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  "فصل اّول " 
 "خداو با ماست " 

  
  

نور معرفت ." " يعنی خداوند با ماست .". نام او عمانوئيل خوانده خواهد شد" 
از ابتدا وآغاز، خداوند ." ديده شده است " صورت عيسای مسيح " در" وجالل خداوند

  " صورت خدای ناديده" او" عيسای مسيح با پدر يکی بود
جالل او برای آشکار کردن ". فروغ جالل او." صورتی از جالل وعظمت او بود 

کار شاو به اين دنيای تاريک گناه آلود آمد تا نور محبت خدا را َآ. خداوند به دنيای ما آمد
نام او " از اين رو، درباره ی او نبوت شده بود که ، . باشد" عمانوئيل " تاکه . کند 

  .".عمانوئيل خوانده خواهد شد
دن در ميان ما، بايد خداوند را به انسان وبه فرشتگان عيسی با آمدن وساکن ش

او در دعا .  افکار خداوند به واسطه او شنيدنی شد-او کلمه خدا بود. آشکار می کرد
رحيم ، بخشنده "  خدای –" ها شناساندم نمن نام تورا به آ" برای شاگردانش می گويد،

تا محبتی که تو به من  " –"  و سرشار از نيکويی وراستی االحسان،، ديرغضب ، کثير 
اّما اين مکاشفه فقط برای .". داشته ای ، در آنها نيز باشد ومن نيز درآنها باشم 

. دنيای کوچک ما، کتاب درسی کهکشان است . فرزندان زمينی خداوند داده نشده بود 
موضوع مورد عالقه " نقشه خارق العاده فيض خداوند وراز محبت نجات دهنده او

بوده ودر طول قرون واعصار از سوی ايشان مورد مطالعه قرار خواهد  " فرشتگان
هم نجات يافتگان وهم موجودات بی گناه آسمان ، دانش وسرورشان را در . گرفت 

سی ، به عنوان نور محبت  عيصليب مسيح خواهند يافت  ونور تابيده شده در سيمای
خواهد شد که قانون محبت ايثارگرانه در نور جلجتا ديده . ايثار گرانه او ديده خواهد شد

از دل " می جويدن، قانون حيات در زمين وآسمان است واينکه ، محبتی که نفع خود را 
خداوند سرچشمه می گيرد واينکه ، در عيسای افتاده وفروتن ، ذات خدا آشکار می 

  .شود، خدايی که در نورساکن است وهيچ انسانی نميتواند به او نزديک شود
مسيح بود که آسمانها . ز ، خداوند درتمامی اعمال ، آفرينش َآشکار شده بوددرآغا

ستان او بود که کائنات را در فضا معلق کرد وبه د  ورا گستراند وبنيان زمين را بنا نهاد
دريا از آن " و" وت خود کوههارا مستحکم ساخت به ُق." گلهای صحر ازينت بخشيد
از سرشاراو بود که زمين را . ۵ آيه ٩۵ و۶آيه ۶۵مزامير ." اوست و او آن را آفريد

وبرروی تمامی چيزها در زمين وآسمان ، پيام . زيبايی وآسمان را سرشار از سرود کرد
  .محبت آميز پدر آسمانی را مکتوب کرد

. با اين حال ، آن دست نوشته بر جای ماند. گناه کار عالی خدا را آلوده کرداکنون 
برروی . وجودات آفرينش شکوه و عظمت او را اعالم می کنندحّتی اکنون نيز تمامی م

زمين ، به جز قلب انسان خود  خواه ، هيچ مخلوق ديگری نيست که بخواهد فقط برای 
پرواز پرندگان درآسمان وحرکت حيوانات بر روی زمين با هدف . خودش زندگی کند 

ان جنگل وسبزه های حّتی برگهای درخت. خدمت به حيات ديگر موجودات انجام می شود
هر درخت ، بوته وبرگ ، . صحرا برای ادامه حيات انسان وحيوانات ، کمک می کنند

عنصر حيات را توليد می کنند ، عنصری که بدون آن انسان وحيوان قادر به ادامه حيات 
. نمی باشند وانسان وحيوان نيز به نوبه خود به حيات درخت وبوته وبرگ کمک می کنند

طر زيبای خود فضا را پرمی کنند وبا شکوفايی خود به جهان زيبايی می گلها، با ع
. خورشيد با تابش نور خود، زمين وهزاران سياره ديگر را روشن می سازد. بخشند 
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اقيانوس که به تنهايی منبع تمامی رودها ونهرهاست ، آب را از تمامی چشمه های زمين 
بخاری که از دل اقيانوس صعود می کند، به مه و. دريافت می کند، اّما می گيرد که بدهد

  .صورت بارش باران بر زمين می بارد تا گياهان جوانه زده وگلها غنچه به بار آورند
ناپذير از جانهای  فرشتگان مقدس ، به خاطر محبت کردن ومراقبت خستگی

آنان برای جلب حمايت انسان تالش می کنند . گناهکار وناپاک ، احساس شادی می کنند
خدمت صبورانه . ونور حقيقت را از جايهای آسمانی به اين جهان تاريک می آورند

اين فرشتگان ، دلهای گناهکاران را تحت تأثير قرار می دهند وايشان را ی ومهربانانه 
  .به متابعت ودوستی با مسيح رهنمون می کنند

ن به با بررسی تمامی جزئيات ، خدا را در عيسای مسيح می بينيم وبا نگريست
من " مسيح فرمود ،. عيسی در می يابيم که جالل وشکوه خدا در بخشيدن ودادن است 

من درپی .""زنده مرافرستاد ومن به پدر زنده هستم  پدِر" و." از خود ، کاری نمی کنم 
 ۶ – ٢٨ آيه ٨يوحنا .". در پی جالل فرستنده ی خود هستم " بلکه " جالل خود نيستم 

ت ، اصل مهمی که قانون حيات برای کائنات می باشد، اعالم می در اين آيا. ٨-۵٧آيه 
شود وبه همين طريق در جايهای آسمانی ودر خدمت او برای تمامی مخلوقات آفرينش ، 

شکل عبادتی ه حيات پدر به واسطه پسر محبوب به همگان جاری می شود ومتقابًال ب
سرچشمه وآفريننده سرشار از شادی وسپاس ويک جريان محبت از طريق پسر، به 

جيره احسان ونيکويی زنوبدين ترتيب قانون حيات کائنات و. تمامی موجودات برمی گردد
  .که معرف سيرت خدای متعال می باشد از طريق مسيح کامل می شود

گناه از خود خواهی ريشه گرفت . قانون حيات در ابتدا ، درآسمان زير پا گذاشته شد
او تالش کرد تا . داشت تا در آسمان از همه برتر باشدزهره فرشته سايه گستر آرزو . 

کنترل موجودات آسمان را بدست بگيرد وبا دور کردن ايشان از خالق ، احترام ايشان را 
. او را به غلط معرفی کردبنابراين با نسبت دادن ميل به خودستايی به خداوند، . جلب کند

. ربان را مورد اتهام قراردهداو با خصوصيات شريرانه خويش سعی کرد تا خالق مه
او ايشان را . وبدين ترتيب فرشتگان را فريب داد وبه همان طريق انسان را نيز فريب داد

بدليل عدالت وابهت عظيم خداوند، . وادار کرد تا در کالم خدا واحسان او دچارترديد شوند
بدين . نگاه کنندشيطان ايشان را وادار کرد تا به او به عنوان خدايی سخت گير وبی رحم 

ترتيب انسان را به سوی خود جلب کرد تا در گناه و عصيانِ  بر عليه خداوند به او 
  .ملحق شود وسرانجام شب تاريک مصيبت بر جها ن سايه افکند

برای اينکه . جهان به خاطر درک وشناخت غلط از خداوند در تاريکی فرو رفت 
ديگر به سوی خدا ه جهان بار اينکتاريک وغم انگيز روشن شود وبرایی اين سايه 

اين کار نمی توانست با . بازگشت کند، قدرت فريبنده ی شيطان بايد درهم شکسته شود
توسل به زور انجام شود زيرا استفاده از زور وقدرت با اساس حکومت خداوند 

او آرزومند خدمتی است که از روی محبت انجام شود ومحبت با ِاعمال . مغايراست 
تنها با محبت است که محبت ديگران جلب می . زور وقدرت حاصل نمی شودسلطه ، 

شناخت خدا يعنی محبت به او، وسيرت خدا بايد درتضاد با شخصيت شيطان آشکار . شود
فقط او، کسی که .  نفر می توانست اين کار را انجام دهدکدرتمامی کائنات فقط ي. شود

بر شب . نست سيرت خدا را آشکار کندبلندی وعمق محبت خدا را می شناخت ، می توا
ميبايستی " بر بالهای وی شفا خواهد بود" تاريک اين جهان ، خورشيد عدالت ، که 

  .٢ آيه ۴مالکی . طلوع کند
سقوط آدم طرح ريزی شده باشد، بلکه زا نقشه نجات ما، نقشه ای نبود که بعد

اين نقشه . ٢۵ آيه ١۶ن روميا" از ايام ازل مخفی داشته شده بود" مکاشفه ای بودکه 
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از . ، آشکار شدن اصولی بود که از ايام ازل ، اساس حکومت خداوند را تشکيل می داد
همان آغاز ، خداوند و مسيح ازارتداد شيطان وسقوط آدم که به دليل قدرت فريبنده ی 

خداوند وجودگناه را مقدر نکرده بود، اّما . شيطان مرتکب گناه می شد، اطالع داشتند 
قوع آن را پيش بينی کرده ودر مقابل عواقب هولناک ناشی از ارتکاب گناه ، اقدامات و

محبت او نسبت به جهان آنقدر عظيم بود که عهد کرد پسر . فوری را تدارک ديده بود
" هرکه به او ايمان آورد هالک نگردد، بلکه حيات جاويدان يابد" يگانه خود را بدهد تا 

  .١۶ آيه ٣يوحنا
ومثل ..... کرسی خود را با الی ستارگان خدا خواهم افراشت " ته بود،شيطان گف

  اّما مسيح که،  . ١۴ و١٣ آيات ١۴اشعيا ." حضرت اعلی خواهم شد
هم ذاتِ  با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نُجست ، بلکه خود را "

  .٧و۶ آيات ٢يان فيليپ." خالی کرد وصورت غالم پذيرفته وبه شباهت آدميان درآمد
او می . عيسی می توانست در کنار پدر بماند. اين ، يک فداکاری داوطلبانه بود

اّما تصميم گرفت که عصای . توانست جالل آسمان  واحترام فرشتگان را حفظ کند
واز تخت پادشاهی کائنات به زير آمد تا نور ) تقديم کند( سلطنت را به دستان پدر بسپارد 

  .حيات را به جهان در حال هالکت بياوردرا به تاريکی و
ان سمقريب دو هزار سال پيش صدايی پر رمزوراز از تخت پادشاهی خداوند در ُآ

قربانی وهديه را نخواستی ، اّما بدنی ." " اينک می آيم " شنيده شد که اعالم می کرد، 
 آنگاه گفتم برای من مهّيا ساختی ، از هدايای سوختنی وقربانيهای گناه خشنود نبودی ،

 ۵ آيات ١٠عبرانيان ." اينک من خود می آيم، تا اراده ی تو را ای خدا به جای آورم:" 
 در اين آيات ، تحقق نقشه ای که از ايام ازل مخفی نگاه داشته شده بود، اعالم – ٧تا 

  مسيح در آستانه ی . می شود
ای من مهيا بدنی بر" او می گويد، . ديدارازجهان ما وپوشيدن لباس جسم بود

اگر او با همان جالل وشکوهی که در کنار پدر وقبل از آفرينش اين جهان ." ساختی 
داشت ، ظاهر می شد، نمی توانستيم نو ر حضور او را تحمل کنيم وبرای اينکه جالل او 

الوهيت او با انسانيت . را مشاهده کنيم وهالک نگرديم ، تّجلی جالل او پوشانده شده بود
  .وجالل ناديدنی او در هيئت مرئی انسانی قرار گرفت پوشيده شد 

بوته مشتعل . اين هدف عظيم ، به صورت عالئم ونمادهايی نشان داده شده بود
نماد انتخاب شده برای معرفی ذات . مسيح به موسی ظاهرشد، خدا را مکاشفه کرد

منبع بيکران خدايی که . بوته ای عادی بود که ظاهرًا هيچگونه جذبه ای نداشت الوهيت 
فيض ورحمت است ، جالل خود را به شکل فروتنانه ترين نمادی پوشانيد تا موسی 

به همين طريق ، خداوند در ستونی از ابر در روز . بتواند به او نگاه کند وزنده بماند
ودر ستونی از آتش در  شب با قوم اسرائيل ارتباط برقرارکرد تا اراده ی خود را به 

وبرای اينکه چشمانِ  انسانِ  فانی .  وفيض خود را به ايشان اعطا کندانسان آشکار کرده
" بدين نحو، مسيح ميبايستی در . بتواند او را بنگرد، شکوه وعظمت خود را پوشانيد

در نگاه . ٢١ آيه ٣فيليپيان . درآيد" به شباهت انسان " ظاهر می شد و" بدن حقيرما
اّما او تجسم خدا و نور زمين . و باشندجهانيان ، منظری نداشت که ايشان مشتاق ا

جالل وعظمت او پنهان ماند تا که به انسان رنجديده وفريب خورده نزديک . وآسمان بود
  .شود

به ايشان بگو، مذبحی برای " خداوند از طريق موسی به اسراييل امر فرمودکه ،
اين طريق در خداوند به  . ٨ آيه ٢۵خروج ." من بسازند تا در ميان ايشان ساکن شوم 

ِ  سرگردانی خسته کننده قوم اسراييل در  مذبح ودر ميان قوم خود ساکن شد درخالل
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مسيح نيز بدين نحو خيمه خود را درميان اردوی . بيابان ، نماد حضور خدا با ايشان بود
او خيمه خود را در کنار خيمه های انسانهابر پاکردتا در ميان ما ساکن شود . ما برپاکرد
  .ا سيرت وزندگی الهی خويش آشنا سازدوما را ب
وما بر جالل او نگريستيم ، . کالم ، انسان خاکی شد ودر ميان ما خيمه زد" و

 آيه ١يوحنا .". جاللی در خور آن پسر يگانه که از جانب پدرآمد ، پراز فيض وراستی 
١۴.  

الت علت ظهور مسيح وساکن شدن او در ميان ما،اين بودکه بدانيم خداوند با مشک
هستی، دوست  تاتمامی پسران ودختران آدم درک کنند که خالق. نجهای ما آشناسترو

های شادی بخش ، در هرعمل محبت رتمام تعاليم فيض،درتمام وعده د.گناهکاران است
 درحيات منجی برروی زمين ، متوجه می هآميز ، ودر هر جاذبه ی الهی نشان داده شد

  ".خدا با ماست " شويم که 
شريعت محبت آميز خداوند را به عنوان احکام خود خواهانه معرفی می شيطان 

او مسئوليت گناه وسقوط . واطاعت از دستورات آن را غير ممکن اعالم می کند. کند
او افراد . ائب حاصل از آن را به خالق جهان نسبت می دهدصوالدين اوليه ما وتمامی م

. الق گناه ، رنج ومرگ است ، نگاه کنندرا وادار می کند تا خدارا به چشم خدايی که خ
او همچون يکی از ما ميبايستی سرمشقِ  .عيسی آمد تا اين دروغ شيطان را افشاء کند

ت ما را پشت سر اطاعت می شد و به همين دليل،طبيعت ما را برخود گرفت وتجربيا
 ١٢ن عبرانيا." رو ، الزم بود ازهر حيث همانند برادران خود شوداز همين ." گذاشت

که عيسی متحمل نشده بود، آنگاه اگرما مجبور به تحمل تجربياتی می شديم . ١٧آيه 
وند برای مقابله با اشيطان با استفاده از اين موضوع ميتوانست ادعا کند که قدرت خد

وسوسه ها ناکافی بوده وما نخواهيم توانست با استفاده از قدرت الهی در مقابل وسوسه 
." ازهر حيث همچون ما وسوسه شود"  رو الزم بود که عيسی ،ازهمين. ها بايستيم 

او با هر وسوسه ای که ما در معرض آن قرار می گيريم ، مواجه . ١۵ آيه ۴عبرانيان 
شد واز همان قدرتی که به رايگان به ما داده شده است،استفاده کرده ودر مقابل وسوسه 

که خدا به او داده بود، شد وبا قدرتی وبرو رو به عنوان انسان با وسوسه ها ا .ها ايستاد
ای خدای من ، اراده ی تو را بجا آوردم " عيسی می فرمايد،. ها پيروز شد  -بر وسوسه

هنگامی که عيسی به اعمال  . ٨ آيه ۴٠مزامير ." واحکام تو را دردل خود حفظ می کنم 
داد، در همان نيکو پرداخت وهمه کسانی را که از سوی شيطان رنج می بردند ، شفا می 
. کار ميکردشحال ، ذات شريعت خداوند و ويژگی خدمت وعبادت او را برای مردم َآ

  .زندگی او اثبات کرد که برای ما نيز اطاعت کردن از احکام خداوند ممکن می باشد
مسيح با انسانيت خويش به انسان خدمت کرد وبا الوهيت خويش به حاکميت 

به عنوان پسر انسان ، درس اطاعت را به ما آموخت وبه او . خداوند کامًال وفادار ماند
اين مسيح بود که از ميان . عنوان پسر خدابه ما قدرت می بخشد تا از آن اطاعت کنيم 

هستم ، آن که هستم " بوته مشتعل برفراز کوه حوريب با موسی سخن گفته واعالم کرد، 
. ١۴ آيه ٣خروج ."  شما فرستادهستم مرا نزد: وبه بنی اسراييل چنين بگو............ 

به همين ترتيب ، هنگامی که . اين سخنان ، تضمينی بود برای رهايی قوم اسراييل 
 بيت للحم، کودِک. اعالم کرد" هستم " شاهر شد، خود را " به شباهت انسان " عيسی 

. ١۶ آيه ٣اول تيموتائوس ." در جسم ظاهر شد" منجی متواضع وفروتن ، خدابود که 
من راه ." " من نانِ زنده هستم ." " من شبان نيکو هستم " به ما می گويد،او 

." سپرده شده است  تمامی قدرت درآسمان وبرزمين به من." " وراستی وحيات هستم 
او به ما می گويد ، من  . ١٨ آيه ٢٨ متی – ۶يه آ ١۴– ۵١ آيه ۶ -١١ آيه ١٠يوحنا
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وضامن ." خداوند با ماست " اشيد، زيراترسان مب. ضامن تمامی وعده های خدا هستم 
  .رهايی ما از گناه و ضامنِ  قدرت ما در اطاعت از احکام الهی است 

مسيح به تن دادن به جسم انسانی ، شخصيتی کامًال متضاد با شخصيتِ  شيطان 
چون در " داشت ووار شدن قدمهای متواضعانه تری برآشکار کرد او حتی در مسير خ

، حتی مرگ به صليب مطيع شد، خود را خوار ساخت وتا به مرگسيمای بشری يافت 
همانطوريکه کاهن اعظم جامه باشکوه کهانت را کنار  . ٨ه ي ِآ٢فيليپيان ." گرديد

گذاشته وبا پوشيدن جامه سفيدی که ويژه کاهنان ی عادی بود ، انجام وظيفه می کرد، 
او ، خود هم کاهن . ذراندگبه همين طريق ، مسيح صورت خادم به خود گرفت وقربانی 

سبب تقصيرهای ما مجروح وبه سبب گناهان ما کوفته گرديد به . " بود وهم قربانی
  .۵ آيه ۵٣اشعياء ." وتأديب سالمتی ما بروی قرار گرفت 

مسيح به خاطر گناهان ما محکوم شد، در حالی که درآن هيچ سهمی نداشت ، تا ما 
او به خاطر . آن نداشتيم ، عادل شمرده شويم به واسطه پارسايی او که هيچ سهمی در

به ضربهای او شفا ." حيات بخشيدن به ما، متحمل مرگی شد که ما سزاوارآن بوديم 
   .".يافتيم 

خويش ، کاری عظيم تر از نجات انسان از ويرانی وهالکت  مسيح با زندگی ومرگ
 جدايی ابدی را موجب نقشه شيطان اين بود که ميان خدا وانسان. گناه به انجام رساند

اّما انسان به واسطه آنچنان به خدا نزديک می شود که گويی هرگز مرتکب گناه . شود
منجی با برخود گرفتن طبيعت ما، خود را با رشته های ناگسستنی محبت به . نشده است 

او از ايام ازل با ما ارتباط . رشته ای که هرگز گسسته نخواهد شد. شريعت پيوند می زند
. ١۶ آيه ٣ يوحنا -."خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر يگانه خود را داد." شت دا

او نه تنها پسر يگانه خود را داد تا گناهان مارا بردوش بکشد وبه عنوان قربانی ما 
خداوند برای تضمين افکار صلح . بميرد، بلکه او را برای تمامی نسل گناهکار بشر داد

ه انسان ، پسر يگانه خود را داد تا به عضويت خانواده بشری آميز وتغيير ناپذير خود ب
اين تضمينی است بر اينکه خداوند . درآيد وسيرت انسانی خود را برای هميشه حفظ کند

  .به وعده هايش عمل خواهد کرد
زائيده وپسری به ما بخشيده شد وسلطنت بر دوش او ولدی زيرا که برای ما " 

 پسرش ، تمامی انسانيت را به فرزندی برگزيد واورا به خداوند در وجوِد." خواهد بود
مان آساست که در تخت پادشاهی " پسر انسان " اين . باالترين مقام آسمان رسانيد

عجيب ، مشير ، خدای قديروپدر سرمدی وسرورسالمتی " کسی که نام او . سهيم است 
به عنوان " ن هستم م" ، کسی که گفت ،  و مسيح۶يه  ِآ٩اشعياء." خوانده خواهد شد

. واسطه ميان انسان وخدا، دست خود را هم به سوی خدا وهم به سوی انسان دراز کرد
است ، عارندارد که ما را برادر " قدوس ، بی عيب ، پاک وجدا از گناهکاران " او که 
مانی وخانواده زمينی آسدر مسيح ، خانواده . ١١ آيه ٢ – ٢۶ آيه ٧عبرانيان . بخواند
مسيحِ  جالل يافته برادرماست و به واسطه او ، آسمان از . گر مرتبط می شوندبا يکدي

سوی  بشريت حرمت گذاشته می شود وبشريت نيز درآغوش محبت بيکران قرار می 
  .گيرد

آنان مانند جواهِر تاج بر زمين او خواهند " خداوند در باره قوم خود می فرمايد،
تعالی  . ١٧ و١۶ات ي ِآ٩زکريا ."  است زيرا که ُحسن وزيبايی او عظيم. درخشيد

نده يخدايی که در عصر ِآ. وسرافرازی نجات يافتگان گواه فيض ورحمت خدا خواهد بود 
فيض غنی وبی مانند خود را در عيسای مسيح وبه واسطه مهربانی خود نسبت به ما " ،

سمانی تا حکمت گوناگون خدا بر رياستها وقدرتهای جايهای آ." " نشان خواهد داد
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واين مطابق است با آن قصد ازلی خدا که بدان در خداوند با ................ آشکار شود
  .١١ و ١٠ آيات ٣٠ و ٧ آيه ٢افسسيان ." مسيح عيسی جامه عمل پوشانيد

کار وخدای قادر مطلق شبه واسطه کار نجات بخش مسيح ، عدالتِ  ملکوت خدا َآ
هامات دروغين شيطان وسيرت شريرانه او ات. به عنوان خدای محبت اعالم می شود

مان وارد شود آسوگناه نخواهد توانست به . او ديگرعصيان نخواهد کرد. افشاء می شود
با ايثار وفداکاری محبت ، . وهمگان در خالل عصرها از ارتداد مصون خواهند ماند

  .مان با پيوندی ناگسستنی به خالق خويش مرتبط می شوندآسساکن زمين و
در جايی که گناه فراوان است ، فيض خدا بيشتر . جات به اتمام خواهد رسيدکار ن

دنيا، که شيطان آن را از آنِ  خود می داند، نه تنها بايد نجات يابد، خودِ . ديده می شود
ه تاريک در دنيای کوچک ما، زير بار لعنت گناه وتنها لّک. بلکه ميبايستی سرافراز گردد
د، در ميان تمامی کائنات ازهمه سرافرازتر ومحترم تر خلقت عالی وباشکوه خداون

  .خواهد شد
ری ساکن شد، جايی که پادشاه در همين جهان ، جايی که پسر خدا درخيمه بش

 زمانی او همه چيز را تازه خواهد –، زيست ، رنج کشيد ومرد، درهمين جهان جالل
ميان ايشان ساکن خواهد واو در ." ساخت ، وخيمه خداوند در ميان انسانها خواهد بود 

.". شد وايشان قوم او خواهند بود وخداوند با ايشان خواهد بود وخدای ايشان خواهد بود
ودر طول قرون واعصار و تا انتهای زمان ، هنگامی که نجات يافتگان در نور حقيقت 
خداوند گام بر می دارند، او را برای هديه عالی و وصف ناپذير او حمد وسپاس خواهند 

  ".خدا با ماست "  نا م او عمانوئيل ------فتگ
  
 
  

  "فصـــل دّوم"
  

  "قومِ  برگزيده " 
  
  

. قوم اسراييل برای مدت بيش از هزار سال ظهور منجی را انتظار کشيده بودند 
در سرودها ونبوتها، . آنان تمامی اميد خويش را بر روی اين واقعه معطوف کرده بودند

اّما هنگامی . خانگی ، نام اورا با حرمت نگه داشته بودنددر آيين های هيکل و دعاهای 
ريشه ايی روييده در " محبوب آسمان در نظر ايشان مانند. که ظاهر شد او را نشناختند

در او منظری نديدند که مشتاق . او را نه صورتی بود ونه جمالی . بود" زمينی خشک 
 آيه ۵٣اشعيا."دش اورا نپذيرفتند او به نزد خاصان خودآمد ، ولی قومِ  خو." او باشند

  .١١ آيه ١ يوحنا – ٢
او ايشان را فراخوانده بود تا معرفت شريعت او را . اّما خداوند اسراييل برگزيده بود

خداوند می خواست . وتمامی آيات ونبوتهايی را که به منجی اشاره می کرد ، حفظ کنند
ن وظيفه ای را که ابراهيم در هما. که ايشان سرچشمه ی نجات ورستگاری جهان باشند

طول سفرش ويوسف در سرزمين مصر ودانيال در دربار بابل ايفا کرده بود، قوم عبرانی 
  .آنان بايد خدا را به انسان آشکار می کردند. ميبايستی درميان ساير اقوام ايفامی کرد
تو و...... ،تو را برکت می دهم"  فرموده بود،خداوندبا دعوت ازابراهيم ، چنين

پيدايش ." واز تو جميع قبايل جهان برکت خواهند يافت ................. برکت خواهی بودو
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حتی بعد از . همين تعليم از سوی انبياء عهد عتيق نيز تکرار می شد. ٣ و٢ آيات ١٢
ويران شدن اسراييل در جنگ وبه اسارت رفتن قوم ، هنوز هم اين وعده به ايشان تعلق 

نی از جانب ماندگان قوم اسراييل برای قوم های بسيار، شبنم وباراآنگاه باز." داشت 
. ٧آيه  ۵ميکا ." ا به خدا اعتماد خواهند داشت ، نه به انسان آنه. خداوند خواهند بود

" خداوند با اشاره  به معبدِ  اورشليم واز طريق نبوت اشعيای نبی چنين فرموده بود،
  .٧ آيه ۶٧اشعيا.  قومها مسّمی خواهد شدخانه ی من به خانه ی عبادت برای تمامی

آنان . اّما اسراييليان انتظارات خويش را بر روی عظمت دنيوی متمرکز کرده بودند 
از زمان ورودشان به سرزمين کنعان از احکام خداوند جدا شده واز آيين های مشرکين 

کرده بود، ناديده پيروی کردند وهشدارهايی را که خداوند از طريق انبياء به ايشان اعالم 
متحمل شده بودند ، بی فايد ه بود وهرحرکت رنجی را که از ظلم وستم مشرکين . گرفتند

  .اصالح طلبانه منجر به بی ايمانی شديدتری می شد
اگر اسراييل به خداوند وفادار می ماند، آنگاه خداوند نقشه خودرا از طريق تعالی 

 مسير اطاعت گام بر می داشتند ، خداوند آنان اگر در. وتکريم ايشان تحقق می بخشيد
." از جميع امت هايی که ساخته بود، در ستايش ونام واکرام بلند می گردانيد" ايشان را 

جميع امت های زمين خواهند ديد که نام خداوند بر تو خوانده " موسی به ايشان گفت ،
خواهند گفت ." ندقومهايی که اين فرايض را بشنو." شده است ، واز تو خواهند ترسيد

 ٢٨ – ١٩ آيه ٢۶تثنيه ." هر آينه اين طايفه ای بزرگ ، قوم حکيم ولئانت پيشه اند " ،
اّما به خاطر خيانت ايشان ، نقشه خداوند ميبايستی تنها از طريق  . ۶ آيه ۴ – ١٠آيه 

  .مجادله مستمر وحقارت ايشان به انجام می رسيد
در . سرزمين های مشرکين پراکنده شدندآنان به اسارت بابل درآمده ودر تمامی 

. روزهای رنج ومصيبت ، بسياری از ايشان پيمان خويش را با خداوند تازه کردند
هنگامی که بربطهای خويش را بر درختانِ  بيد آويختند وبرای هيکل قدس که ويران 

نور حقيقت بر ايشان تابيد وحکمت ومعرفت خداوند ،شده بود سوگواری می کردند 
مشرکين ، روش قربانی کردن را که خداوند مقرر . ان ساير اقوام گسترش می يافت درمي

 آيين های صکرده بود ، تحريف کرده بودند، اّما بسياری از مشرکين که از روی اخٌال
يهوديان را مشاهده می کردند، مفهومِ  واقعی عبادت را آموخته وبا ايمان ، وعده آمدنِ  

  .منجی را پذيرفتند
ان اسارت ، بسياری از تبعيديان قوم باآزار وجفا روبرو شدند وعده زيادی در دور

از ايشان به خاطر بی احترامی نکردن به َسّبت  وزير پا گذاشتن آيين های مشرکين به 
هنگامی که بت پرستان برای نابودی حقيقت ترغيب شدند، خداوند . قتل می رسيدند

م قرارداد تا که ايشان وقومشان نور حقيقت را خادمينِ  خود را روبرویِ  پادشاهان وحکا
گاهی اوقات قدرتمندترين پادشاهان نيز وادار می شدند تا به برتری . در يافت کنند

  .خداوندی که اسيران عبرانی ايشان پرستش می کردند، اعتراف کنند
اسراييليان در طول اسارتشان در بابل به طرز قابل مالحظه ای از پرستش بت های 

 دست کشيدند ومتعاقب آن برای قرنها از ظلم وستم دشمنانشان رنج بردند تا سنگی
زمانی که ملزم شده ودانستند که خير وصالحِ  ايشان به اطاعت از احکام خداوند بستگی 

 انگيزه. می کردند نبا اين حال ، بسياری ازايشان ، خدا را از روی محبت عبادت . دارد
آنان خداوند را در ظاهر عبادت می کردند . واهی بودخايشان از عبادت ، از روی خود

اسراييليان به نور عالم تبديل . وآن را وسيله ای برای کسب عظمت ملی قرارمی دادند 
نشدند، اّما برای خالصی از وسوسه بت پرستی ، ارتباطشان را با دنياز خارج قطع 

، هر گونه معاشرت با بت خداوند درتعليمی که از طريق موسی به ايشان داده بود. کردند



 - 8 -

 .ودباز سوی ايشان به درستی فهميده نشده ن تعليم پرستان را محدود کرده بود،اّما اي
های بت پرستی جلوگيری  ف تعليم اين بود که از سازگار شدن ايشان با اعمال وآيينده
اير اقوام اّما آنان اين تعليم را وسيله ای برای ايجاد ديوار جدايی ميان اسراييل با س. کند

يهوديانِ  اورشليم را به چشم بهشت نگاه ميکردند واز اينکه خداوند فيض . قرار دادند
  .خود را به ساير اقوام نشان دهد، احساس حسادت ونگرانی می کردند

. بعد از بازگشت قوم از اسارت بابل ، بيشترين توجه صرف تعاليم مذهبی شده بود
که در آنها احکام شريعت از سوی کاهنان وعلمای در سرتاسر کشور کنيسه هايی بنا شد 

هم چنين مدارسی تاسيس شده بود که در آنها هنر . دين مورد تفسير قرا ر می گرفت 
د اّما اين تشکيالت به مرور زمان فاس. وعلوم به همراه اصول پارسايی تعليم داده می شد

يده ها وعادات مشرکين را ل ، بسياری از مردم ابشدند، زيرا در دوران اسارت قوم در با
آنان در . پذيرفته بودندو اين ايده ها وعادات به آيين های مذهبی ايشان رسوخ کرده بود

  .بسياری از موارد با اعمال بت پرستی سازگار شده بودند
با دور شدن يهوديان از خداوند،تعليم مربوط به آيين قربانی به ميزان زيادی ناديده 

 ين آيين از سوی خود مسيح ايجاد شده بود ودر هر جزآن نمادیدر حالی که ا.گرفته شد
اّما .بخش وزيبايی روحانی بوداين آيين سرشار از قدرت حيات .شداز او ديده می 

آيين های مذهبی را رها کرده وبه تشريفات مرده آن  يهوديان حيات روحانی مربوط به
يض مربوط به آن را مقرر کرده آنان به جای اتکابه خداوند که قربانيها وفرا. چسبيدند

 کاهنان و مفسرين دين يهود.بود، به خود قربانيها وفرايض مربوط به آن متکی شدند
برای اينکه جای خالی حقايقی را که از دست داده بودند، ُپر کنند، توقعات وخواسته های 

وهرچه سخت گيری ايشان نسبت به مردم بيشتر می شد،محبت .خويش را افزايش دادند
ها وتشريفات دينی  آنان تقدسشان را براساس تّعدد آيين.خداوند کمتر آشکارمی شد

  .اندازه می گرفتند
با تمامی احکام ودستورات دقيق وطاقت فرسای کاهنان وعلمای دين ، اطاعت از 

آنانی که برای خدمت  و عبادت خداوند . شريعت کاری غير ممکن به نظر می رسيد
ردند تعاليم علمای دين را مراعات کنند، زير بار سنگين اشتياق داشتند وسعی می ک

اين افراد از اتهامات وجدان آشفته ومضطرب خويش . وطاقت فرسای آن رنج می بردند
بدين ترتيب ، شيطان سعی می کرد تا با دلسرد کردن مردم وتحقير . رهايی نمی يافتند

  .عت کندايمان قوم از شناخت سيرت حقيقی خداوند از سوی مردم ممان
منصفانه  در آسمان ، احکام خداوند را غيرشيطان در زمان عصيان خويش

او اميدوار بود که همان ادعا را مجددًا . واطاعت از آنها را غير ممکن اعالم کرده بود
  .تکرارکند وبه همين دليل اعالم کرد که حتی اسراييل احکام را نگه داشته است 

ور مسيح انتظار می کشيدند، رسالت او را به در تمام مدتی که يهوديان برای ظه
آنان در جستجوی رهای از گناه نبودند، بلکه مشتاق بودند تا . درستی درک نکرده بودند

آنان انتظار داشتند تا مسيح به عنوان يک فاتح . از ظلم وستم روميان خالصی يابند
چنين . نی ارتفاء دهدظهور کند وبا درهم کوبيدن قدرت ظالم ، اسراييل را به قدرتی جها

  .تفکری ، را ه را برای انکارمنجی از سوی ايشان هموار کرد
در زمان تولد مسيح ، اسراييل تحت حاکميت قدرتهای خارجی رنج می برد وبه 

به يهوديان اجازه داده شده . واسطه جنگ و شورشهای داخلی از هم پاشيده شده بود
اشند، اّما هيچ هيچ چيزی نمی توانست اين بود که سازمان حکومتی جداگانه ای داشته ب

، کتمان کند ويا ايشان را با محدود يشان زير يوغ روميان قرار داشتندواقعيت را که ا
. روميان اين حق را داشتند که کاهن اعظم را نصب يا خلع کنند. شدن قدرتشان قانع کند
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بدين ترتيب مقام .  بودتصدی مقام کهانت غالبًا با فريب ، رشوه وحتی قتل وجنايت همراه
بااين حال کاهنان از قدرت زيادی برخوردار بودند وآن . کهانت بيشتر وبيشتر فاسد شد

مردم از يک سو محکوم به . را برای اهداف خودخواهانه وسود جويانه به کار می بردند
ايشان واز سوی ديگر تحت فشار مالياتهای سنگين ی انجام خواسته های بيرحمانه 

. اين وضعيت نارضايتی گسترده مردم را به همراه داشت . م قرار داشتند دولت رو
طمع ، خشونت ، بی اعتمادی وبی احترامی به . شورشهای عمومی امری متداول بود
  .را جريحه دار کرده بود ارزشهای معنوی احساسات عمومی

آيين ّلی ومذهبی ، موجب شد تا يهوديان هرچه بيشتر به رمتنفر از روميان ، غرو
اعتبار وتداوم بخشيدن به نفوذ  کاهنان نيز برای کسب. های پرستشی خود متکی شوند

مردمی که در ظلمت . خويش ، آيين های مذهبی را با وسواس بيشتری به جا می آوردند
جهل وستم بودند به همراه رهبران تشنه قدرت ، در انتظارآمدن نجات دهنده بودند تا با 

آنان نبوتها را . برده وپادشاهی را به اسراييل باز گرداندظهورش دشمن را از بين 
بدين ترتيب ، آياتی را . مطالعه کرده بودند اّما از درک وفهم مسايل روحانی عاجز بودند

که به ظهور اوليه مسيح در فروتنی اشاره می کرد ناديده گرفته وآياتی را که به شکوه 
غرور وتکبر . وء استفاده قرار دادند وجالل ظهور ثانوی او اشاره می کرد، مورد س

جلوی ديد ايشان را گرفته بود وبه همين دليل ، نبوتها را مطابق اميال خود خواهانه 
  .خويش تعبير کردند

  
  
  
  

  "فصل سوم " 
  "ُپری زمان " 

  
  
  

اّما چون زمانِ  مقرر به کمال فرارسيد، خدا پسر خود را فرستاد که از زنی زاده " 
تا آنان را که زير شريعت بودند باز خريد کند وتا مقامِ  پسر . دنيا آمدشد وزير شريعت ب

  ."خواندگی را به دست آوريم 
هنگامی که آدم وحوا برای اولين بار . آمدن منجی در باغ عدن پيش گويی شده بود

آنان به اين اميد که .اين وعده را شنيدند، در انتظار تحققِ  سريع آن لحظه شماری کردند
اّما تحقق . خست زاده پسرشان همان منجی باشد، از او با شادی استقبال کردندشايد ن

وعده به تعويق افتاد وآنانی که برای نخستين بار وعده را دريافت کردند، قبل از تحقق 
وعده آمدن منجی از ايام حنوخ ، از طريق انبياء مشايخ عهد عتيق . يافتنِ  آن ُمردند

و را در دلهای مردم زنده نگه داشته بودند، با اين حال او تکرار شده بود واميد ظهور ا
نبوت دانيال زمان ظهور اورا نشان می داد  اّما بسياری نتوانستند آن را به . ظهور نکرد

. قرنها درپی هم می گذشت وصدای انبياء خاموش شده بود. درستی تعبير وتفسير کنند
بسياری آماده بودند تا فرياد برآورده دستان ظالم برروی قوم اسراييل سنگينی می کرد و

  .٢٢ آيه ١٢حزقيال ." ايام طويل می شود وهر رويا باطل می گردد" واعالم کنند که ،
اّما هدف خداوند نيز درست همانند گردش ستارگان در مسير پهناور تعيين شده ، با 

ريکی عظيم خداوند با به کار بردن نمادهايی نظير تا. عجله ويا تأخير تحقق نمی يابد
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وتنور پردود، اسارت قوم اسراييل در مصر را به ابراهيم نشان داده بود وزمان اسارت 
بعداز آن ، " خداوند وعده دادکه . ايشان را در مصر چهار صد سال اعالم کرده بود

مبارزه امپراطوری . ١۴ آيه ١۵پيدايش ." ايشان با اموال بسيار بيرون خواهند آمد
می قدرتش درمقابل اين وعده خداوند بی نتيجه ماند ودر روزی که متکبر فرعون با تما

واقع شد که جميع لشگرهای خدا از زمين مصر بيرون " وعده الهی مقررفرموده بود،
زمان ظهور مسيح نيز به همين ترتيب در شورای آسمان . ۴١ آيه ١٢خروج ." رفتند

د نزديک شد، عيسی در به ساعت موعوزمان   بزرگمقرر شده بود وهنگامی که عقربه
  .بيت لحم متولدشد

خداوند حرکات .". وچون زمان مقرر به کمال رسيد، خدا پسر خود را فرستاد" 
ظهور منجی ،  قومها وروند حوادث وتأثيرات آن را تا زمان آماده شدن جهان برای

ملت ها تحت حاکميت يک دولت باهم متحد شده بودند وبه يک زبان . هدايت کرده بود
يهوديانی . م می کردند واين زبان در همه جا به عنوان زبان رسمی شناخته می شدتکل

که در سرزمين های مختلف پراکنده شده بودند، هر سال برای شرکت در جشن ها واعياد 
اين افراد در بازگشت به محل سکونت خويش ، مژده . مذهبی در اورشليم گرد می آمدند

  .شر می کردندآمدن مسيح را در سرتاسر جهان منت
مردم . در اين ايام ، سيستم بت پرستی نفوذ خود را بر روی مردم از دست می داد

در . از تظاهر وريا به تنگ آمده ودر اشتياق دينی بودند که دلهای ايشان را آرامی بخشد
همان هنگام که به نظرمی رسيد نور حقيقت از ميان انسانهاجدا شده باشد، افراد 

آنان تشنه . دربحبوحه ی رنج واضطراب بدنبال نور حقيقت بودندبسياری بودند که 
  . زندگی پس از مرگ بودندیکسب تضمينی برا خدای زنده ودر پی

ای ايشان  کاهش  يافته  واميد به آينده ،ايمان  شدن يهوديان از خداوند با جدا
ی توده مردم برا. سخنان انبياء به درستی درک نشده بود. روشن تقريبًا از بين رفته بود

واين تنها فرياد . ، مرگ رازی هولناک بود که در ورای آن تاريکی وبالتکليفی حاکم بود
شيون وزاری مادران بيت لحم نبود که به گوش می رسيد، بلکه ماتم عظيم دل آدمی بود 

که " ،که موجب شده بود تا پيامبران عهد عتيق در طی قرنها اين چنين نبوت کنند
 عظيم ،راحيل برای یبه گوش می رسد، صدای شيون وزاری وماتمصدايی از رامه 

مردم در . ١٨ آيه ٢متی ." فرزندانش می گريد وتسلی نمی يابد، زيرا که ديگر نيستند
 آمدن منجی بودند تا رآنان مشتاقانه در انتظا. زيستند وادی سايه موت بدون تسلی می

  .يشان آشکارکندآينده را به ارتاريکی را به روشنايی تبديل واسرا
. درميان غير يهوديان افرادی بودند که ظهور معلم الهی را پيشگويی کرده بودند
. اين افراد در جستجوی حقيقت بودند وبه همين دليل روح الهام به ايشان اعطا شده بود

چنين معلمينی يکی پس از ديگری همانند ستارگان درآسمان تاريک درخشيدند وکالم 
  .يد را در دلهای هزاران انسان غير يهودی بر افروخت نبوت ايشان نورام

کتب مقدسه در طی صدها سال به زبان يونانی ترجمه شده وبه صورت گسترده ای 
ييهوديان در همه جا پراکنده بودند .در سرتاسر امپراطوری روم تعليم داده می شد 

غير يهودی نيز در وانتظارات ايشان در ارتباط با ظهور مسيح ، تاحدودی از سوی اقوام 
درميان اين افراد که يهوديان آنان را ُمشرک می خواندند، مردانی . ميان گذاشته می شد

کتب مقدسه در باره ظهور مسيح را بسيار بهتر از معلمين حضور داشتند که نبوتهای 
در ميان اين افراد، عده ای بودند که آمدن مسيح را به عنوان . يهود درک می کردند

ده از گناه انتظار می کشيدند فيلسوفان غير يهودی تالش می کردند تا راز نجات دهن
اّما تعصب يهوديان از گسترش نور . شعاير دينی قوم عبرانی را مطالعه وبررسی کنند
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اشتياق يهوديان در تداوم بخشيدن جدايی ميان ايشان با ساير . حقيقت جلوگيری می کرد
ادن اطالعاتی در مورد آيين های سمبليک به اقوام موجب می شد که ايشان حتی از د

به همين دليل ، مفسر راستين حقيقت بايد ظهور می کرد وتمامی . سايرين خودداری کنند
  .مظاهر شريعت واهميت آن را تشريح می کرد

خداوند از طريق طبيعت ، عاليم ونشانه ها ومشايخ وانبياء با جهان سخن گفته 
پيام آور وعده بايد . ن انسانی به انسان تعليم داده می شدتعاليم الهی بايد به زبا. بود

مسيح بايد حقيقت . سخن می گفت وصدای او ميبايستی در معبد خود او شنيده می شد
او به عنوان کاتب حقيقت بايد . رابه شکلی ساده وقابل فهم برای انسان مطرح ميکرد

 اصول حاکميت خداوند .راستی را از اظهارات ساختگی وبی اثر انسان جدا می کرد
ونقشه نجات بايد به روشنی توضيح داده شود وتعاليم عهد عتيق بايد به طور کامل در 

  .نظر انسان قرار داده شود
با اين حال ، هنوز هم در ميان يهوديان افرادثابت قدمی از تبار مردمان مقدس 

د، همواره در اين افرا.  کالم خداوند از طريق ايشان حفظ شده بودهحضور داشتند ک
آنان با انديشيدن به . انتظار تحقق وعده ای بودند که خداوند به پدران ايشان داده بود

. وعده ای که از طريق موسی به ايشان داده شده بود، ايمان خويش را تقويت می کردند
خداوند، خدای شما، از ميان برادرانتان پيامبری همانند من " موسی به ايشان گفته بود، 

." ث خواهد کرد وبر شماست تا هرآنچه به شما می گويد ، به گوش جان بشنويدمبعو
آنان مجددًا در کتب مقدسه می خوانند که چگونه خداوند او را . ٢٢ آيه ٣اعمال رسوالن 

فقيران را بشارت دهد، ورهايی را به اسيران وبينايی را به " مسح خواهد کرد تا
." رهايی بخشيده وسال لطف خداوند را اعالم نمايدنابينايان اعالم کند وستمديدگان را 

قرار خواهد " انصاف را برزمين " آنان می خوانند که او چگونه . ٢ و١ آيات ۶١اشعيا 
ها به سوی نور امت "خواهند شدوچگونه" شريعت اومنتظر "داد وچگونه جزيره ها

  .٣ آيه ۶٠ – ۴ آيه ۴٢اشعيا ." وپادشاهان به سوی درخشندگی طلوع او خواهندآمد
عصا از يهودا دورنخواهد شد ، و " سخنان يعقوب در آستانه ی مرگ که گفته بود،

دلهای ايشان را از اميد لبريز کرده ." فرمانفرمايی از ميان پايهای وی تا شيلوه بيايد
قدرت روبه زوال اسراييل نشان می داد که ظهور مسيح قريب . ١٠ آيه ۴٩پيدايش . بود

نبوت دانيال شکوه وجالل سلطنت او را که جايگزين تمامی حکومتهای . الوقوع می باشد
سلطنت او تا " دانيال در باره او چنين نبوت کرده بود،. دنيوی می شد، ترميم کرده بود

درحالی که عده معدودی ماهيتِ  رسالت . ۴۴ آيه ٢دانيال ." اد استوار خواهد ماندآلبابدا
دم درانتظار آمدن پادشاه قدرتمندی بودند که مسيح را درک کرده بودند، اکثريت مر

حاکميت خويش را در اسراييل برقرار می کرد وقوم را از ظلم وستم روميان نجات می 
  .داد

زمان به کمال رسيده بود وبشريتی که در طول عصرها عصيان وگناه فاسد شده 
شيطان . ردوآمدن نجات دهنده را به عنوان يک ضرورت انکار ناپذير احساس می ک. بود

تالش کرده بود تا شکاف عميق ميان آسمان با زمين را عميق تر وارتباط انسان با 
او با دروغ ونيرنگ انسان را به ارتکاب گناه ، ترغيب کرده بود . خداوند را قطع کند

هدف او اين بود که صبر وتحمل خداوند را تمام کرده ومحبت او را نسبت به انسان از .
  .رتيب حاکميت شريرانه خودرا بر جهان مسلط سازدبين ببرد وبدين ت

شيطان درصدد بود تا انسان را از شناخت معرفت خداوند  محروم کرده وبا منحرف 
مبارزه او برای . کردن توجه ايشان از معبد خداوند، پادشاهی خويش را برقرارسازد

که خداوند در حقيقت اين است . کسب برتری تا اندازه ای موفقيت آميز به نظرمی رسيد
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حتی در ميان بت پرستان نيز اشخاصی بودند که . هر نسلی رسوالنی را برگزيده بود
اّما اين . مسيح ايشان را برای نجات وتعالی روحانی مردم از گناه وفساد به کارمی گرفت 

بسياری از ايشان به طرز وحشيانه ای به قتل . افراد مورد تحقير وتنفر قرار می گرفتند
 سايه تاريک وهولناکی که شيطان براين جهان گسترده بود، عميق وعميق تر .رسيدند
  .می شد

شيطان برای قرنها از طريق شرک وبت پرستی انسان را از خداوند جداکرده بود، 
شيطان از طريق منحرف کردن ايمان اسراييل کسب شده  با اين حال بزرگترين پيروزی

 فرصت معرفت الهی را از دست داده وبيشتر مشرکين با پيروی از اصول بت پرستی. بود
اين اصل که . در مورد اسراييل نيز وضع به همين منوال بود. سد شده بودنداو بيشتر ف

انسان می تواند با اعمال خويش خود را نجات دهد، پايه واساس مذاهب شرک وبت 
 اصل چنين تفکری اکنون در مذهب يهود نيز به عنوان يک. پرستی را تشکيل می دهد

هر جا که اين اصل رعايت . شيطان چنين تفکری را اشاعه داده بود.پذيرفته شده بود
  .شود، انسان هيچ مانعی در مقابل گناه نخواهد داشت 

اّما يهوديان . انسانی به افراد ابالغ می شود پيام مربوط به نجات از طريق عوامل
" آنان . انحصار خود درآورندتالش کرده بودند تا حقيقت را که حيات جاودانی است به 

آنان با به انحصاردرآوردن شريعت . زنده را پنهان کرده بودند وآن فاسد شده بود" َمن 
ايشان جالل خدا را به سرقت برده وبا مژده جعلی . ، نسبت به آن بی احترامی کردند

ودند يهوديان برای نجات جهان خود را به خداوند تسليم نکرده ب. جهان را فريب دادند
  .بنابراين برای نابودی آن به عامالن شيطان تبديل شدند

تون حقيقت باشند، به عامالن شيطان سقومی را که خداوندفراخوانده بود تا پايه و 
آنان همان کاری را که شيطان از ايشان انتظار داشت انجام می دادند، . تبديل شده بودند

ند که جهان خداوند را به چشم می شد د معرفی کردن سيرت خداوند موجبييعنی با
حّتی کاهنانی که در معبد خدمت می کردند ، اهميت واعتبار . حاکمی ستمگر نگاه کند

آنان ارزشهای مقدسی را که به صورت .خدمتی را که انجام می دادند ، ناديده می گرفتند 
 قربانی در تقديم هدايای. نمادين نشان داده شده بود، مورد بی توجهی قرار داده بودند

فرايضی که خود خداوند مقرر فرموده . همانند بازيگران صحنه نمايش عمل می کردند
. بود به وسيله ای برای فريب اذهان مردم وبی عاطفه کردن ايشان تبديل شده بود

خداوند ، ديگر نمی توانست از طريق ايشان برای انسان کاری انجام دهد، تمامی سيستم 
  .بايد دگرگون می شد

شيطان برای گمراه کردن انسان تمامی عوامل .  گناه به اوج خود رسيده بود فريب
پسر خدا با نگريستن به جهان ، رنج وبدبختی آن را . خويش را به کار گرفته بود

مشاهده کرد وبارنج واندوه دريافت که چگونه انسان ها قربانی خشونت وبی رحمی 
وسيله شيطان فاسد وگمراه شده بودند، او با شفقـت به آنانی که به . شيطان شده اند

. آنان حاکمی را برگزيده بودند که ايشان را به عنوان اسير به بند کشيده بود. نگريست 
خورده در مسير هالکت ابدی به سوی مرگی که درآن اميدی  اين افراد، سرگردان وفريب

امل شيطانی با عو. درپی آن صبحی نبود، گام بر می داشتندبه حيات ، وبه سوی شبی که 
بدنهای انسانها که برای محل سکونت خداوند آفريده شد ه بودبه . افراد متحد شده بودند

احساسات ، عواطف ، روح . محل سکونت ديوها وارواح شيطانی تبديل شده بود
واعضای بدن انسان ها به وسيله عوامل شيطانی برای ارضاء پست ترين شهوات ، 

. نشان ارواحِ  شرير عينًا در سيمای افراد نقش بسته بود. ودمورد استفاده قرار گرفته ب
چهره های افراد منعکس کننده صورت ارواح شيطانی بود که ايشان را در اختيار داشت 
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اين منظره در مقايسه با . منظره ای که منجی جهان به آن نگريست ، اين چنين بود. 
  !!قدوسيت ذات الهی ، چه منظره زشت و وحشتناکی بود

گناه به دانش تبديل شده وشرارت به عنوان بخشی از مذهب مورد تقديس قرار 
عصيان وگناه به شکلی عميق در دل انسانها ريشه دوانيده و دشمنی انسان . گرفته بود

اين حقيقت که بشريت جدای از خداوند نميتواند تعالی . بر عليه آسمان به اوج رسيده بود
عامل تازه ای از حيات وقدرت ميبايستی از سوی .  رسيديابد، در حضور کائنات به اثبات

  .او که جهان را خلق کرده بود، اعطا می شد
مخلوقات بی گناه آسمان با نگرانی در انتظار بودند تا َيهُوه تمامی ساکنان زمين را 

اگر خداوند چنين کاری را انجام می داد، شيطان آماده بود تا نقشه خود را . از بين ببرد
او اعالم کرده بود که . کسب وفاداری موجودات آسمانی به مرحله ی عمل درآوردبرای 

اگر جهان به وسيله . اصول حاکميت خداوندآمرزش گناهان را غيرممکن می سازد
خداوند نابود می شد، آنگاه شيطان ادعا ميکرد که اتهامات او بدرستی به اثبات رسيده 

ه خداوند سازد وعصيان و گناه را در جايهای شيطان آماده بود تا تقصير رامتوج. است 
اّما خداوند به جای نابودکردن جهان پسر خودرا فرستاد تا آنرا . آسمانی گسترش دهد

نجات آن  هرچند که فساد وگناه سراسر زمين را فراگرفته بود، خداوند برای.نجات دهد
ن در ُآستانه در حساس ترين لحظه بحران وهنگامی که شيطا. چاره انديشی کرده بود

محبت خداوند در طی قرون واعصار . پيروزی بود، پسر خدا با پيام فيض الهی ظاهر شد
عليرغم فساد و گمراهی انسان ، عاليم . به نسل گناهکارانسان نشان داده شده بود

وهنگامی که زمان به کمال رسيده بود، خداوند با . رحمت خداوند همواره ظاهر شده بود
اين .  فيض شفابخش خويش برجهان جالل خويش را آشکارمی کردجاری کردن باران

  .فيض تا زمان تحقق يافتن کامل نقشه نجات ، هرگز متوقف نخواهد شد
ود تا به وجهه خداوند درنظر انسان آسيب برساند، بشيطان از اينکه موفق شده 

الق به همين دليل عيسی آمد تا مجددًا انسان را به شباهت خ. بسيار خوشحال بود
هيچ کسی به جز مسيح نميتوانست طبيعت انسان را که به خاطر گناه فاسد شده . ددرآَور

او آمد تا ارواح شرير را که بر اراده انسان حاکم شده بودند ، اخراج . بود، اصالح کند
مسيح آمد تا ما را از گناه نجات دهد وشخصيت آسيب ديده ما را به شباهت . کند

   .ده و آن را با جالل وشکوه خويش زينت بخشدشخصيت الهی خويش درآور
  
  
  

  
  "فصـــل چهارم"

  "برای شما نجات دهنده ای متولد می شود" 
  
   

دنيایِ  پيرامون او خشن . پادشاه جالل خود را حقير ساخت تا لباس جسم بپوشد
جالل او پوشيده ماند تا عظمت وشکوه هيئت ظاهری او باعث جلب . ورعب انگيز بود

ثروت ، افتخارات دنيوی . مسيح به طور کامل از تظاهر اجتناب ورزيد. ودديگران نش
عيسی . وعظمت انسانی ، هرگز نمی توانند روح انسان را از مرگ نجات دهند

قصدنداشت از طريق ارضاء تمايالت دنيوی افراد، توجه ايشان را به سوی خود جلب 
که ميبايستی افراد را به سوی او  ا لهی تنها چيزی بود زيبائيهای مربوط به حقايق. کند
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 آن از طريق نبوتهای انبياء پيش گويی شده شخصيت مسيح قرنها پيش از. جلب می کرد
  .بو واو ميل داشت که انسان اورا براساس شواهد موجود در کالم خداوند بپذيرد

با بی صبری  آنان  .  بودند  شده  زده  با شکوه نجات شگفت  فرشتگان از نقشه 
. تظار بودند تا ببينند که قوم خدا چگونه پسر اورا در هيئت انسانی خواهند پذيرفت در ان

، ساير اقوام به پرستش خدايان درآن زمان. ين قوم برگزيده آمدندفرشتگان به سرزم
بنابراين فرشتگان در سرزمينی که جالل خدا درآن آ شکار شده . دروغين مشغول بودند

آنان بدون اينکه ديده شوند ، به مکان . ود، ظاهر شدندونور نبوت برآن تابيده شده ب
ظهور قريب الوقوع مسيح ، . قدس اال قداس وبه حضور خادمين معبدخداوند وارد شدند

 ، اعالم شده  مذبح مشغول خدمت بود در  که  هنگامی  کاهن  پيش از آن به زکريای 
يت او از طريق نبوتها هم چنين ، پيش از آن ، ندا کننده متولد شده ومأمور.  بود

مژده تولد او واهميت خارق العاده رسالت وی در سرتاسر . ومعجزات تاييد شده بود
با اين حال، اورشليم برای استقبال . سرزمين يهود وخارج از آن منتشر شده بود

  .وپذيرش نجات دهنده اش مهيا نبود
اوند برای انتقال پيام آوران آسمانی با شگفتی بسيار، بی عالقگی قومی را که خد

خداوند، قوم يهود را حفظ کرده . نور مقدس حقيقت به جهان برگزيده بود، مشاهده کردند
 با  .  دهند شهادت  ،  بود تا به ظهور مسيح که از تبار ابراهيم ونسل داوود متولد می شد

 صبح قربانی هايی که هر روز. حال ، آنان از آمدن قريب الوقوع او بی اطالع بودند اين 
کرد، با اين حال ، حتی معبد نيز  وعصر در معبد تقديم می شد به بره خداوند اشاره می

 بزرگترين کهکاهنان وعلمای دين يهود نمی دانستند . برای استقبال از او آماده نبود
آنان تعاليم بی هدف ودعاهای بی معنی را . واقعه روزگار در ُشرف وقوع می باشد

ای پرستشی را با هدف تظاهر ونمايش انجام می دادند، اّما در تکرارمی کردند وآيين ه
همين بی . مبارزه برای کسب ثروت وافتخارات دنيوی برای ظهور مسيح آماده نبودند

دلهای خودخواه وغرق شده در لذات . عالقگی برتمامی سرزمين اسراييل حاکم شده بود
تنها عده .  بهره ماندندی بود، بدنيوی ، از شادمانی که تمامی آسمان را به شوق آورده 

کردند وسفيران آسمان به نزد   شماری می-ار از مسيح لحظهدمعدودی در اشتياق دي
  .همين افراد فرستاده شدند

ف ومريم ازناصره به شهر داوود با ايشان همراه سفرشتگان در طول سفر يو
 حاکميت آن فرمان امپراطوری روم برای سرشماری مردمی که در قلمرو تحت. بودند

همانطوری که کورش در عهد . زندگی می کردند به ساکنان تپه های جليل نيز رسيده بود
عتيق فرا خوانده شد تا با تکيه بر تخت امپراطوری جهان ، اسيران خداوند را آزاد کند، 
به همان ترتيب آگوستوس قيصروسيله ای شد تا از طريق او مادر عيسی به بيت لحم 

مريم از تبار داوود .   عيسی در بيت لحم تحقق يابده خداوند برای تولدآورده شود ونقش
مدتها پيش از آن نبی پيش گويی . است وفرزند داوود بايد در شهر داوود متولد شود

توای بيت لحم ، از تو برای من کسی بيرون خواهدآمد که برقوم من " کرده بود که 
 آيه ۵ميکا ." ديم واز ايام ازل بوده است اسراييل حکمرانی خواهد نمود، وطلوع او از ق

آنان خسته . اّما مريم ويوسف در شهر داوود مورد توجه واحترام قرارنمی گيرند . ٢
اليه قسمت ی وبی پناه تمامی طول جاده باريکی را که از دروازه  ورودی شهر تا منته

اّما تالش ايشان . ستراحت پيدا کنند شرقی آن امتداد داشت می پيمايد تا مکانی را برای
. در مهمانخانه شلوغ شهر نيز اطاقی برای اقامت ايشان وجود ندارد. به جايی نمی رسد

نگه داری می شدند، مکانی برای  آن  در سرانجام در ساختمان مخروبه ای که حيوانات 
  .استراحت می يابند ومنجی جهان در اين مکان متولد می شود
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 شوند اّما خبر تولد منجی آسمان را غرق شادی می انسانها از اين واقعه آگاه نمی
. فرشتگان مقدس با مهربانی وعالقمندی از دنيای نور به سوی زمين فرود می آيند. کند

عده بيشمار فرشتگان برفراز تپه . تمامی جهان از نور حضور منجی روشن می شود
.  جهان اعالم کنندهای بيت لحم گرد آمده اند ومنتظر عالمتی هستند تا خبر خوش را به

توانستند در شادی پيام  رهبران در اسراييل اگر به ايمانشان وفادار مانده بودند، می
  .اّما اکنون از آن محروم مانده بودند. آوران مژده تولد عيسی سهيم باشند

اينک بر زمين تشنه آب خواهم ريخت ونهرها بر زمين خشک " خداوند می فرمايد،
 ٣ آيه ۴۴اشعيا ." نور برای راستان در تاريکی طلوع می کند" و ." جاری خواهم کرد 

  به آنانی که در طلب نور حقيقت هستند وآن را با شادی می۴ آيه ١١٢ مزامير –
  .پذيرند، انوار حقيقت ازتخت سلطنت خداوند خواهد تابيد

در دشتهايی که داوود جوان گله های خويش را به چرا می برد، هنوز هم شبها، 
آنان در سکوت شب با يکديگر از منجی . ن ا زگله هايشان نگهبانی می کردندشبانا

ناگاه " و. موعود سخن می گفتند وبرای آمدن او در مقام پادشاه اسراييل دعا می کردند
ت شبانان سخت وحش. فرشته خداوند برآنان ظاهر شد ونور جالل خداوند برگردشان تابيد

مترسيد، زيرا بشارتی برايتان دارم ، خبری بس شادی " ،کردند، اّما فرشته به آنان گفت
امروز در شهر داوود، نجات دهنده ای برای شما به دنيا : بخش که برای تمام قوم است 

  ."او خداوند مسيح است . آمد
برای اسراييل نجات . کالم پر شکوه فرشتگان در اذهان شبانان جای می گيرد 

با اين حال . قدرت ، جالل وپيروزی به هم می پيوندندبا آمدن او ، !! دهنده ای آمده است 
 بايد آنان را برای شناختن منجی که در فقر وفروتنی بدنيا آمده بود، آماده میرا فرشته 

ای شما اين است که نوزادی را در قنداقی پيچيده رنشانه ب" بنابراين به آنان گفت ، . کرد
  .".و درآخوری خوابيده خواهيد يافت 

س ايشان را برطرف می کند وبه آنان می گويد که چگونه عيسی راپيدا فرشته تر
او با آگاهی از ضعف های انسانی ، با ايشان با مهربانی رفتار کرده وبه ايشان . کنند

شادی وجالل ناشی از تولد مسيح . فرصت می دهد تا خود را به نور الهی عادت دهند
 دشت ازنور حضور لشگرهای خداوند تمامی. نمی توانست بيشتر از اين مخفی بماند

يم ظزمين غرق در سکوت وآسمان برای شنيدن سرود فرشتگان سرتع. شود روشن می
  :فرود می آورد

جالل بر خدا درعرش برين ، وصلح وسالمت برمردمانی که بر زمين مورد لطف " 
  ."اويند

رت در آنصو. انست آن سرود را بشنودی  توم ای کاش امروزنيز خانواده بشری
پيام اعالم شده ونغمه نواخته شده در سرتاسر جهان وتا انتهای زمان طنين انداز می 

هنگاميکه غروب آفتاب با بالهای شفا بخش طلوع کند، اين سرود با خروش . شد
جماعتی عظيم که به ُغرش آبهای فراوان می ماند در آسمان طنين انداز خواهد شد که 

ند خدای ما، آن قادر مطلق ، سلطنت آغاز کرده است زيرا که خداو! هللويا" گويد ، می
  .۶ آيه ١٩مکاشفه ." 

  
با ناپديد شدن فرشتگان ، نور وروشنايی نيز ناپديد می شود وبار ديگر تاريکی 

اّما روشن ترين تصويری که چشم . شب بر تپه های اطراف بيت لحم سايه می افکند
چون فرشتگان ازنزد " و. قی می ماندانسان تا آن زمان ديده بود در حافظه شبانان با
بياييد به بيت لحم برويم وآنچه را :" ايشان به آسمان رفتند،شبانان به يکديگر گفتند
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پس به شتاب رفتند ومريم . روی داده وخداوند ما را از آن آگاه کرده است ، ببينيم 
  ."ويوسف ونوزاِد خفته درآخور را يافتند
نی را که در باره ی او به ايشان گفته شده بود، شبانان چون نوزاد را ديدند، سخ

اّما مريم ، اين همه . هرکه می شنيد ، از سخن شبانان در شگفت می شد" پخش کردند و
شبانان باز گشتند ودرحالی که  پس. انديشيد به آنها میسپرد ودردل خود  را به خاطر می
تند، چرا که همه مطابق بود گف هرآنچه که ديده وشنيده بودند حمد وثنا می خدا را برای

  .".با آنچه بديشان گفته شده بود
مان درست مانند همان زمانی است که شبانان به آسامروز نيز فاصله ميان زمين و

 همان اندازه که در ی آسمان بشريت برايز نزامرو.  دادند آواز فرشتگان گوش فرا
وبرو شده ودر باغهای گذشته وهنگامی که افراد در خالل کارروزانه با فرشتگان ر

در زندگی ورفتار روزانه ، . انگور ويا مزارع با ايشان سخن می گفتند، اهميت دارد
ا فرشتگان آسمان آنانی را که بر طبق رزي. ان می تواند به ما بسيارنزديک شودمآس

  .دستورات خداوند رفتار کنند ، همراهی خواهند کرد
. نهفته است ."  وعلم خداوندعمق دولتمندی وحکمت" در حکايت بيت لحم ،

 مشاهده ايثار منجی در تعويض سلطنت آسمان وهمراهی فرشتگان ١٣ آيه ١١روميان 
. دارد با تولد يافتن در آخوری محقرو همراهی با حيوانات آخور مارا به شگفتی وا می

با اين همه ، اين آغاز . تکبر انسانی واتکاء به خويشتن در حضور او حقيرمی شوند
درآن زمان که  برای پسر خدا، گرفتن طبيعت انسانی ، حتی. نی خارق العاده اوست فروت

اّما . آدم معصوم وبی گناه در باغ عدن قرار داده شد، نشاندهنده فروتنی بيکران او بود
. عيسی بشريت را در حالی که در طول چهار هزار سال زندگی گناه آلود ضعيف شده بود

از کارکرد قانون وراثت را می فرزندان آدم نتايج حاصل او نيز مانند تما. پذيرفت 
اين نتايج هرچه که بود، در داستان زندگی اجداد زمينی او نشان داده شده است . پذيرفت

او با چنين وراثتی به ميان ما آمد تا دررنجها و وسوسه های ما سهيم شده والگوی . 
  .يک زندگی پاک ومعصومانه را به ما معرفی کند

 به خاطر مقام مسيح درنزد خدا از او متنفر بودوتنفر او نسبت به مسيح ، شيطان
او ازمسيح به خاطر اينکه قصد داشت . از زمان اخراج شدنش از آسمان بيشتر شده بود
با اين حال خداوندبه پسر خود اجازه . نسل گناهکار انسان را نجات دهد، متنفر شده بود

 به دنيايی قدم بگذارد که شيطان مدعی تسلط برآن داده بود تا به شکل کودکی بی پناه
او به پسر خود اجازه داد تا مانند هر انسانی با وسوسه ها وخطرات زندگی روبرو . بود

  .شده وبا آن به مبارزه بپردازد
او به سيمای فرزند . کند هر پدری نسبت به فرزندش با محبت ومهربانی رفتار می

چنين پدری .  خطرات زندگی بر خود می لرزد کوچکش می نگرد وبا انديشيدن به
آرزومند است تا فرزند عزيزش را از قدرت شيطان مصون وازوسوسه ها ومبارزه با 

وخداوند يگانه خويش را فرستاد تا در اين مبارزه جدی وپر از . شيطان دور نگه دارد
ين است ا." خطر فرزندانمان را ياری کرده ومسير حيات را برای ايشان هموار سازد

  .محبتی که آسمان وزمين را حيرت زده می کند" محبت خدا
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  "فصـــل پنجم"

  " به خداوندیسيم عيقدت" 
  

          
  
  

ذراندن قربانی وتقديم وی د مسيح ، يوسف ومريم اورا برای گچهل روز پس از توّل
ر مقام اين کار براساس شريعت يهود انجام می شد ود. به خداوند، به اورشليم بردند

او پيش از اين آيين .  جهت با شريعت هماهنگ باشدجايگزين بشر، مسيح بايد از هر
  . ختنه را در اطاعت از شريعت بجا آورده بود

مطابق قوانين شريعت ، مادر بايد يک ّبره يکساله را برای قربانی سوختنی ويک 
که خيلی فقير بودند، برای والدينی . جوجه کبوتر يا فاخته برای قربانی گناه تقديم کند

شريعت ، به جای ّبره ، يک جفت فاخته يا دو جوجه کبوتر ، يکی برای قربانی سوختنی 
  .، ديگری برای قربانی گناه ، مقرر کرده بود

اين قربانی ها . بايد بدون عيب می بود اونددقربانی های تقديم شده به خ
ّبره بی " او.  می دادی عيسی شهادتومعرف مسيح بود وبه بی عيب بودن جسممظهر

 بر ساختار جسمی او هيچ کمبودی ١٩ آيه ١اول پطرس . بود ." عيب وبی نقص بود
ر جسمی وهم روحی او هم از نظ. ديده نمی شد واز بدنی سالم وقوی برخوردار بود

همه بشريت به وسيله ) انتظار داشت ( چه که خدا در نظر داشت الگويی بود از آن 
  .باشنداطاعت از احکام او 

خداوند وعده داده . تقديم نخست زادگان پسر ريشه در زمانهای بسيار قديم داشت 
واين هديه يا بايد با . بود که نخست زاده آسمان را برای نجات گناهکاران قربانی کند

نخست . تقديس کردن نخست زادگان پسر در هرخانه ای به رسميت شناخته می شد 
  .ندگان مسيح در ميان مردم ، وقف خدمت کهانت می شدندزادگان پسر بايد در مقام نماي

در حالی . در رهايی قوم اسراييل از مصر، وقف نخست زاده مجددًا دستور داده شد
که فرزندان اسراييل در بردگی مصريان بودند، خداوند به موسی امر کرد به نزد فرعون 

اسراييل پسرمن : يدَيُهوه خداوند چنين می گو" ، پادشاه مصر برود وبگويد که ،
واگر از رها . ونخست زاده من است وبه تو می گويم پسرم را رها کن تا مراعبادت نمايد

 ٢٢ آيات ۴خروج ." کردنش امتناع کنی ، همانا پسر تو، يعنی نخست زاده تورا می ُکشم
  .٢٣و

يست َيهََُوه ک" مغرور چنين بود،موسی پيام را به فروع ابالغ کرد، اّما پاسخ پادشاه 
که قوم اورا بشنوم واسراييل را رهايی دهم ؟ َيُهَوه را نمی شناسم واسراييل را نيز رها 

خداوند با فرستادن بالی عظيم به مصر، قوم . ٢ آيه ۵خروج باب ." نخواهم کرد
دستور داده ) مرگ ( اسراييل را با آيات ومعجزاتش ياری کردسرانجام به فرشته هالکت

خداوند به قوم . گان  مصر از انسان  وبهايم را هالک کندشد  که  همه  نخست زاد
  اسراييل فرمود که 

برهّ ای يکساله ، نروبی عيب را قربانی کند وخون آن را بر هردو قايمه در بپاشند 
تمامی خانه های قوم بايد با پاشيده شدن خون بر هر دو . تا از هالک شدن در امان باشند
ا آنگاه که فرشته برای انجام مأموريتش می آمد از خانه قايمه در عالمت گذاری می شد ت

  .اسراييليان بگذرد
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هر نخست زاده ای را " بعداز فرستادن اين بال به مصر، خداوند به موسی گفت ،
که َرِحم را بگشايد، در ميان بنی اسراييل ، خواه از انسان خواه از بهايم ، تقديس نما، او 

ی که همه نخست زادگان زمين مصر را کشتم ، جميع زيرا در روز." " ازآِن من است 
را خواه ا و انسان وخواه از بهايم برای خود تقديس نمودم ، پس نخست زادگان اسراييل 

بعد از  . ١٣ آيه ٣اد د اع– ٢ آيه ١٣خروج ." من َيُهَوه هستم . ازآن من می باشند
الوی را درمقام نخست زاد ه ، خداوند قبيله خيمه بنياد نهاده شد) عبادت ( اينکه خدمت 

ه همچنان ميبايستی با اين حال ، نخست زاد. همه اسراييل برگزيد تا در مذبح خدمت کنند
  .لمداد شود وبرای فديه کردن آورده شوداز آن خداوند ق

نخست زادگان از مفهوم ويژه ) تقديم ( بدين ترتيب ، احکام مربوط به وقف کردن 
ايی عظيم فرزندان اسراييل انجام می ه به ياد بود رهال کودرهمان ح. ای برخوردار بود

. شد، به نقشه نجات عظيم تری که از سوی پسر يگانه خدا انجام می شد، اشاره می کرد 
همانطور که خون پاشيده شده بر هردو قايمه در، نخست زادگان اسراييل را نجات داد، 

  .را نجات دهدبه همان ترتيب خون مسيح اين قدرت را دارد که جهان 
در تقديم مسيح به خداوند مفهوم عظيمی نهفته بود اّما کاهن آن را درک نکرد وبه 

وهنگامی که نوزادان . تقديم کردن نزادان امری عادی بود . راز نهفته شده درآن پی نبرد
او هر روزه اين کار رابه . به خداوند تقديم می شدند، کاهن پولی را دريافت می کرد 

 انجام می داد وبه کودکان  ووالدينشان توجهی نمی کرد مگر اينکه نشانه ای روال عادی
يوسف ومريم فقير بودند وهنگامی که با فرزندشان . از پول يا مقام در والدين می ديد 

جامه ای جليلی وبسيار فروتنانه برتن داشتند ودر ظاهر ايشان هيچ . نزد کاهن آمدند
آنان همانند تهيدست ترين طبقات جامه ، قربانی . دچيزی وجود نداشت که جلب توجه کن

  .خود را تقديم کردند
کاهن مراسم رسمی مربوطه را انجام داد وکودک را درآغوش گرفت ودر مقابل 

سپس بعد از اينکه طفل را به مادرش برگرداند، در طومار نخست . بلند کرد مذبح 
 که درآغوش او قرار گرفته ، کاهن فکر نمی کرد کودکی. زادگان نام اورا عيسی نهاد

او فکر نمی کرد که اين کودک ، همان است . عظمت وشکوه آسمان وپادشاه جالل باشد
خداوند ، خدای شما، نبی مثل من ، از ميان " که موسی در باره اش چنين نوشته بود،
 ."کالم اورا درهرچه به شما تکلم کند بشنويد. برادران شما برای شما برخواهد انگيخت 

از وی او نمی دانست که اين کودک همان است که موسی . ٢٢ آيه ٣اعمال رسوالن 
درآغوش کاهن اّما کسی بزرگتر ازموسی . تقاضا کرده بود تا جاللش را بر وی آشکارکند

قرارداشت ، وهنگامی که نام کودک را در طومار ثبت کرد، نامی را ثبت می کرد که پايه 
) نظام ( اوآمده بود تا شريعت را کامل کند زيرا سيستم . واساس تمام بشريت يهود بود

به  رو وهدايا  قربانی  آيين های  زيرا  (  نبود خدا  قربانی ها وهدايا، ديگر مورد پسند 
خويش بازگشت نموده ) واقعيت ( نمونه به اصل خويش وسايه به اصل .  ) افول بود

  .بود
لحم ، جالل وشکوهی نهفته بود بيت لجدا شده بود ، اّما در کودک شکينا از مذبح 

همان کسی که اين کودک ، ذريت وعده بود، . که فرشتگان در مقابل آن تعظيم می کردند 
او همان . وه دهنده سالمتی بودلاوشي. نخست در باغ عدن از او به عنوان ربانی ياد شد

بود که او همان کسی . معرفی کرد" من هستم "بود که خودش را به موسی به عنوان 
 وکسی که انبياء عهد عتيق آمدن او را ددر ستون ابروآتش راهنمای اسراييل بو

ريشه ونسل داوود وستاره درخشان او اشتياق وآرزوی همه قومها ، . پشگويی کردند
کوچک وناتوانی که در طومار نخست زادگانِ  اسراييل ثبت شده نام کودک . ح بودصب
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کودکی که به خاطر او فديه . د، اميد انسانِ  گناهکار بودبود، واورا برادر ما اعالم می کر
کاهنی " او. نجات پرداخت شده بود، کسی بود که ميبايستی فديه گناهان تمام جهان باشد

به دست راست " ودرمقام شافع " کهانت بی زوال " و رئيس ." بزرگ بر خانه خدا بود
 آيه ١ وباب ٢۴ آيه ٧ باب – ٢١ه  آي١٠عبرانيان ." کبريا در اعلی علييين، نشسته بود

٣.   
پسر يگانه خدا .  روحانی تشخيص داده می شوندشرايط ومسايل روحانی ، به شکل

کاهن به او . انجام رسالتی که برای تحقق آن آمده بود، وقف شد) برای ( به منظور 
ی اهميت م( که به ساير کودکان می نگريست ) اهميت داده بود( همانگونه نگريسته بود

هر چند که کاهن در اين کودک هيچ چيز استثنايی را نه ديده ونه متوجه شده بود، ) . داد
شخصی " د قرارگرفت ، زيرا،ا کردن پسرش برای جهان مورد تاييدر فد نقشه خداوند

ی اسراييل بود وروح القدس  تسّلشليم بود که مرد صالح ومتقی منتظرشمعون نام در اور
 وحی رسيده بود که تا مسيح خداوند را نبينی ، موت را ودس بدواز روح الق. بر وی بود
  ."نخواهی ديد

به هيکل وارد می شود ، والدينی را می بيند که نخست زاده هنگامی که شمعون 
ظاهر ايشان حاکی از فقر وتنگدستی بود، با اين . خودرا در حضور کاهن وقف می کنند

می شود وعميقًا تحت تأثير قرار می حال ، شمعون هشدارهای روح القدس را متوجه 
گيرد، زيرا کودکی که به خداوند تقديم می شد، تسلی اسراييل بود، کسی که شمعون برای 

 به وجد می آيد شمعون ، در مقابل ديدگان متعجب کاهن.ديدنش مدتها انتظار کشيده بود
ابقه ای ، م باز گردانده شده بود، درآغوش گرفته وبا شادی بی سوطفل را که به مري

شمعون در حالی که طفل را که نجات دهنده جهان . اورا به حضور خداوند تقديم می کند
ای خداوند، حال بنابه وعده خود، خادمت " است به سوی آسمان بلند می کند، می گويد،

نجاتی که در  تو را ديده است ،  زيرا چشمان من نجات . را به سالمت مرخص فرما
ها فراهم کرده ای ، نوری برای آشکار کردن حقيقت بر ديگر قومها همه ملتبرابرديدگان 

  .".وجاللی برای قوم تو اسرائيل 
روح نبوت براين مرد خدا قرار گرفته بود ودرحالی که پدر ومادر عيسی از سخنانی 
که در باره او گفته شد، در شگفت شدند، او ايشان را برکت داد وبه مريم ، مادر او گفت 

 او  .ست که اين کودک موجب افتادن وبرخاستن بسياری از قوم اسراييل شودمّقدر ا" ،
 انديشه دلهای ، آيت ونشانی خواهد بود که در برابرش خواهند ايستاد ، وبدين سان

  ."شمشيری نيز در قلب تو فرو خواهد رفت . بسياری آشکار خواهد شد
ه مسيح را تاييد کرد هم چنين ، َحّنا، که بنيه بود، آمد وشهادت شمعون در بار

او نيز با . وهنگامی که شمعون سخن می گفت ، چهره او از نور جالل خدا روشن شد
  .قلبی شکرگزار، خدا را سپاس گفت زيرا اجازه يافته بود تامسيح خدا را ببيند

اّما کسانی که در . اين پرستندگان فروتن ، نبوتها را به عبث مطالعه نکرده بودند
فکر می کردند که مظاهر نيزهنان قوم اسراييل اشتغال داشتند، آنان مقام حاکمان وکا

اّما در طريق خداوند گام برنمی داشتند وبهمين علت . ارزشمند نبوتها را در اختيار دارند
  .، چشمان ايشان از ديدن نور حيات عاجز بود
وقايعی که در معرض توجه تمام مخلوقات . امروزه نيز وضع بهمين منوال است 

سمان می باشد ، ناشناخته می ماند و واقع شدن آن از سوی رهبران مذهبی آ
را در طول افرادمسيح . روانشان در خانه خداوند، مورد بی توجهی قرار می گيرديوپ

 بود ، رويگران زنده تند ، در حالی که آنان از او که مسيح تاريخ به رسميت می شناخ
رای رهايی فقيران ورنجديدگان و از ميان دعوت مسيح به ايثار وفداکاری ، ب. شدند
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شود، امروز با همان اشتياقی که  برداشتن موانعی که منجر به فقر وظلم وبيعدالتی می
  .هزار وهشتصد سال پيش پذيرفته می شد، پذيرفته نمی شود

 که درآغوشش بود او به کودکی.ون تفکر کردباره نبوت کلی وگشترده شمعريم درم
لحم گفه شده بود به ياد آورد ودلش اکه به وسيله شبانان بيت لنگريست وسخنانی، ر

، .ياء نبی را به ياد او آوردسخنان شمعون ، کالم نبوتی اشع. سرشاراز شادی واميد شد
هالی از تنه َيسَّی بيرون آمده ، شاخه ای از ريشه هايش خواهد شگفت وروح خدا ون" 

 وروح مشورت وقوت وروح معرفت بر او قرار خواهد گرفت ، يعنی روح حکمت وفهم
وخوشی او درترس خداوند خواهد بود وموافق رويت چشم خود داوری . وترس خداوند

نخواهد کرد وبر وفق سمع گوشهای خويش تنبيه خواهد نمود، بلکه مسکينان را به 
عدالت داوری خواهد وبه جهت مظلومان زمين به راستی حکم خواهد نمود وجهان را به 

وکر بند کمرش . خويش زده ، شريران را به نفحه لبهای خود خواهد کشت عصای دهان 
قومی که در تاريکی ما لک می بودند، " ، ." عدالت خواهد بود وکمربند ميانش امانت 

تو قوم را . نور عظيمی خواهند ديد وبر ساکنان زمين سايه موت نور ساطع خواهد شد
به حضور تو شادی خواهند کرد مثل . ی بسيار ساخته ، شادی ايشان را زياد گردانيد

  .شادمانی وقتِ  درو ومانند کسانی که در تقسيم نمودن غنيمت وجد می نمايند
زيرا که يوغ بار اورا وعصای گردنش يعنی عصای جفا کننده وی را شکستی 

زيرا همه اسلحه مسلحان در غوغا است ورخوت .        کردی انیمدچنانکه در روز
زيرا که برای ما . غشته است ، اما برای سوختن وهيزم آتش خواهند بودايشان به خون آ

والدی زاييده شده وپسی به ما بخشيده شد وسلطنت بر دوش او خواهد بود واسم او 
اشعيا ." عجيب ومشير وخدای قدير وپدر سرمدی وسرور سالمتی خوانده خواهد شد

  .۶ تا ٢ آيات ٩ وباب – ۵ تا  ١ آيات ١١باب 
شمعون از او به عنوان . حال ، مريم ، مفهوم رسالت مسيح را درک نکرد با اين 

کسی که نور حقيقت را برای ساير اقوام وجالل را برای اسراييل آشکار می کند، نبوت 
وند قصد داشت که تصور محدود وتنگ نظريه يهود درباره اعمال مسيح اخد. کرده بود 

 را نه فقط به عنوان نجات دهنده قوم او ميل داشت که افراد مسيح. را تصحيح کند
اّما سالهاوقت الزم بود تاحتی مادر . اسراييل ، بلکه در مقام نجات دهنده جهان بنگرند

  .عيسی رسالت او را درک کند
اّما از مشکالت ومصائبی . مريم مشتاقانه منتظر پادشاهی مسيح بر تخت داوود بود

رسالت مسيح مستلزم . حمل کند، آگاه نبود که مسيح بايد برای رسيدن به چنين سلطنتی ت
روبروشدن با مصائب ورنجهای بسياری بود وشمعون در سخنانش به مريم گفته 

خداوند با محبت ومهربانی ، ازرنجی .". در قلب تو شمشيری فرو خواهد رفت " بودکه،
  .که ميبايستی مادر عيسی به خاطر او تحّمل کند، از قبل اطالع می دهد

اينک اين طفل قرارداده شد، برای افتادن وبرخاستن بسياری " ه بود، شمعون گفت
آنان بايد بيفتند تا بار ." از خاندان اسراييل وبرای آيتی که بر خالف آن خواهند گفت 

ما هم بايد بر روی صخره بيفتيم وشکسته بشويم ، پيش از آنکه در . ديگر بر خيزند
 تخت به زير کشيده شود، غرور بايد به خويشتن بايد از. مسيح بر افراشته شويم 

يهوديان افتخاری . فروتنی تبديل شود، اگر بخواهيم جالل پادشاهی روحانی را بشناسيم 
جی را نيز نرا که واسطه فروتنی وتحقير کسب می شد ، نمی پذيرفتند ، در نتيجه ، م

  .واوآيت ونشانی بود که در برابرش می ايستادند. نپذيرفتند 
درپرتو حيات منجی ، ."  انديشه دلهای بسياری آشکار خواهد شدوبدين سان

درآغاز شيطان ، . دلهای بسياری ، از خالق گرفته تا سرور تاريکی آشکار خواهد شد 
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خداوند را خودخواه وظالم معرفی کرد، خدايی که همه چيز را مطالبه می کند وهيچ چيز 
 خويش نيازمنداست وبرای خيريت نمی دهد، خدايی که به عبادت مخلوقاتش برای جالل

اّما اعطای مسيح قلب پدر . ونيکويی مخلوقاتش حاضربه انجام هيچگونه فداکاری نيست 
 فکرهای سالمتی می "راآشکار می کند وشهادت می دهد که افکار خداوند نسبت به ما،

اه به وآشکار می کند ، هر چند که تنفر خداوند از گن. ١١ آيه ٢٩ارميا " باشد، ونه بدی
اندازه موت می باشد، محبت او نسبت به گناهکاران از موت قوی تر می باشدو آفريدگار 

، ای انجام عمل نجات ، از هيچ چيزیجهان که مسئوليت نجات ما را به عهده دارد، بر
 حقايقی که برای نجاتمان ضروری است ، .که عزيز باشد، مضايقه نخواهد کردهر قدر 

معجزات مرحمت آميز کوتاهی نخواهد شد، وهيچ يک از انجام در پنهان نخواهدماندو 
ت ونعمت برروی نعمت مرحمت بر روی رح. ستفاده نخواهد مانداعوامل  الهی بال 
رحمت پشت سر رحمت وموهبت پشت سر موهبت ريخته خواهد .( انباشته خواهد شد

. د، گشوده است تمام گنجينه های آسمان به روی آنانی که در طلبِ  نجات می باشن.) شد
خداوند تمام ثروت های آسمانی ومنابع قدرت اليتناهی را به مسيح سپرده است ومی 

ازاين موهبت ها برای متقاعد کردن انسان . فرمايد ، تمامی اين ها متعلق به انسان است 
استفاده کن تا او بداند که محبتی عظيم تر از محّبت من بر روی زمين وآسمان وجود 

  .گترين خوشبختی او در محبت کردن به من يافت خواهد شدندارد وبزر
بر روی صليب ُجلُجتا، محبت وخود خواهی رو در روی هم قرار گرفتند وتفاوت 

زندگی مسيح برای تسلی بخشيدن وبرکت دادن به انسان . عظيم ميان ايشان آشکار شد
او با . آشکار کردسپری شده بود، وشيطان با کشتن او تنفر وکينه خود را نسبت به خدا 

اين عمل ثابت کرد که هدفش از عصيان بر عليه خداوند، خلع کردن آفريدگار جهان از 
  .طريق نابودکردن کسی بود که محبت اورا آشکار کرده بود

زندگی مسيح از ابتدای . با حيات ومرگ مسيح ، انديشه های انسان نيز آشکار شد 
چنين دعوتی ، . س وتحمل مصائب بودتوليد تا مصلوب شدنش ، دعوت به تسليم نف
عيسی با حقايق آسمانی به اين جهان آمد . مقاصد وانديشه های انسان را      آشکار کرد

شيفتگان نفس . وهمه کسانی که ندای روح القدس را می شنيدند به سوی او کشيده شدند
از چه به پادشاهی شيطان تعلق داشتند وشيوه نگرش آنان به مسيح نشان می داد که 

  .وبدين ترتيب هر فردی بر خود داوری می کند. کسی طرفداری می کردند
در روز ، داوری نهايی هر فرد گناهکار از طبيعت خويش در انکار کردن حقيقت 
آگاه خواهند شد وصليب در معرض ديد همگان قرار خواهد گرفت ومفهوم واقعی آن از 

گناهکاران در مقابل .  درک خواهد شدسوی کسانی که گناه چشمانشان را کور کرده بود،
َعذر وبهانه دروغين پذيرفته . آن محکوم خواهند شد عجيب چشم انداز ُجلُجتا وقربانی

انسان طريقی را . شتی وشرارت آن آشکار خواهد شدارتداد انسان با تمام ز. خواهد شدن
 حقيقت روشن هرگونه شک وترديد در ارتباط با. که ميبايستی بر می گزيد، خواهد فهميد

در مجازات جهان ، خداوند از هرگونه تقصير واتهامی به خاطر وجود گناه، . خواهد شد 
در . مُبرا خواهد شد وثابت خواهد شد که احکام وفرايض الهی شريک جرم گناه نيستند

. حاکميت خداوند هيچ گونه فساد وانگيزه ای برای طغيان ونارضايتی وجود ندارد
ای قلبی همه آشکار می شود، هم وفادار وهم عاصی با هم يکی هنگامی که انديشه ه

. توای خداوند، خدای قادر مطلق عظيم وعجيب است اعمال " شده وخواهند گفت که ،
کيست که از تو نترسد، خداوندا نيست که ! ل وُحق است راههای توای پادشاه امت هاعد

مکاشفه !." احکام تو ظاهرگرديده است هزيرا ک.......................د؟نام تورا تمجيد ننماي
  .۴ و٣ آيات ١۵
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  "فصل ششم                                                 " 
  " ستاره او را ديده ايم                                          " 

  
  
  
 بدنياه يهوديت َلِحم ي در ب،س پادشاه يرودي هدوران سلطنت  در یسي و چون ع" 
 کجاست آن مولود که پادشاه : "ند وپرسيدند م آمديبه اورشلزمين شرق مازغ ُم چند ،آمد
  ".مي پرستش او آمده ایم و برايده ايشرق دمرا که ستاره او را در يز؟ هود است ي

شان منتسب به طبقه ي ا بودند،فيلسوف ند،آمدزمين به اورشليم شرق م که از ُمغانی
ان يهرچند در م.  بودندشرافتمندل وي اصیش بوده و مردانيخردمند و با نفوذ جامعه خو

اّما کردند،  ی سوء استفاده  م  مردمی وجود داشتند که از ساده لوحیشان افراديا
سايرين مردانی دزستکار بودند که نشانه های مشّيتِ  الهی رادر طبيعت مطالعه می 

ُمغانی که برای .دار بودنداز احترام مردم برخور. کردند وبه خاطر حکومت وصداقتشان 
  .آمدند، از چنين شخصيتی برخوردار بودندعيسی ديدن 

هنگامی که ايم ُمغان . نور خداوند همواره درميان تاريکی شرک وارتداد می درخشد
، ستارگان آسمان را مطالعه می کردند ودر صدد بودند تا به اسرار نهفته شده در مسير 

ودر جستجوی خود برای درک . لق را مشاهده کردندروشن ستارگان پی ببرند، جالل خا
در سرزمين ايشان نيز نوشته . صريح حقيقت ، به کتب مقدسه يهوديان مراجعه کردند

بلعام نيز . های نبوتی ارزشمندی وجود داشت که آمدن معلم الهی را پيشگويی کرده بود
وح القدس ترقی او با هدايت ر. که زمانی نبی خدا بود به گروه ُمغان تعلق داشت 

وسعادت قوم اسراييل وظهور مسيح را پيش بينی کرده بود ونبوت های او درطی 
با اين حال ظهور منجی به شکل . قرنهای متمادی از نسلی به نسل بعد منتقل می شد

واضح تری در عهد عتيق آشکار شده بودوُمغان با شادی از نزديک شدن منجی مطلع 
  .فت جالل خداوند پر خواهد شدشدند واينکه همه جهان از معر

ُمغان در شبی که جالل خدا ، تپه های بيت ِلِحم را غرق در روشنايی کرده بود، 
هنگامی که روشنايی ناپديد گشت ، ستاره . نوری اسرارآميز در آسمان ديده بودند

درخشانی درآسمان ظاهر شد که به آرامی حرکت می کرد وآن نه يک ستاره ثابت بود 
اين ستاره حرکت . ُمغان را به خود جلب کرد پديده توجه شديداره ، واين ونه يک سي

. دسته جمعی گروهی از فرشتگان در فاصله ای دور بود که ُمغان از آن بی اطالع بودند
با اين حال ، اين ستاره از نظر آنان بسيار اهميت داشت آنان با کاهنان وفالسفه يهود 

در نبوت بلعام اعالم شده بود . هد عتيق پرداختندمشورت کرده وبه بررسی طومارهای ع
." ستاره ای از يعقوب طلوع خواهد کرد وعصايی از اسراييل برخواهد خواست " که ،

آيا اين ستاره عجيب به عنوان منادی ، مسيح موعود فرستاده شده . ١٧ آيه۴اعداد 
ور با درخشش بيشتری اکنون اين ن. ُمغان از نور حقيقت الهی استقبال کرده بودند. بود؟ 

به آنان از طريق رويا دستور داده شد تا در جستجوی پادشاه تازه . برايشان می تابيد
  .تولد يافته رهسپار شوند

همانطوری که ابراهيم چون خوانده شد، با ايمان اطاعت نمود وبيرون رفت ، 
ی که قوم و همانطور. ٨ آيه ١١عبرانيان ." نمی دانست به کجا ميرود" درحالی که ، 
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ر سوی سرزمين وعده به را ه افتاد،همانطور نيز ، اسراييل با ايمان به دنبال ، ستون ب
مردم . مردان غير يهود در پاسخ به ندای خداوند، برای فتن منجی موعود به را ه افتادند

 شرق درآن ايام ثروتمند بودند، وبه همين دليل ،ُمغان دستِ  خالی سفر نمی ممالک
م هدايا به پادشاهان ومقامات عالی رتبه به نشانه احترام ، جزو آداب ورسوم تقدي. کردند

دايايی را که بر روی زمين يافت می ُمغان ، گرانبهاترين ه.ار می رفت ملل شرق به شم
شد به همراه خود آورده بودند تا به کسی که تمام قبايل وطوايف جهان در او برکت می 

تعقيب وبررسی ستاره ، الزم بود که درشب سفر کنند، آنان برای . يافت ، تقديم کنند
بنابراين بقيه ساعات را با تکرار احاديث ونبوتهای مربوط به آمدن منجی سپری می 

در هر توقفی برای استراحت نبوتها را تفتيش می کردند وايمانشان به هدايت . کردند
اهری در مقابلشان الهی بيشتر می شد ودرتمام مدتی که ستاره را به عنوان آيتی ظ

داشتند ، از نشانه های باطنی روح القدس نيز برخوردار بودند که ايشان را تحت تأثير 
  .قرارمی داد واميد می بخشيد

ُمغان به سرزمين اسراييل وارد شده بودند واز فراز کوه زيتون که مشرف به 
دشوار سفر اورشليم بود، سرازير می شدند که به ناگاه ستاره را که در طول مسير 

ايشان را هدايت کرده بود ، می بينند که در باالی هيکل اورشليم ثابت وبی حرکت 
آنان با قدمهايی . ستاره پس از مدتی از نظر ايشان ناپديد می شود . ايستاده است 

اّما . مشتاق وبا اين توقع که تولد مسيح مايه شادی همگان خواهد بود ، به راه می افتند 
با ورود به شهر مقدس ، به هيکل وارد می شوند وبا شگفتی . هوده بودتوقع ايشان بي

. بسيار پی می برند که هيچ کس از توّلد پادشاه ، تازه تولد يافته ، اطالعی ندارد
سئواالت ايشان موجبات شادی کسی را فراهم نياورد، بلکه تا اندازه ای باعث شگفتی 

  .وترس آميخته به تحقير کاهنان شد
آنان از دين ودينداری خودشان تمجيد می کردند . حادث را تعليم می دادندکاهنان ا

. در حالی که يونانيان وروميان را از ديگران گناهکارتر قلمداد کرده وتقبيح می کردند
 می بت پرست نبودند ودر نظر خداوند ودر مقايسه با کاهنان که خود رادُمغان مر

با اين حال ، . ام بيشتری برخوردار بودنداحترپرستندگان خدا قلمداد می کردند،از
سئواالت مشتاقانه آنان ، حتی در ميان . يهوديان آنان را به چشم ُمشرک می نگريستند
  .مدافعان برگزيده شريعت به گرمی پاسخ داده شد

. خبرورود ُمغان به اورشليم سروصدای فراوانی را در سرتاسر اين شهر ايجاد کرد
شان احساسات مردم را برانگيخت وسرانجام خبرآن به قيصر         ايعجيبمأموريت 

رقيب احتمالی با اطالع يافتن از با ی رحم يافتن بادومی حيله گر و. هيروديس راه يافت 
. او در مسير رسيدن به سلطنت عده بيشماری را قربانی کرده بود. تحريک شده بود

، زيرا خون بيگانه در هيروديس مورد تنفر مردمی بودکه برايشان حکومت می کرد
اّما پادشاه جديد . وتنها منبع اطمينان او، حمايت دولت روم بود. رگهای او جاری بود

هيروديس تصور می کرد که کاهنان . ادعای عالی تری داشت زيرا پادشاه زاده شده بود
با بيگانگان توطئه چينی کرده اند تا با دامن زدن به اغتشاشات عمومی او را از قدرت 

او بدگمانی خويش را از انظار پنهان داشت ، با وجود اين ، تصميم گرفت که . اقط کنندس
بنابراين ، کاهنان وروسای .با توسل به نيرنگ ، اقدامات رهبران اسرائيل را خنثی کند 

قوم يهود را فراخواند ومحل تولد مسيح را در ارتباط با تعاليم کتب مقدسه از ايشان جويا 
 معلمين يهود را غرورهش ُمغان در ارتباط با تولد مسيح،ديس وخواسئوال هيرو. شد

بی اعتنايی ايشان در تحقيق وتفحص بر روی طومارهای نبوت ، خشم .تحريک کرده بود
تصور می کرد که آنان قصد دارند تا موضوع را از وی پنهان . هيروديس را بر انگيخت 
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حترامی کنند، بنابراين به کاهنان وعلمای اّما آنان جرأت نمی کردند به پادشاه بی ا. کنند
و .دين يهود دستور داد تا کتب مقدسه را بررسی کرده ومحل تولد مسيح را به او بگويد

ای ." آنان پاسخ دادند ، در بيت ِلَحم يهوديه ، زيرا نبی در اين ره چنين نوشته است " 
هودا هيچ روی کمترين بيت ِلِحم که در سرزمين يهودايی ، تو درميان فرمانراوايان ي

نيستی ، زيرا از تو فرمانروايی ظهور خواهد کرد که قوم من ، اسراييل را شبانی خواهد 
  ."نمود

طوفان خشم وترس . هيروديس ، سپس ُمغان را برای مالقات خصوصی فراخواند
در دل او بيداد می کرد، اّما با ظاهری آرام وخونسرد ميهمانانش را به حضور پذيرفت 

يشان زمان دقيق يا ظهور ستاره را پرسيد وچنين وانمود کرد که از خبر تولد مسيح واز ا
برويد ودر باره آن کودک به دقت تحقيق " آنگاه به آنان گفت که ،. خوشحال شده است 

وسپس آنان را ."  کنم چون او را يافتيد، مرا نيز آگاه سازيد تا آمده ، سجده اش. کنيد 
  .م روانه کردبه بيت ِلح

ارتباط با تولد مسيح ، آنطوری که ادعا می کاهنان وروسای دين در اورشليم، در
خبر مالقات فرشتگان با شبانان به اورشليم رسيده بوداّما . کردند، بی اطالع نبودند 

آنان . علمای دين چنين خبری را بی ارزش تلقی کرده ونسبت به آن بی اعتنايی کردند
افتند وُمغان را به محل تولدش هدايت می کردند، اّما خودشان ميبايستی عيسی را می ي

کجاست آن مولود " در عوض ُمغان آمده وتوجه آنان را به تولد مسيح جلب کرده بود،
  ."ای پرستش او آمده ايم رکه پادشاه يهود است ؟ زيرا ستاره اورا در مشرق ديده ايم وب
اخبار آورده شده از اگر . اکنون غرور وحسادت دررا به روی حقيقت بسته بود

سوی شبانان وُمغان پذيرفته می شد ، کاهنان وعلمای دين يهود را در موقعيت بسيار 
اين . نامطلوبی قرارمی داد وادعای کاذب ايشان را در تفسير حقايق الهی آشکار می کرد 

معلمين تحصيل کرده ومتبّحر حاضرنبودند به وسيله کسانی هدايت شوند که ايشان را 
 نيست که خداوند ايشان را ناديده بگيرد وبا  ممکن آنان می گفتند،. می خواندندُمشرک 

آنان تصميم گرفتند تا . شبانان جاهل وبی سواد واقوام نامختون ارتباط برقرارکند
وهمه اورشليم شده اخبارمربوط به تولد مسيح را که باعث تحريک هيروديس پادشاه 

 حاضر نبودند برای بررسی صحت وسقم اخبار آنان حتی. بود،  حقير وکوچک شمارند 
وع تولد عصبانه به موضوباعث شدند که مردم با نگرشی مت. مربوط به بيت ِلحيم بروند

. انکارمسيح از سوی کاهنان وروسای دين يهود از همين جا آغاز شد . عيسی بنگرند
نسبت به  ( واز همين جا بود که غرور وسرسختی ايشان به انزجار وتنفر شديد از منجی

 غير يهودی  در تمام مدتی که خداوند دروازه نجات را به روی اقوام. منجر شد) جی نم
  .می گشود ، رهبران يهود در را به روی خودشان می بستند

زيمت کردند وهنگامی که از دروازه های دان مجوسی به تنهايی از اورشليم عمر
، اّما با شادی عظيمی . می افکندشهر اورشليم خارج شدند تاريکی شب برهمه جا سايه

ولد فروتنانه آنان از شرايط ت. بار ديگرستاره را ديدند و به سوی بيت ِلِحم هدايت شدند
ايشان پس از سفری . بانان آشکار شده بود، اطالع نداشتندعيسی ، آنطوری که به ش

مان طوالنی ، به خاطر بی توجهی رهبران يهود، دلسرد شده بودندودر مقايسه باز 
. کمتری آنجا را ترک کرده بودند) دلگرمی ( فس دشان به اورشليم ، با اعتماد به نورو

دربيت ِلِحم نيز کسی از محافظين سلطنتی مأموريت محافظت از پادشاه تازه تولد يافته را 
از اشخاص عالی مقام وسرشناس جهان کسی درکنار او حضور . به عهده نداشت 

و والدين او، روستائيانی بی سواد، تنها . متولد شده بود او درآُخری محقر . نداشت 
" ده بود که ،آيا اين نوزاد همان کسی بود که در باره اش نوشته ش. محافظين وی بودند
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 را برپاکند وناجيان اسرائيل را بازآورده ونورامت ها شود تا می بايد اسباط يعقوب
  .۶ آيه ۴٩اشعيا ." اقصای زمين را نجات دهد

 به خانه درآمدند وکودک را بامادرش مريم ديدند، روی زمين نهاده ، آن چون" 
ودر زير ظاهر فروتنانه عيسی ، حضور الوهيت را تشخيص ." کودک را پرستش نمودند

هديه هايی از طال وکندر وُمر به " آنان با تمامی دل به او ايمان آوردند وسپس . دادند
کالمی که . ين مردان مجوسی يافت می شدچه ايمانی در دلهای ا. وی پيشکش کردند

اين مردان نيز  در مورد مسيح ، بعد ها در مورد ايمان نظامی رومی برزبان می آورد
  .١٠ آيه ٨متی ." چنين ايمانی در اسرائيل هم نيافته ام " صدق می کرد که ،

مردان مجوسی از نقشه شوم هيروديس بر عليه عيسی اطالع نداشتند وهنگامی که 
دف خويش مايل شدند، تصميم گرفتند به اورشليم مراجعت نموده وموفقيت خويش به ه

اّما چون در خواب وحی بديشان رسيد که نزد . را به اطالع هيروديس پادشاه برسانند
  .هيروديس باز نگردند، از راهی ديگر رهسپار ديار خود شدند

 .صر بگريزدافت که با مريم وکودک به مبه همان طريق ، يوسف نيز هشدار ي
ردهم ، زيرا هيروديس در جستجوی کودک بدرآنجا بمان تابه تو خ" فرشته به او گفت ،
پس يوسف بيدرنگ اطاعت نموده وشبانگاه برخاست ، کودک ." است تا او را بکشد

خداوند به وسيله مردان مجوسی ، توجه قوم . ومادرش را برگرفت ورهسپار مصرشد
پرسش ها وتحقيقات مجوسيان در اورشليم ، . ديهود را به تولد پسرش جلب نمو

برانگيخته شدن عالئق عمومی وحتی حسادت هيروديس که توجه کاهنان وعلمای دين 
يهود را جلب کرده بود، افکار مردم رابه سوی نبوتهای مربوط به مسيح وحوادثی که 

  .درست در همان موقع اتفاق افتاده بود، جلب کرد
هی را از جهان دور نگه دارد ونهايت سعی خود را کرد شيطان مصمم بود تا نور ال

می آرامد ونه می خوابد ، تا باحيله ونيرنگ منجی را نابود کند، تّما خدايی که هرگز نه 
سمان برای اسرائيل بارانيده اوکه ُمن را از آ. ز پسر يگانه خويش مراقبت می کردا

ر سرزمين شرک ، پناهگاهی او که در زمان قحطی الياس را خوراک داده بود، دبود،
مجوسيان از سرزمين ُمشرکين واز طريق هدايايی که . برای مريم وعيسی فراهم کرد

امت در سرزمين های يگانه را برای ايشان فراهم ند، وسايل سفر به مصر واقآورده بود
  .کرد

د وهدايای ايشان ، مجوسيان نخستين افرادی بودندکه به منجی خوش آمد گفتن
وبه واسطه آن هدايا چه افتخارعظيمی در . ی بود که به او تقديم شد ايا ينخستين هد

هديه ای که با محبت قلبی تقديم می شود ، مورد . خدمت به خداوند نصيب ايشان شد
.  کار گرفته می شودبه طور موثری در راه خدمت به اوبهتکريم خداوند قرار می گيرد و

ما نيز بايد هدايايمان را به او تقديم کنيم ، طال اگر دلهايمان را به عيسی سپرده ايم ، 
 ن استعدادهای فکری ومعنويمان را بايدونقره ، گرانبها ترين اموال دنيوی وعالی تري

  .سخاوتمندانه وقف او کنيم ، که ما را محبت کرد وجانش را به خاطر ما فدا کرد
 وبا گذشت هيروديس در اورشليم بی صبرانه در انتظار بازگشت مجوسيان بود

از نظر هيروديس ، بی ميلی رهبران بهود در . زمان ، سوءظن او بيشتر وبيشتر می شد 
نشان دادن محل تولد مسيح ، نشان می داد که آنان از نيت وی آگاه شده بودند 

او با اين افکاردچار جنون وديوانگی شده . ومجوسيان نيز عمدًا از او دوری کرده بودند
کست مواجه شده بود ، اّما يک راه مانده بود وآن استفاده از نيروی حيله او با ش. بود 

 عبرت او تصميم گرفت که سرنوشت پادشاه مولود شده را برای همگان درس . زور بود
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خويش را برای به قدرت رساندن يک پادشاه تالش قراردهد، تا يهوديان گستاخ پاداش 
  .بر تخت سلطنت دريافت کنند
بيت ِلِحم اعزام شدند تا همه پسران دوساله وکمتر را به قتل سربازان بيدرنگ به 

برسانند  خانه های ساکت وآرام شهر داوود، شاهد صحنه هايی از وحشت وهراس 
صدايی از رامه به گوش می " ازآن نبوت شده بود که ،گرديد که ششصد سال پيش 

يد، وتسلی نمی رسد، صدای شيون وزاری وماتمی عظيم ، راحيل برای فرزندانش می گر
  ."يابد ، زيرا که ديگر نيستند

بب چنين مصيبتی ، خود يهوديان بودند، اگر آنان با صداقت وفروتنی در طريق مّس
خداوندگام برمی داشتند ، او به طور قابل مالحظه ای ، خشم وغضب پادشاه را بی ضرر 

روح القدس را که اّما آنان به خاطر گناهانشان از خداوند جدا شده بودند و. می ساخت 
آنان کتب مقدسه را با اشتياق برای . تنها سپرمحافظ ايشان بود، انکار کرده بودند

مطابقت با اراده خداوند مطالعه نکرده بودند ونبوتهايی را جستجو کرده بودند که 
ونشان دهد که خداوند بخشد   ای تفسير شود که به ايشان عظمتميتوانست به گونه
ايشان خودستايی ومايه تکبر و. يگر را خوار وحقير شمرده است چگونه همه اقوام د

 داد و مشرکين ی بود که مسيح به عنوان پادشاه ظهور می کرد ودشمنانش را شکست م
آنان بدين ترتيب خشم رهبرانشان را بر می . را با خشم وغضب خويش تارومار می کرد 

لت مسيح ، تالش کرده بود تا انگيختند وشيطان به خاطر تفسير نادرست ايشان از رسا
  .منجی را نابود کند، اّما در عوض اين ، خشم شيطان متوجه ايشان شده بود

بال فاصله . اين رفتار ظالمانه هيروديس يکی از آخرين وقايع تاريک سلطنت او بود
او به مرگی . بعد از کشتار کودکان معصوم ، خودش نيز به سرنوشتی شوم دچارشد

  .دوحشتناک محکوم ش
يوسف که هنوز در مصر بود ، پس از آن از سوی فرشتگان الهی دستور يافت که 

داوود می يوسف به دليل  اينکه عيسی را وارث سلطنت . به سرزمين اسراييل باز گردد
ش  پدر جای د ، اّما چون شنيد َارِخالئوس  به  م بازگردانپنداشت اورا به بيت ِلِح

می کرد که به آنجا برود زيرا تصورترسيد   ،راند هيروديس  در  يهوديه  حکم  می  
ان در ميان تمامی پسر. توطئه های پدر بر عليه مسيح ، از سوی پسر اجراء شود

آغاز سلطنت او در . هيروديس ، َار ِخالئوس از نظر شخصيت بسيار شبيه پدرش بود
ربازان اور شليم آشوب عظيمی به وقوع پيوست که طی آن هزاران يهودی به وسيله س

  .رومی قتل عام شدند
 يوسف بار ديگر به مکانی َامن هدايت شد، او به ناصره ، موطن سابق خويش ،

 در همين شهر بود که عيسی نزديک به سی سال ااقامت نمود، وبدين ترتيب ،. باز گشت 
جليل تحت . خوانده خواهد شد" ناصری "کالم انبياء به حقيقت پيوست که گفته بودند، 

کی از پسران هيروديس قرار داشت وترکيب جمعيتی آن از ناحيه يهوديه متفاوت کنترل ي
بنابراين موضوعات مربوط به قوم يهود ، . بود وبيشتر ساکنان آن غير يهودی بودند

ی عيسی حسادت مقامات هاکمتر مورد توجه مردم قرار می گرفت ، وبه همين دليل ادعا
  .حاکم را برنمی انگيخت 

به نظر می رسيد که . استقبال از منجی ، هنگامی که به اين جهان آمدواينچنين بود 
خداوند ، حتی زمانی که کار نجات انسان . ندارد جای امنی برای استراحت منجی وجود

بنابراين . را به پيش می برد، نمی توانست حفاظت از پسر محبوبش را به او محول کند
محافظت کنند تا رسالتش را دراين جهان فرشتگان را مأمور کرد که از عيسی مراقبت و

  ).بود( به انجام رساند وبدست کسانی کشته شود که برای نجات ايشان آمده است 
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  "فصل هفتم  " 
  "کودکی عيسی " 
  

وحضوراو در . کودکی وجوانی عيسی دردهکده ای کوچک وکوهستانی سپری شد
کاخهای سالطين با پذيرايی . هرجايی دراين جهان ميتوانست مايه افتخار ومباهات باشد
اّما او از خانه های ثروتمندان . از او به عنوان ميهمان بايستی به خود افتخار می کردند

، دربارهای سلطنتیِ  باشکوه ، وکانونهای علم وفرهنگ چشم پوشی کرده تا در ناصره 
  .حقير وگمنام سکونت گزيند

ن ، به مفهوم واقعی اش ، بسيار کوتاه سالهای کودکی او دراين جهاگزارش         
ت ورضامندی نزد خدا ومردم ترقی سيرت وقاموعيسی در ." عالی وشگفت انگيز است 

 وخدا ومردم ترقی درحکمت وقامت ورضامندی" درش او در نور وروشنايی پ" می کرد
ذهن او فعال ونافذ بود وحالت تفکر آميز وحکيمانه اش . ۵٢ آيه ٢لوقا باب ." می کرد
قدرت فکری وجسمی او در . رفتار او زيبا ودوست داشتنی بود.  وسالش بودسن ورای

  .مطابقت با قوانين دوران کودکی رشد می کرد
دستهای مشتاق وياری دهنده .      نوجوان از منش بسيار وااليی برخوردار بود

چنان آرامشی از خود نشان می داد که . اش همواره برای خدمت به ديگران آماده بود
هيچ چيزی قادر به برهم زدن آن نبود وچنان صداقتی که هرگز درستی وشرافت را فدا 

در حفظ اصول اخالقی مانند صخره ای محکم واستوار ) . زير پا نمی گذاشت ( نمی کرد
  .بود ورفتار او نشاندهنده فداکاری واز خود گذشتگی بود

ديد وعاليم کمال را در عيسی با جديت و دلگرمی ، آشکار شدن قدرت او را می ما
وبا خشنودی در صدد تشويق ودلگرمی ذهن . خصيت ورفتار او مشاهده می کردشدر 

و از طريق روح القدس حکمت يافت        برای رشد وتربيت ا. روشن وپذيرنده او برآمد
تنها کودکی که می توانست خدا را پدر خويش . اين کودک با عوامل الهی همکاری نمايد 

  .بخواند
قديم االيام ، مردمان مومن ، قوم اسراييل به تعليم وتربيت نوجوانان توجه در 

خداوند مقرر فرموده بود که در باره نيکويی ها وعظمت او . زيادی را مبذول می داشتند 
که به واسطه شريعت آشکار شده ودر تاريخ اسراييل نشان داده شده بود به کودکان 

روس کتاب مقدس ميبايستی با دقت به کودکان تعليم سرودها ودعاها ود. تعليم داده شود
شانه ن د که شريعت خداپدران ومادران بايد به کودکان خود تعليم می دادن. داده شود

     اساس واصول شريعت را در دلهايشان می يت وذات اوست وهمچنانکه صشخ
شفاهی بيشتر تعاليم صورت . پذيرفتند ، سيرت الهی در روح وجانشان نقش می بست 

بود اّما نوجوانان همچنين روايات ونوشته های عبرانی راآموخته وطومارهای عهد 
  .عتيق را مطالعه می کردند

درايام مسيح شهرها ودهکده هايی که امکانات تعليم مذهبی را برای کودکان فراهم 
با اين حال تعاليم کتب مقدسه فرم وشکل . نمی کردند، زير لعن خدا تلقی می شدند

فاتی به خود گرفته واحاديث وتشريفات مذهبی به ميزان زيادی جايگزين تعاليم تشري
تعاليم حقيقی ميبايستی کودکان را به سويی هدايت می کردکه . کتاب مقدس گرديده بود

 . ٢٧ آيه ١٧اعمال رسوالن باب ." خدارا       کنند که شايد اورا تفّحص کرده بيابند" ،
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 . د         آيين های تشريفاتی توجه زيادی نشان می دادنليکن معلمين يهود به       
اذهان معلمين يهود انباشته از موضوعاتی بود که فراگيری آنها برای کودکان 

اين گونه تعاليم مورد تاييد مدارس عاليه در جايهای . ونوجوانان بی فايده وعبث بود
حاصل می شد در سيستم که به واسطه پذيرش شخصی از کالم خدا .       آسمانی نبود

با غرق شدن در تشريفات ظاهری .       آموزشی معلمين يهود هيچ جايگاهی نداشت 
صدای خدارا .        فرصت نمی يافتند تا ساعاتی را در عبادت وپرستش خدا سپری کنند

که با دلهايشان سخن می گفت نمی شنيدند ودر حالی که در پی کسب معرفت بودند ، از 
مبانی خدمت وعبادت خداوند ) مهم ترين ( مبرم ترين . ع حکمت دور می شدندمنشاء منب

  . بی اعتنايی قرار گرفته بودردمو
مفاهيم اساسی شريعت برای ايشان مبهم و ناشناخته بود وروش تعليمی که از نظر 
يهوديان بهترين روش تلقی می شد، به بزرگترين مانع در راه توسعه و پيشرفت حقيقت 

چيزی که عالی ترين تعليم تلقی می شد، به بزرگترين مانع در راه توسعه .( تبديل شد
تحت آموزش وتعليم معلمين يهود، نيروی جوانان برای فراگيری ). حقيقت تبديل شد

  .افکار ايشان محدود ودچار قيد وبند شد. تعاليم ، به شدت سرکوب شد
 مادرش ، اولين معلم او .عيسای نوجوان در مدارس متعلق به کنيسه ها تعليم نديد

درست . عيسی از زبان مادرش وطومار انبياء عهد عتيق دانش الهی را آموخت . بود
همان سخنانی را که خودش از طريق موسی به قوم اسراييل گفته بود اکنون بر روی 

پس از رسيدن به سن جوانی ، به مدارس معلمين . زانوان مادر نشسته ومی آموخت 
برای فراگيری علم ودانش به چنين مراجعی نيازمند نبود، چونکه يهود نرفت زيرا 
اين شخص هرگز " پرسيده شده در طی خدمت منجی که ،سئواالت . خداوند معلم او بود

منظورش اين نبود که عيسی قادر به خواندن " تعليم نيافته ، چگونه کتب را می داند؟
." علمين يهود را دريافت نکرده بودنميباشد ، بلکه نشاندهنده اين بود که او تعاليم م

 نظربه اين که ، عيسی دانش ومعرفت الهی را به همان طريقی که ما – ) ٧ آيه ۵يوحنا
آنرا کسب می کنيم ، کسب نموده بود ، آشنايی عميق او با کتب مقدسه نشان می داد که 

ا نموده او در دوران کودکی چگونه وبا چه اشتياقی وقت خود را صرف مطالعه کالم خد
او که همه . واينکه راز خلقت همچون کتابخانه ای عظيم در مقابل او گسترده شده بود

چيز را آفريده بود، دروسی را مطالعه کرد که دستهای خود او برزمين ودريا وآسمان 
او با اجتناب از طريقهای ناپاک اين جهان ، به جمع آوری اطالعات . مکتوب کرده بود

می  وحيوانات را مطالعه داخت وزندگی انسان ، گياهانطبيعت می پرعلمی در ارتباط با 
از اولين سالهای زندگی خويش تنها يک هدف داشت وآن برکت دادن به ديگران . کرد 
ا بهمين دليل منابع طبيعت را شناخت وهنگامی که زندگی گياهان وحيوانات ر. بود

او . به ذهن او خطور می کرد اهداف اساسی خلقت مطالعه می کرد ، ايده های جديد و
 .ره از مظاهر طبيعت مثال می آورد برای معرفی ونشاندادن حقايق زنده الهی هموا

مثلهايی که او در طول خدمتش برای تعليم حقايق مورد استفاده قرارمی داد نشان می 
دهد که او چه اندازه تحت تأثير مظاهر طبيعت بوده واينکه چگونه برای تعليم دروس 

  . ، اطالعات مربوط به محيط پيرامونی خود را جمع آوری کرده است الهی
به اين طريق ، درحالی که سعی می کرد تا انگيزه وعلت چيزها را درک کند، معنی 

مراقب ( فرشتگان آسمان در رکاب او. و، مفهوم کالم واعمال خدا برای او آشکار می شد
واز ابتدای . بوده ايشان برخوردار بودند واز افکار پاک ومقدس و همدلی صميمان) او

کاوت ، به طور مداوم در فيض ومعرفت حقيقت رشد وپرورش آشکار شدن هوش وذ 
  .می يافت 
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مادامی که . هرکودکی می تواند همانند مسيح به کسب معرفت ودانش نايل آيد 
 ، از طريق کالمش آشنا شويم ، فرشتگان به ما  مانتالش می کنيم تا با پدر آسمانی

نزديک خواهند شد وافکارمان تقويت خواهد شد وشخصيت ورفتارمان تهذيب وتعالی 
خواهد يافت وآنگاه بيشتر شبيه منجی خواهيم شد وهرچه بيشتر به زيبايی وعظمت 
طبيعت پی ببريم ، دلبستگی ما به خداوند بيشتر خواهد شد ودر حالی که روح از مشاهده 

در ارتباط با خداوند وبه واسطه ) فرد( ان زيبايی های طبيعت بهت زده می شود، ج
ارتباط با خدا از طريق دعا وعبادت ، استعداد وتواناييهای .اعمالش قوت تازه ای می يابد

فکری وروحی را پرورش وتوسعه می دهد وهمچنانکه افکارمان را بر روی مسايل 
  .روحانی متمرکز می کنيم ، تواناييهای اخالقی در درون ما تقويت می شود

 يک کودک او هنگامی که کودک بود به مانند. زندگی عيسی هماهنگ با خداوند بود
ز گناه که شباهت اورا به خداوند زايل کند د را وهيچ نشانی ا انديشيد وسخن گفت اّما

ساکنان ناصره . با اين حال او از تجربه  ووسوسه شدن معاف نبود. وجود نداشت 
و    ) شهره خاص وعام بودند( همگان بودندبخاطر ضعف وبی ايمانيشان زبانزد 

حقيرانه ساير مردم نسبت به ايشان در سئوالی که نتنائل از فيلُپس می کند کامًال آشکار 
عيسی  . ۴۶ ايه ١يوحنا ." مگر می شود که از ناصره چيزی خوب پيدا شود؟" است ،

 بود که برای او ضروری. در محلی قرار گرفت شخصيت او مورد آزمايش قرارگيرد
او نيز به مانند ما در معرض        . جهت حفظ پاکدامنی خود، دائمًا مراقب باشد

کشمکش ها و وسوسه ها قرارگرفت تا برای کودکی ، جوانی وميانسالی ما الگو 
  .وسرمشق باشد

عيسی . شيطان بطور خستگی ناپذير تالش کرد تا به کودک ناصری غلبه کند
 فرشتگان آسمانی محافظت می شد با اين حال زندگی او ازهمان ابتدای کودکی از سوی

برای شيطان مشاهده يک زندگی . صرف مبارزه طوالنی بر عليه قوات تاريکی بود
او برای اغفال کردن مسيح . عاری از گناه وشرارت بسيار نگران کننده وعذاب آور بود

ه منجی ما ست به اندازهيچ کودکی تا به امروز نتوانسته ا. از هيج اقادامی مضايقه نکرد
  . همراه با وسوسه زندگی پاک ومقدسی را داشته باشدبيرحمانهدرميان آنچنان مبارزه 

والدين عيسی فقير بودند وبا کار سخت وطاقت فرسای روزانه امرارمعاش  می 
چنين تجربه ای برای او نوعی . او با فقر ، گرسنگی ومحروميت آشنا بود.کردند

در زندگی کاری او لحظات بيهوده ای برای پذيرش . وب می شدمحس) حفاظ ( محافظت 
وسوسه های شيطان وجود داشت و او اوقات خويش را صرف مشارکت های فاسل کننده 

نه درآمد، نه . بی هدف نمی کرد وتا حد ممکن را ههای ورود وسوسه را ّسد می کرد
وافقت با يک عمل اشتباه تفريح وسرگرمی ، نه تحسين ونه انتقاد، نميتوانست او را به م

  .او در شناخت شرارت حکيم ودر مقاومت با آن قومی بود. وادار کند
با اين ) اقامت کرد( مسيح تنها فرد بيگناهی بود که تا کنون بر روی زمين زيست 

اين حقيقت . حال به مدت قريب به سی سال در ميان ساکنان شرور ناصره زندگی کرد
د برای کسانی که آسايش ورفاه ومقام وثروت را الزمه يک ميتواند هشدار وتوبيخی باش

وسوسه ، فقر ، سختی و ناماليمات پايه واساس . زندگی سالم وبی عيب تلقی می کنند
  .مورد نياز برای رشد وپرورش پاکی وپايداری است 

مسيح در يک خانه روستايی زيست وبا شادی وصدات نقش خويش را در انجام 
او فرمانروای آسمان بود وفرشتگان در تحقق کالم او . ی ادا کردمسئوليتهای خانوادگ

او . شادی می کردند، اّما اکنون او خادمی مشتاق وفرزندی مطيع ودوست داشتنی بود
. حرفه ای را آموخت وبا دستهای خويش در دکان نجاری با يوسف مشغول به کار شد
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 ناصره رفت وآمد کرد و ودر کسوت ساده يک کارگر معمولی در کوچه های شهر کوچک
برای کاستن از بار طاقت فرسای روزانه از قدرت ونيروی الهی خويش استفاده نمی 

  .کرد
همانطور که عيسی در طفوليت ونوجوانی کار می کرد ، جسم وذهن او پرورش می 

به کار نمی گرفت بلکه از آنها به او توانايی های جسمی خويش را با بی احتياطی . يافت 
الم مراقبت می کرد تا بتواند وظايف خويش را در هرزمينه ای به نحو احسن شکلی س
او حتی در به کار بردن ابزارکار بادقت عمل می کرد و همان طور که . انجام دهد

او با الگوقراردادن خويش برای ما، به . شخصيت کاملی داشت ، صنعتگری کامل نيز بود
 با نظم و دقت انجام دهيم وچنين کاری مايه ما آموخت که سازنده باشيم و وظايفمان را

  .افتخار واحترام خواهد بود
اعمالی که درس مفيد بودن را به دستهای جوانان می آموزد وآنان را برای بر 

باعث تقويت جسم وشکوفايی استعدادها . دوش گرفتن مسئوليتهای زندگی تربيت می کند
گران  دهند که برای خودشان وديرا انجامهمه افرادموظف هستند که کاری . می شود

خداوند کار کردن را به عنوان امری مبارک مقرر داشته وتنها، کارگران . سودمند باشد
رضايت واطمينان محبت آميز . سخت کوش ، شادی وعظمت حيات را خواهند يافت 

اوند برروی اطفال وجوانانی قرار می گيرد که با شادی سهم خويش را در انجام دخ
. ده به عهده می گيرند ودر مشکالت پدر ومادر سهيم می شوند بوط به خانواوظايف مر

  .چنين فرزندانی با جدا شدن از محيط خانه به اعضای مفيد جامعه تبديل خواهند شد
او . مسيح در سرتاسر زندگی خود دراين جهان ، کارگری صادق واستوار بود

بعداز اينکه سالت خويش را . ردانتظار فراوانی داشت ، بنابراين تالش بيشتری می ک
مادامی که روز است ، مرابايد به کارهای فرستنده خود مشغول " آغاز کرد، فرمود،

 . ۴ آيه ٩يوحنا ." باشم ، شب نزديک می شود، که درآن کسی نمی تواند ، کار کند
عيسی ، برعکس بسياری که مدعی پيروی از او هستند ، هرگز زير بار مسئوليت شانه 

آنان به خاطر فرارکردن از چنين نظم وترتيب است که دچار ضعف وبی . نکردخالی 
چنين افرادی شايد از خصوصيات ارزشمند ودلپذيری برخوردار باشند . کفايتی می شوند

. اّما در برخورد با مشکالت وچيره شدن بر موانع ضعيف وتقريبًا بی اثر می باشند.
قدرتمند آشکار شده در مسيح ميايستی خصوصيت مثبت ، پر تحرک وشخصيت استوار و

در ما رشد کرده وشکوفا شود وبا همان نظم وترتيبی که او در مقابل مشکالت ايستادگی 
  .کرد وپيروز شد، ما نيز ميبايستی همان گونه عمل کنيم 

منجی ما ، تا وقتی که در ميان مردم زندگی کرد ، در سرنوشت فقيران ونيازمندان 
انست همه ها ونگرانيهای آنان را تجربه کرده بود ومی تواو سختی . سهيم بود

ع را تّسلی بخشد وتشويق کند وآنانی که درک درستی از زحمتکشان وکارگران متواض
تعاليم وروش زندگی او دارند ، هرگز به فرق گذاشتن ميان طبقات     واين عقيده که 

وردار شوند، معتقد نخواهند ثروتمندان نسبت به فقيران ميبايستی از احترام بيشتری برخ
  .بود

برای . وظرافت را به کار خويش وارد کرده بود) شادی ( عيسی سرزندگی 
واردکردن تعاليم انجيل به محيط خانه ومحل کار وتحمل فشارهای ناشی از وظايف شغلی 
ودرعين حال چشم دوختن به جالل وشکوه خداوند، مستلزم تحّمل وتوجه فراوان به 

آن واين جايی است که ميتوان از مسيح طلب ياری کرد زيرا او هرگز . اشدمعنويات می ب
. اندازه نگران مسايل دنيوی نبود که برای تفکر کردن به مواردالهی وقت نداشته باشد
( عيسی غالب اوقات شادی قلبی خويش را با خواندن مزامير وسرودهای پرستشی بيان 
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ره صدای او را که در حال پرستش می کرد وبيشتر اوقات ساکنان ناص) ابراز 
او با خواندن سرودهای پرستشی در خود . وشکرگزاری از خداوند بود، می شنيدند

فرومی رفت وهنگامی که همکارانش از خستگی شديد ناشی از کار شکايت می کردند، 
پرستش وحمد او ، . با نغمه دلنوازی که از لبانش جاری می شد ، تّسلی می يافتند 

شرير را رانده ومحيط کار را از عطر خوشبو آکنده می کرد وبدين ترتيب ، فرشتگان 
  .اذهان شنوندگانش از غربت زمينی به خانه آسمانی جلب می شد

وسرتاسر همه سالهای اقامت در ناصره . عيسی برای جهان منبع شفا ورحمت بود
، گناهکاران ، دمندان رسالخوردگان ، د. ، زندگی او وقف محبت وهمدردی با ديگران شد

کودکان معصومی که با شادی ، بازی می کردند، موجودات کوچک بيشه زار ، حيوانات 
او که با کالم پر قدرتش جهان . بارکش ، همه وهمه از حضور او شاد وخوشحال بودند

در نظر . حاضر بود تا درد يک پرنده زخمی را تسکين دهد. را آفريده ومحافظت می کرد
  .رزش نبود وهيچ چيزی نبود که او از خدمت به آن اکراه داشته باشداو هيچ چيزی بی ا

. بدين ترتيب عيسی در قامت وحکمت ودر محبوميت نزد خدا ومردم ، ترقی می کرد
او به دليل همدردی با مردم ، حمايت قلبی همگان را به سوی خود جلب کرد ودر هر 

گفت ومايه برکت وشادی مکانی که قدم می گذاشت با شجاعت و اميدواری سخن می 
غالب اوقات از او دعوت می شد تا در روز َسَبت در کنيسه ، طومارهای . ديگران می شد

نبوتی عهد عتيق را قرائت کند وهنگامی که پيام مقدس انبياء از سوی او قرائت می شد، 
با وجود اين عيسی از نشان دادن . دلهای شنوندگان از نور اميد وشادی لبريز می شد 

درت خود اجتناب کرد ودر طول همه سالهای اقامتش در ناصره ، قدرت خارق العاده ق
اودر پی کسب جاه ومقام نبود وزندگی ساده وآرام وحتی سکوت کتب . اش را ظاهر نکرد

  .زندگی او، حاوی درس بسيار مهمی است مقدسه در ارتباط با سالهای اولّيه 
شد، به همان اندازه عاری از هيجانات زندگی يک کودک هرچه ساده تر وآرام تر با

وهر چه بيشتر در مطابقت با قوانين طبيعت باشد، برای قدرت . مصنوعی خواهد بود
  .جسمی وروحی وتقويت معنوی کودک مفيد تر خواهد بود

هستند بسياری که با عالقمندی بر روی دوره . عيسی سرمشق والگوی ماست 
حالی که به تعاليم اوايل زندگی او بی توجه خدمت علنی مسيح انگشت می گذارند، در 

بسياری از افراد با عالقمندی به دوران خدمت علنی مسيح توجه می کنند . ( می باشند
در صورتی که زندگی .) در حالی که به تعاليم اوايل زندگی او بی توجه می باشند

.  باشدخانوادگی اوست که می بايستی برای همه کودکان ونو جوانان الگو وسرمشق
منجی در فقر وتنگدستی زندگی کرد تا به ما بياموزد که چگونه در فقر وفروتنی در 

او در فعاليت های روزمره زندگی طوری رفتار کرد که باعث . طريق خدا گام برداريم 
کا رعيسی با تقديس کردن حرفه محقرانه . خشنودی ، سرافرازی وجالل پدر شد

و او با زحمت کشيدن  روزانه خودزحمت می کشيدندصنعتگرانی آغاز شد که برای رزق 
بر روی ميز کار دکان نجاری همانقدر خدا را خدمت می کرد که در هنگام انجام معجزات 
برای جمعيت ، هر جوانی که صداقت واطاعت مسيح را سرمشق خود قرار دهد ، 

 مسيح شايسته همان کالمی خواهد بود که از سوی پدر واز طريق روح القدس درباره
اينک بنده من که او را دستگيری نمودم وبرگزيده من که جانم از " گفته شده است ، که 

  .١ آيه ۴٢اشعيا ." او خشنود است 
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  فصـــل هشتم

  "حفَصَ عيد رکت درمراسمش"
  
 انپسر. دوازده سالگی مرز ميان کودکی و جوانی بودسن در ميان يهوديان  

وهم چنين فرزند خدا خوانده می شد ی فرزند شريعت دوازده سالگاتمام عبرانی پس از 
ند وبه آنان فرصت ويژه ايی برای کسب تعاليم مذهبی داده می شد وپس از آن ميبايستی 

عيسی نيز بر حسِب همين آداب . در اعياد مقدس ومراسم مذهبی شرکت می کردند 
يوسف . مودورسوم در نوجوانی برای شرکت در مراسم عيد َفَصح به اورشليم سفر ن

ومريم نيز مانند ساير مومنين اسرائيلی هرسال در مراسم َفَصح شرکت می کردند 
  .وهنگامی که عيسی به سن قانونی رسيد اورا به همراهشان به اورشليم بردند

يهوديان سه عيد بزرگ مذهبی داشتند که عبارت بوداز،عيد َفَصح ، عيد پنطيکاست 
اد، مردم اسرائيل ميبايستی در حضور خداوند در ودرهريک از اين اعي. وعيد خيمه ها

درميان اعياد، عيد َفَصح بيشترين تعداد شرکت کننده را دارا . اورشليم حاضر می شدند
. بود ويهوديانی که در تمامی ممالک مختلف پراکنده بودند دراين عيد شرکت می کردند

مسافرت از جليل به . ندزائران از تمامی نواحی فلسطين گروه گروه به اورشليم می آمد
اورشليم چندين روز طول می کشيد وزائران برای مصاحبت با يکديگر وحفاظت از قافله 

مردان سالخورده وزنان برای عبور از . ، به صورت دسته جمعی حرکت می کردند
راههای صعب العبور وناهموار بر پشت گاوها واالغها سوار می شدند ومردان وجوانان 

زمان برگزاری عيد َفَصح مطابق با اواخر ماه .  پياده سفر می کردندقوی تر با پای
مارس يا اوايل آوريل بود وتمامی زمين از گلهای زيبا پوشيده شده بود وآواز دلنشين 

درتمامی طول مسير، مناطق بياد ماندنی از . پرندگان در همه جا به گوش می رسيد
عمال ومعجزات شگفت انگيزی را که تاريخ اسرائيل ديده می شد و پدران ومادران ا

خداوند در دوران گذشته برای قوم اسرائيل انجام داده بود، برای فرزندانشان نقل می 
آنان اوقات سفر را با خواندن سرود ونواختن موسيقی به شادی سپری می کردند . کردند

زائران ودر پايان سفر، هنگامی که برجهای اورشليم نمايان می شد، فريادهای پيروزی 
  –به گوش می رسيد که می خواند ند 

ای اورشليم ! پايهای ما خواهد ايستاد، به اندرون دروازه های تو ای اورشليم " 
که بنا شده ای مثل شهری که تمامًا با هم پيوسته باشد، که بدانجا اسباط باال می روند، 

زيرا که .  تسبيح بخوانند يعنی اسباط  ياه، تا شهادت باشد برای اسرائيل وتا نام َيُهوه را
برای سالمتی . درآنجا کرسيهای داوری بر پاشده است ، يعنی کرسيهای خاندانِ  داوود

آنانی که تو را دوست می دارند، خجسته حال خواهند شد، سالمتی . اورشليم مسئلت کنيد
  .٧ تا ٢آيات ١٢٢مزامير ." در باره های تو باشد ورفاهّيت در قصرهای تو 

در آخرين شب بردگی قوم . عيد َفَصح با پيدايش قوم يهود آغاز شده بودبرگزاری 
در مصر وهنگامی که هيچ نشانه ای از آزادی به نظر نمی رسيد، خداوند به ايشان 

خداوند ، درباره عقوبت . دستور داد که برای رهايی وخروج فوری از مصر آماده شوند
يهوديان امر فرموده بود که افراد نهايی مصريان به فرعون هشدار داده بود، وبه 

خانواده را در منازل ومحل سکونتشان جمع کنند وپس از پاشيدن خون ّبره ذ بح شده بر 
هر دو تايمه سر دِر خانه هايشان ، گوشتِ  ّبره را بريان کرده وبا نان فطير وسبزيهای 

 شما، عصا در کمر شما بسته نعلين بر پايهای: وآن را بدين طور بخوريد" تلخ بخورند،
 ١٢خروج ." دستِ  شما، وآن را به تعجيل بخوريد، چونکه َفَصح خداوند نزديک است 
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و آنگاه فرعون پادشاه . ودرآن شب تمامی نخست زادگان مصريان هالک شدند . ١١آيه 
برخيزيد واز ميان قوم من بيرون شويد وهم شما " پيامی برای اسرائيليان فرستاد که ،

 آيه ١٢خروج ."ورفته خداوند را عبادت نمائيد، چنانکه گفتيد! يل وجميع بنی اسزائ
وخداوند فرمود که . ويهوديان به عنوان قومی مستقل از سرزمين مصر خارج شدند. ٣١

وچون پسران شما به شما " عيد َفَصح را هرسال به ياد بود آن روز جشن بگيرند ،
ح خداوند است که از خانه های بنی گويند که اين عبادت چيست  ؟ گوئيد اين قربانی َفَص

بدين ترتيب ." اسرائيل عبور کرد، وقتی که مصريان را زد وخانه های ما را خالصی داد
  .، از نسلی به نسل ديگر ، حکايت رهايی خارق العاده قوم ، ميبايستی تکرارشود

 در روز دوم عيد فطير ، نوبر. متعاقب عيد َفَصح ، عيد هفت روزه نان فطير بود
تمام . محصول ساليانه ، که ُمشتمل بريک بافه جو بود، به حضور خداوند تقديم می شد

رهايی قوم اسرائيل از مصر، درس مهم نجات . آئين های عيد، نمادی از کار مسيح بودند
بره ذبح شده ، نان . ورستگاری بودکه عيد َفَصح قصد داشت آن را در خاطر نگه دارد

  . معرف منجی بودفطير وبافه نو بر محصول ،
برای بيشتر مردم در ايام مسيح ، برگزاری آئين های عيد َفَصح ، به تشريفاتی 

  !!ظاهری تبديل شده بود، اّما اهميت آن برای پسر خدا چه بود
او کاهنانی را ديد . عيسی خردسال برای اولُين بار به هيکل اورشليم می نگريست 

م با شکوه َفَصح بودند وبه قربانی خونين بر که در جامه های سفيد، مشغول انجام مراس
سکوی مذبح نگريست ودرحالی که قربانی سوختنی به حضور خداوند بلند می شد با 

او . او آئين های با عظمتِ  مر بوط به َفَصح را مشاهده نمود. زائران به دعا مشغول شد
 کرد، چنانکه روز به روز مفهوم آئين های مربوط به عيد َفَصح را واضح تر درک می

انگيزه های جديدی در درون او بيدار می . گويی اين آئين ها باز ندگی خود او مرتبط بود
غرق در سکوت وآرامش ، مسئله عظيمی را ) به نظر می رسيد که ( شد وانگار که 

  .راز رسالت منجی برای او در حال آشکار شدن بود. بررسی ومرور می کند
اوميل داشت که تنها باشد .  درکنار والدينش نماند غرقِ  درچنين افکاری ، عيسی

ودر حالی که مراسم عبادی َفَصح به پايان رسيده بود، او هنوز در محوطه هيکل پرسه 
  .بدين ترتيب ، هنگامی که زائران از اورشليم جداشدند، اودر هيکل جا ماند. می زد

زرگ در اسرائيل را در سفر به اورشليم والدين عيسی می خواستند که او معلمين ب
هر چند که عيسی در هر امری مطيع کالم خدا بود، اّما با تشريفات کاهنان . بشناسد 

يوسف ومريم اميدوار بودند که او را وادار کنند تا به . ونحوه کاربرد آنها توافق نداشت 
اّما . معلمين فرهيخته يهود احترام بگذارد وبا جديت به خواسته های ايشان توجه کند

عيسی در هيکل به وسيله خداوند تعليم ديده بود وآنچه را که از خدا دريافت کرده بود، 
  .بيدرنگ به ديگران منتقل می کرد

درآن روزها بخشی از بنای معبد به سبک مدارس زمان انبياء ، به مدرسه دينی 
که ودر همين مکان ، معّلمين يهود با شاگردانشان جمع شده بودند . اختصاص يافته بود

عيسیِ  خردسال وارد شد ودر کنار اين مردان ّجدی وفرهيخته نشست وبه تعاليم ايشان 
او به عنوان کسی که در جستجوی حکمت بود، از اين معّلمين در باره . گوش فرا داد

او خود را تشنه . نبوتها وهم چنين وقايعی که منجر به ظهور مسيح می شد، سئوال کرد
کرد وسئواالت او يادآور حقايق عميقی بود که برای معرفت وشناخت خدا، معرفی 

حقايقی که برای نجات بشر از اهميت حياتی . مدتهای طوالنی مبهم وناشناخته مانده بود
عيسی با سئوالت خود، سطحی ومحدود بودن حکمت معلمين يهود را به . برخوردار بود

ه ای برای ايشان مطرح ايشان نشان می داد وتعليم آسمانی و حقايق آن را به شکل تاز
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معلمين يهود اعالم کرده بودند که ظهور مسيح موجب اعتالی خارق العاده قوم . کرد
اسرائيل خواهد شد، اّما عيسی نبوت اشعيا را مطرح کرد ومعنی آياتی را که به رنج 

  .ومرگ ّبره خدا اشاره می کرد، از ايشان سئوال کرد
.  شنيدن پاسخ های او در شگفت شدندمعلمين يهود از او سئواالتی کردند وبا

عيسی با فرتنی کودکانه ، آيه های کتب مقدس را تکرار می کرد ومفهوم عميق کالم را 
معلمان يهود . که به ذهن اين مردان حکيم خطور نکرده بود، به ايشان ارائه می کرد

، در اگراز حقايقی که از سوی عيسی به ايشان خاطر نشان شده بود، پيروی می کردند
بيداری عميق روحانی ميبايستی . تعاليم مذهبی آن زمان ، اصالحاتی انجام می دادند

انجام می شد تا هنگامی که عيسی رسالت خويش را آغاز می کرد، بسياری برای پذيرش 
  .او آماده می شدند

معلمين يهود می دانستند که عيسی در مدارس ايشان تعليم نديده است ، با اين حال 
آنان آينده اين جوان جليلی را بسيار .  او در باره نبوتها بيشتر از ايشان بود، اطالع

درخشان می ديدند وميل داشتند که اورا به عنوان شاگر د انتخاب کنند تا در آينده بتواند 
با اين . آنان می خواستند که مسئوليت تعليم او را به عهده گيرند. معلم قوم اسرائيل شود
  . او را با تعاليم خويش شکل دهندتصور که ذهن خالق

سخنان عيسی دلهای ايشان را چنان تحت تأثيرقرارداده بود که تا آنزمان هرگز هيچ 
خداوند قصد داشت که حقيقت را در . کسی نتوانسته بود، چنان تأثيری را ايجاد کند

نان دسترس رهبران اسرائيل قراردهد وبرای انجام آن از تنها وسيله ای که در دسترس آ
قرارداشت ، استفاده می کرد اّما معلمين يهود آنچنان مغرور بودند که پذيرش تعليم از 
سوی ديگران را مايه سر افکندگی خود می دانستند واگر معلوم می شد که عيسی در 

اّما آنان به غلط . صدد تعليم ايشان است ، از شنيدن سخنان وی اجتناب می کردند
يم می دادند ويا حداقل ، معلومات او را در باره کتب مقدسه تصورمی کردند که او را تعل

فروتنی جوانانه ونزاکت عيسی جلوی تعصبات ايشان را گرفت وبه . آزمايش می کردند
طور ناخودآگاه ، اذهان ايشان آماده شنيدن کالم خدا شد وروح القدس با دلهای ايشان 

  .سخن گفت 
عات ايشان در ارتباط با مسيح به وسيله اّما آنان نمی توانستند درک کنند که توق

نبوت مورد تاييد قرار نگرفته است ونمی خواستند از فرضيه های جاه طلبانه صرفنظر 
آنان نمی خواستند اعتراف کنند که کتب مقدسه را که مدعی تعليم آن بودند، بد . کنند

ا گرفتن فهميده اند وهريک از ديگری می پرسيد، که چگونه است اين جوان بدون فر
تاريکی آن را در نيافته " تعليم ، چنين معلوماتی دارد؟ نور در تاريکی می درخشيد، اّما 

  .۵ آيه ١يوحنا ." بود
آنان در مراجعت از . دراين مدت ، يوسف ومريم بسيار نگران وآشفته شده بودند

. استاورشليم ، عيسی را از نظر دورداشته بودند ونمی دانستند که او درآنجا ماند ه 
درآن هنگام ، کشور پرازجمعيت بودو کاروانهای زيادی از جليل به اور شليم آمده بودند 
. وهنگامی که کاروانها شهر را ترک می کردند، بی نظمی بيشتری به چشم می خورد 

خوشحالی ناشی از مسافرت با دوستان وآشنايان توجه ايشان را به اندازه ای جلب کرده 
اّما هنگامی که برای استراحت . شب ، متوجه غيبت عيسی نشدندبود که تا فرا رسيدن 

آنان می پنداشتند . توقف کردند، کمبود دستهای ياری دهنده فرزندشان را احساس نمودند
مريم و يوسف عليرغم سن وسال کم . که اودر ميان کاروان است بنابراين نگران نبودند
ع ضرورت ، همانند گذشته از ياری عيسی به او متکی بودند وتوقع داشتند که در موق

اّما اکنون ترس برايشان مستولی شده بود، زيرا برای . ومساعدت او بهره مند شوند
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يوسف ومريم . يافتن او همه جا را جستجو کرده بودند ولی جستجوی ايشان بی ثمر بود
با وحشت به ياد آوردند که چگونه هيروديس در زمان کودکی عيسی ، قصد نابودی وی 

  .ترس و وحشت بر ايشان مستولی شد. را داشت 
روز بعد، هنگامی که به . پس از باز گشت به اورشليم به جستجوی خود ادامه دادند

آنان اشتباه . صفوف زائران هيکل پيوسته بودند، صدايی آشنا توجه ايشان را جلب کرد
ن حال گوش نمی کردند، زيرا هيچ صدايی ، همانند صدای او، جدی ، صميمانه ودر عي

يوسف ومريم او را درميان معلمان يهود يافتند وعليرغم شادی . نواز وخوش آهنگ نبود
وچون عيسی به . وخوشحالی فراوان ، نتوانستند نگرانی واندوهشان را فراموش کنند

نزد والدينش بازگشت ، مادرش با سخنانی که حاکی از سرزنش تلويحی بود، به عيسی 
ما چنين کردی ؟ پدرت ومن با نگرانی بسيار در جستجوی تو پسرم ، چرا با " گفت ،
چرا مرا می ُجستيد؟ مگر نمی دانستيد که بايد من در " اّما او در پاسخ گفت ،." بوديم 

وچون ديد آن سخنی را که بديشان گفته ، نفهميدند، به باال ." امور پدر خود باشم ؟ 
الوهيت از سيمای . شگفت زده کرددر سيمای او نوری بود که ايشان را . اشاره کرد

آنان با يافتن او در معبد، آنچه را که ميان او ومعلمان يهود رد .انسانی می درخشيد 
شنيده بودند واز پرسش ها وپاسخ های او در شگفت ) اتفاق می افتاد( وبدل می شد 

  .سخنان او حاوی تعاليمی بود که هرگز فراموش نمی شد. شده بودند
مگر نمی " والدينش حاوی تعليمی بود، او از ايشان پرسيد،پرسش عيسی از 

عيسی مشغول انجام رسالتی بودکه به " دانستيد ، که بايد من در امور پدر خود باشم ؟ 
خاطر آن به اين جهان آمده بود ، اّما مريم ويوسف در مورد وظايف خويش سهل 

ان افتخار عظيمی را نصيب خداوند با سپردن پسر يگانه خود به آن. انگاری کرده بودند
فرشتگان الهی برای خفاظت زندگی عيسی ، مسير يوسف را هدايت . ايشان کرده بود

اّما آنان يکروزتمام ازعيسی غافل مانده بودند،درحالی که نميبايستی برای . کرده بودند
وهنگامی که نگرانی ايشان رفع شده بود به جای . لحظه ای از او غافل می شدند

  .دن خودشان تقصير را به گردن عيسی انداخته بودندسرزنش کر
برای والدين عيسی ، مواظبت ومراقبت از او به عنوان فرزندشان ، امری طبيعی 
بود، عيسی هرروزه با ايشان به سر می برد وزندگی او در بسياری از موارد شبيه 

وضوع که وبه همين علت برای مريم و يوسف ، درک اين م. زندگی ساير فرزندان بود
آنان در معرض خطر عدم قدردانی از برکتی که به واسطه . او پسر خدا ست ، مشکل بود

مصيبت ناشی از جداشدن از . حضور منجی جهان به ايشان اعطا شده بود، قرار داشتند 
هدفش اين بود . او سرزنش ماليمی که در سخنان عيسی نسبت به ايشان بيان شده بود

  . خاطر نشان کندکه قداست مسئوليتشان را
عيسی ، در پاسخ به پرسش مادرش ، برای نخستين بار نشان دادکه به ارتباط 

او بزرگ " پيش از تولد او، فرشته به مريم گفته بود،. ونسبت خود با خدا پی برده است 
خداوند، خدا تخت پادشاهی جَّدش . خواهد بود وپسر خدای متعال خوانده خواهد شد

او تا ابد بر خاندان يعقوب سلطنت خواهد کرد .  خواهد فرمودداوود را به او اعطا
مريم در دل خود به  . ٣٣ و٣٢ آيات ١لوقا ." وپادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود

سخنان فرشته انديشيده بود وبا وجوديکه يقين داشت ، فرزندش مسيح اسرائيل خواهد 
  .رسالت او را درک نمی کرد) اّما(بود،

ه با والدين دنيوی خويش را ناديده نگرفت واز اورشليم به همراه عيسی ، رابط
او راز رسالتش را . والدينش به ناصره باز گشت وآنان را در مشکالت زندگی ياری کرد

در دل خويش پنهان کرد واز روی اطاعت منتظر زمان مقر رشد تا خدمت خويش را 
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 شده بود که پسر خداست ، رشته او برای مدت هجده سال بعد از اينکه متوجه. آغاز کند
ار تباط خود را با خانواده اش در ناصره حفظ کرد وبه عنوان يک فرزند، برادر، دوست 

  .ويک شهروند، وظايف خويش را انجام داد
با آشکار شدن رسالت عيسی درمعبد، او خود را از جمعيت عقب کشيده ومايل بود 

. بودند، به آرامی از اورشليم مراجعت کندبه همراه کسانی که از راز زندگی او با خبر 
خداوند از طريق مراسم َفَصح قصد داشت تا قومش را از توجه به مسايل دنيوی دور 
نگه دارد واعمال شگفت انگيز رهايی از مصر را به ايشان يادآوری کند وبا اين کار می 

ّبره ذبح شده ، همانطوری که خون . خواست که ايشان وعده رهايی از گناه را درک کنند 
خانه های اسرائيل را محافظت کرد، به همان طريق خون مسيح ميبايستی جانهای ايشان 
را نجات دهد، اّما آنان زمانی می توانستند از طريق خون مسيح نجات يابند که به او 

آئين های نمادين زمانی می توانست برای زائران . ايمان آورند وحيات او را دريافت کنند
  . محسوب شود که ايشان را به سوی مسيح به عنوان منجی ايشان هدايت کندامتياز

خداوند می خواست مردم را به سمتی سوق دهد تا در ارتباط با رسالت مسيح به 
اّما هنگامی که جمعيت از اورشليم خارج شد، هيجانات . مطالعه ودعا وتفکر بپردازند

خود جلب کرد وآئين هايی را که سفر ومصاحبت های دسته جمعی توجه ايشان را به 
مشاهده کرده بودند ، به دست فراموشی سپرده شد وبدين ترتيب ، منجی مورد توجه 

  .ايشان قرار نگرفت 
در حالی که يوسف ومريم به همراه عيسی از اورشليم باز می گشتند ، او اميدوار 

. رگ منجی جلب کندبود که افکارشان را به نبوتهای پيش بينی شده در ارتباط بار نج وم
او از . عيسی بر روی صليب جلجتا سعی کرده بود تا رنج واندوه مادرش را تسکين دهد

هم اکنون به فکر مادرش بود ومريم ميبايستی شاهر آخرين رنج ومصيبت فرزندش باشد 
وعيسی از او می خواست که از رسالت وی آگاه شود تا درآن هنگام که شمشير در قلب 

همانطوری که عيسی در اورشليم به مدت . نند، قدرت تحمل داشته باشدمريم فرو می ک
سه روز از مريم جدا شده بود واو سه روز با اندوه به جستجوی او برآمده بود، 
همانطور هم هنگامی که عيسی برای گناهان جهان قربانی می شد، مجددًا سه روز ديگر 

رون می آمد، رنج واندوه مريم به وهمچنان که از گور بي. از نظر مريم ناپديد می شد
اّما مريم چقدر بهتر می توانست اندوه ناشی از مرگ عيسی را . شادی تبديل می شد

تحمل کند، اگر نبوتهای کتب مقدسه را که عيسی اکنون سعی داشت به او بفهماند ، به 
  .درستی می فهميد

ف می اگر يوسف ومريم با تفکر ودعا افکارشان را بر روی خداوند معطو
غفلت . کردند،قداست مسئوليت خويش را درک می کردند واورا از نظر دور نمی داشتند 

يک روزه  ايشان باعث شد تا منجی را گم کنند وسه روز مصيبت بار را برای پيدا کردن 
بسياری از اوقات با سخنان . اين موضوع درمورد ما نيز صدق می کند. وی سپری کنند

يی به دعا ونيايش ، در يک روز ممکن است حضور منجی را بيهوده ، زشت وبی اعتنا
از دست بدهيم وروزهای زيادی را با اندوه ونگرانی در جستجوی يافتن او سپری کنيم تا 

  .آرامشی را که از دست داده ايم ، بار ديگر بدست آوريم 
در مباشرت با يکديگر بايد مراقب باشيم وگرنه عيسی را فراموش کرده  وآنقدر 

هنگامی که در مسايل دنيوی غرق می شويم . فل می شويم که او را ازدست می دهيم غا
فکر نمی کنيم ، خودرا از عيسی . وبه او که اميد ما برای رسيدن به حيات جاودانی است 

اين موجودات آسمانی در جايی که اشتياق برای حضور . وفرشتگان الهی جدا می سازيم 
  . او بارز وآشکار نباشد، نميتوانند اقامت کنندمنجی وجود نداشته باشد وغيبت
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ياس ودلسردی که غالب اوقات در ميان به اصطالح پيروان مسيح ديده می شود، ( 
  .)دليلش همين است 

بسياری از مردم درآئين های مذهبی حاضر می شوند وبا شنيدن کالم خدا، شادی 
دعا ، برکات را از دست می وتسلی می يابند، اّما به خاطر غفلت در تفکر ، مراقبت و

آنان تصور می کنند . دهند وخود را بيش از بيش فاقد هرگونه موهبت وبرکت می يابند
که خداوند با ايشان با خشونت برخورد کرده است اّما درک نمی کنند که خطا وگناه از 

  .آنان با دور شدن از مسيح ، از نور حضور او محروم می شوند. خود ايشان است 
هر روزه ساعاتی را در تفکر وتعمق کردن به زندگی ) بجاست که ( ست که خوب ا

مسيح سپری کنيم وبرای اين کار ، بايد جزء به جز آن را بررسی کرده وتمام صحنه 
های زندگی او به ويژه روزهای آخر را از مقابل ديدگان خود بگذرانيم وهمانطور که به 

شد فکر می کنيم ، ايمان وتوکل ما به او عظمت فداکاری او که برای نجات ما انجام 
استوارتر وعالقه ما نسبت به او بر انگيخته خواهد شد وبدين ترتيب با روح او عميق تر 

وسرانجام اگر بخواهيم نجات او را دريافت کنيم ، بايد درس توبه . مرتبط خواهيم شد
  .وفروتنی را در پای صليب او بياموزيم 
بت ومشارکت می کنيم ، بايد موجب برکت يکديگر هنگامی که با يکديگر مصاح

اگر متعلق به مسيح هستيم ، شيرين ترين وزيباترين افکارمان از آنِ  او خواهد . باشيم
بود وسخن گفتن درباره او را دوست خواهيم داشت وهمانگونه که با يکديگر در باره 

 می يابد وچون به محبت او سخن می گوئيم ، دلهای ما تحت تأ ثير روح القدس تسکين
. از جالل تا جالل به همان صورت متبد ل خواهيم شد" سيرت زيبای عيسی  می نگريم 

  .     ١٨ آيه ٣دوم قرنتيان باب " 
  
  
  
  
  
  
  
  "فصـــل نهم"
  " روزهای مجادله "
  
  
  

اطفال يهودی از ابتدای سالهای کودکی با قوانين ومقررات معلمان يهوداحاطه می 
.  تا جزئی ترين موارد زندگی، قوانين سختی  مقرر می  شد شدند وبرای هرکاری

  جوانان  تحت  رهبری  معلمان  کنيسه،  با  مقررات
بی شماری تعليم داده می شدند وبه عنوان اسرائيليان سنتی موظف به رعايت آن 

او از کودکی ، مستقل از تعليمات معلمان . اّما عيسی به اين مسائل عالقمند نبود. بودند
خداوند چنين " او پيوسته کتب مقدسه را مطالعه می کرد وجمله . ود ، عمل می کرديه

  .همواره از اذهان او جاری می شد" می فرمايد
هنگامی که وضعيت مردم در نظر او آشکار می شد، متوجه شد که ميان مقررات  

صله می افراد از کالم خدا فا. جامعه با مقررات الهی تضاد کامًال آشکاری وجود دارد
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آنان آئين های سنتی را بجا می . گرفتند واز عقايد ساختگی خودشان پيروی می کردند
عبادت ايشان به تشريفاتی خشک وخالی تبديل شده بود . آوردند که هيچ فضيلتی نداشت 

عيسی پی برد که آنان در عبادتهای . وحقايق مقدس به عبادت کنندگان تعليم داده نمی شد
ش نمی يابند، آنان نمی دانستند که اگر خدا را در راستی عبادت کنند، نادرست خود، آرام

عيسی آمده بود تا معنی عبادت وپرستش خدا را تعليم . به آزادی روحی خواهند رسيد
دهد واو نمی توانست درهم آميختن مقررات انسانی را با مفاهيم الهی ، مورد تاييد 

ان  فرهيخته  حمله  نکرد ،  اّما  هنگامی  او به قواعد و تکاليف مذهبی معلم. قراردهد
که  به خاطر  رفتار  ساده  وبی پيرايه خود مورد سرزنش قرارگرفت، برای توجيه رفتار 

  .خود، حقايق کالم خدا را به ايشان معرفی کرد
عيسی به طريقی آرام ومطيعانه در صدد بود تا کسانی را که برای ارتباط با ايشان 

وچون بسيار محجوب وآرام بود ، کاتبان ومشايخ گمان کرده . دآمده بود، خشنود کن
آنان اورا ترغيب کردند . بودند که او به راحتی تحت تأثير تعاليم ايشان قرار خواهد گرفت

تا سنت ها وسخنان حکيمانه ای را که از سوی معلمان قديمی داده شده بود ، بپذيرد ، 
او هرسخنی را که از اذهان . ويا شده بوداّما او صالحيت ايشان در احکام مقدس را ج

عيسی تمامی کتب . خدا صادر می شد می شنيد اّما از ابداعات بشری اطاعت نمی کرد
مقدسه را از ابتدا تا انتها می دانست واهميت واقعی آنها را معرفی می کردو معلمان 

ودند که شرح آنان مدعی ب. يهود از اينکه به وسيله يک کودک تعليم يابند، خجل بودند
وتفسير کتب مقدسه از وظايف ايشان می باشد وعيسی بايد تفاسير آنان را بپذيرد واز 

  .اينکه عيسی در مقابل سخنان ايشان مقاومت می کرد ، عصبانی بودند
آنان می دانستند که در کتب مقدسه هيچ مأخذی در باره احاديث ايشان يافت نمی 

با اين . ی را بسياربرتر از خودشان می پنداشتندشود ودرک وفهم عيسی از مسايل روحان
وجود، از اينکه عيسی از دستورات تحميلی ايشان اطاعت نمی کرد، خشمگين بودند 
وچون در متقاعد کردن او شکست خوردند، يوسف ومريم را خواستند وموضوع 

وبدين ترتيب عيسی مورد انتقاد وسرزنش . سرپيچی اورا با ايشان در ميان گذاشتند
  .قرارگرفت 

عيسی از همان ابتدای کودکی برای شکل گيری شخصيت خود تالش کرد وحتی 
مکتوب " جمله . احترام ومحبت والدين نيز نتوانست او را از اطاعت کالم خدا باز دارد

استداللی بود برای تمامی رفتارهای او که با آداب ورسوم خانواده متفاوت بود، " است 
حّتی در سنين نوجوانی مجبور . زندگی را به کام او تلخ کرده بوداّما نفوذ معلمان يهود، 

  .شده بود که درس سختِ  سکوت وشکيبايی را بياموزد
. برادران او، که پسران يوسف خوانده می شدند، از خاخامها طرفداری می کردند
که آنان پافشاری می کردند که آئين های سنّتی واحاديث بايد مورد توجه قرار گيرند، چنا

آنان حتی عقايد انسانی را مهم تر از کالم خدا تلقی . گويی قوانين ومقررات الهی بودند
. می کردند واز ذکاوت عيسی در تشخيص ميان حقيقت وباطل شديدًا رنجيده خاطر بودند

برادران او از . آنان اطاعت مطلق او از شريعت خدا را، به عنوان لجبازی محکوم کردند
آنان می دانستند که . پاسخ دادن به معلمان يهود شگفت زده شدند دانش وحکمت او در 

عيسی از مردان حکيم تعليم دريافت نکرده است اّما هنوز نمی توانستند درک کنند که او 
آنان تشخيص دادند که عيسی نسبت به ايشان از تعاليم عالی تری . معلم ايشان ميباشد

د که او به درخت حيات دسترسی دارد، برخوردار است ، اّما نتوانستند تشخيص دهن
  .منجی از معرفت ودانش که ايشان ازآن بی اطالع بودند
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اّما از مقررات خشک و انعطاف  ناپذير   . مسيح فردی متکبر وخود بزرگ بين نبود 
  فريسيان  فاصله  گرفت   و  در  اين  خصوص  به  ايشان 

هب به وسيله ديوارهای بلند او متوجه شد که قلمرو مذ. بی احترامی کرده بود 
. جدايی احاطه شده است وبرای زندگی روزانه موضوعی بسيار جدی ومقدس می باشد

او در برخورد با افراد سئوال نکرد که ، مرام تو چيست . واو اين ديوارها را فرو ريخت 
ر ؟ به چه کليسايی تعلق داری ؟ بلکه قدرت ياری دهنده خود را به نفع نيازمندان به کا

گرفت وبه جای منزوی کردن خود در کنج عزلت ونشان دادن سيرت آسمانی خود، 
ا و اين اصل را که مذهب انجيل مبتنی بر . صادقانه برای انسانيت زحمت وسختی کشيد 

عيسی به انسان آموخت که مذهب پاک ومقدس صرفًا . رياضت جسم نمی باشد، القا کرد
او در همه اوقات وموقعيت ها .  نمی باشدبرای اوقات معين ومناسبت های ويژه ای

دلبستگی محبت آميزی را به افراد نشان می داد ونور اميد بخش تقوا را برايشان می 
محبت او نشان داد که .همه اينها برای فريسيان نوعی توبيخ محسوب می شد. تابانيد 

 شخصی از مذهب مبتنی بر خودخواهی نبوده وزهد بيمار گونه فريسيان نسبت به عالئق
واين دشمنی ايشان را نسبت به عيسی بر می انگيخت . تقوای واقعی بسيار دور می باشد

  .تا آنجايی که سعی کردند او را به پيروی از مقرراتشان مجبور کنند
او پول کمی داشت که .عيسی همواره تالش کرد تا رنج ودرد افراد را تسکين دهد 

خوردن محروم می کرد تا کسانی را که نيازمند تر  بدهد، اّما غالب اوقات خودرا از غذا 
برادران او احساس کردند که نفوذ او به . از خودش به نظر می رسيدند، تسکين دهد

او از مهارتی . قدری زياد شده است که نفوذ ايشان را در ميان مردم بی اثر کرده است 
هنگامی که آنان .  نبودندبرخوردار بود که برادرانش از آن محروم بودند ويا خواستار آن

با نيازمندان وافراد محروم با خشونت سخن می گفتند، عيسی آنان را پيدا می کرد و 
او به کسانی که نيازمند بودند، پياله . سخنان دلگرم کننده ای را برای آنان بيان می کرد

ايی آب سرد می داد ويابی سر وصدا ، غذای خودش را درجلوی ايشان می گذاشت 
نطوری که دردمندان را تسکين می داد، حقايقی را که تعليم داده بود با اعمال محبت وهما

  .آميز او پيوند می خورد ودر حافظه مردم نقش می بست 
تمامی اين اعمال ، برادران وی را ناخشنود می کرد وچون از عيسی بزرگتر بودند، 

 را به برتری طلبی متهم آنان او. احساس می کردند که او بايد تحت فرمان ايشان باشد
کردند واز اينکه خودرا از معلمان وکاهنان وروسای يهود برتر دانسته بود ، او را مورد 

آنان غالب اوقات او را تهديد کردند و تالش نمودند تا او را . سرزنش قرار دادند 
  .مرعوب کنند، اّما او کتب مقدسه را الگوی خويش قرار داد وبه پيش رفت 

رانش را دوست داشت وپيوسته با ايشان با محبت رفتار می کرد، اّما عيسی براد
آنان نسبت به او حسادت می ورزيدند وبی اعتمادی بيشتری را نسبت به او ابراز می 

تضاد های عظيم خودشان را به عيسی آشکار . آنان رفتار او را درک نمی کردند. کردند
. ل ، کودکی تنها وبی يار وياور بودبا اين حا. او پسر ملکوتی خدا بود. می کردند

آفريدگار جهان ، ومالک زمين بود، با اين حال فقر وتنگدستی در تمام مراحل زندگی او 
او از عظمت وخصايصِ  فردی برخوردار بود که شهرت و افتخارات دنيوی . آشکار بود

ت ترين  مبارزه نکرد وحّتی در َپس کامًال متفاوت بود وهرگز برای کسب شهرت وعظمت
آنان نمی . واين موارد، برادران او را خشمگين می کرد. شرايط ، راضی وخرسند بود

. توانستند متانت وبزرگواری هميشگی عيسی رادر زير مشکالت وناکامی ها توجيه کنند 
." از فقر او دولتمند شويم : آنان نمی دانستند که او به خاطر ما فقير شده است تا که ما 
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و همانگونه که دوستان ايوب علت رنج ومصيبت او را درک  . ٩ آيه ٨دوم قرنتيان 
  .نکرده بودند، به همان طريق برادران عيسی نيز راز رسالت او را درک نمی کردند

معيارهای . عيسی از سوی برادرانش بدرستی فهميده نشد، زيرا که شبيه آنان نبود
ردن به افراد، از خدا رويگردان آنان به نگاه ک. عيسی با معيارهای آنان تفاوت داشت 

تشريفات مذهبی که ايشان بجا . شده بودند وقدرت او را در زندگی های خودشان نداشتند
ده يکِ  نعناع ، ِشويد وزيره " آنان ،. می آوردند، نمی توانست شخصيت را دگر گون کند

انت است ، را را می پرداختند ، اّما احکام مهم تر شريعت را که همانا عدالت ورحمت وام
 رفتار عيسی را دايمًا موجب آزردگی وعصبانيت ٢٣ آيه ٢٣متی ." ناديده می گرفتند
ميان . عيسی در اين جهان فقط از يک چيز نفرت داشت وآن گناه بود. ايشان می شد

ظواهر پرستانی که قداست ظاهری ايشان عالقه به گناه را از انظار پنهان می کرد، با 
رت برای جالل خدا در درجه اول اهميت قرار داشت ، تفاوت بسيار شخصيتی که درآن غي

محرزی وجود داشت وبدليل اينکه زندگی عيسی ، شرارت را محکوم می کرد، او هم در 
فداکاری وصداقت او با ديده حقارت . خانه وهم بيرون از خانه با مخالفت روبرو می شد

  .خوانده می شدنگريسته می شد وگذشت ومهربانی او، ترس وُبزدلی 
بسياری . مسيح ، طعم تلخ ناکامی ها را که انسانيت با آن روبرو می شود، چشيد 

به واسطه توّلدش در صدد تحقير او برآمدند، او حتی در کودکی نيز با نگاههای 
اگر او با نگاه وسخنانی . تمسخرآميز وزمزمه های شريرانه ايشان مواجه شده بود 

يا اگر در مقابل برادرانش مرتکب کوچکترين اشتباه می شد، عجوالنه پاسخ داده بود و
نميتوانست الگوی کاملی باشد ودر نتيجه ، در انجام نقشه نجات با شکست مواجه می 

اگر او حتی موجه بودن گناه را تاييد می کرد، شيطان پيروز می شد وجهان از دست . شد
ا به کار برد تا اورا وسوسه و به همين دليل بود که شيطان تمام سعی خود ر. می رفت 

او ." مکتوب است " وادار به گناه کند، اّما او برای تمامی وسوسه ها يک پاسخ داشت ،
بندرت تخلف برادرانش را مورد سرزنش قرارمی داد، اّما همواره برای آنان از کالم خدا 

 ناشايست غالب اوقات ، به ترسو بودن متهم می شد، زيرا در انجام اعمال.سخن می گفت
ترس خداوند حکمت است ." وپاسخ او به ايشان اين بود. به برادرانش ملحق نمی شد

  .٢٨ آيه ٢٨ايوب ." واز بدی اجتناب نمودن ، فطانت می باشد
بسياری خواستار مصاحبت با او بودند ، زيرا در حضور وی آرامش می يافتند،اّما 

بی عيب ونقص عيسی ، مورد بسياری نيز ازاودوری جستند،زيرا به واسطه زندگی 
دوستان جوان او اصرار داشتند که او نيز همان کاری را انجام . سرزنش قرار می گرفتند

عيسی سرزنده وبا نشاط بود وآنان در حضور او لذت می . دهد که ايشان انجام می دادند
بردند واز توصيه های او استقبال می کردند اّما در مقابل وسواس ودقيق بودن او 

عيسی در پاسخ ايشان . اشکيبا بودند واو را تنگ نظر وغير قابل انعطاف می ناميدندن
مرد جوان چگونه می تواند زندگی خود را پاک نگاه " ، "مکتوب است " می گفت ،

کالم تورا در دل خود حفظ " ، !"دارد؟ به وسيله خواندن کالم و اطاعت از دستورات آن 
 ٩ آيات ١١٩مزامير !" ادا نسبت به تو گناه ورزم می کنم وبه خاطر می سپارم تا مب

  .١١و
غالب اوقات از او سئوال می شد ، چرا عالقمند هستی که اينقدر برجسته ونمونه 

خوشا بحال آنان که " مکتوب آست ،" باشی واز همه ما بسيار متفاوت ؟ واو می گفت ،
خوشا بحال .  کنند در زندگی ، پاک وکامل هستند ومطابق دستورات خداوند رفتار می

کسانی که احکام خداوند را به جا می آورند، از صميم قلب اورا اطاعت می کنند وبه راه 
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مزامير ." های کج نمی روند ، بلکه در راه هايی گام برمی دارند که خدانشان داده است 
  .٣ تا ١ آيات ١١٩باب 

ر جوانان هنگامی که از وی سئوال می شد که چرا در مهمانی ها وجشن وسرو
بيش از هر چيز ديگر ، از " ناصره شرکت نمی کند، پاسخ می داد، مکتوب است ،

در کالم تو تفکر خواهم کرد ودستوراتت را به خاطر ! پيروی احکام تو لذت می برم 
 ١١٩مزامير ." خواهم سپرد واز قوانين تو لذت می برم وآنها را فراموش نخواهم کرد 

  .١۶ تا ١۴آيات 
کسب حقوق خويش مبارزه نمی کرد وغالب اوقات کارهايش بی خود عيسی برای 

با . وبی جهت سخت ودشوار می شد زيرا مشتاقانه وبدون شکوه وشکايت عمل می کرد 
بلکه با رضامندی وگام برداشتن . اين وجود، هرگز شکست نمی خورد ودلسرد نمی شد 

که مورد خشونت قرار می هنگامی . در طريق خداوند بر تمامی اين مشکالت پيروز شد 
  .گرفت در فکر انتقام نبود بلکه با صبر وشکيبايی اهانت ديگران را تحمل می کرد

بارها وبارها از عيسی سئوا ل شد که ، چرا در مقابل چنين سوءاستفاده های 
شريرانه ای ، حتی از سوی برادرانت ، گردن می نهی ؟ او پاسخ داد، مکتوب است که ، 

اگر می خواهی زندگی . يی را که به تو آموخته ام هرگز فراموش نکن پسرم ، چيزها" 
محبت وراستی را هرگز . خوب وطوالنی داشته باشی ، بدقت از دستورات من پيروی کن 

اگر چنين کنی هم . فراموش نکن بلکه آنها را بر گردنت بياويز وبر صفحه دلت بنويس
  .۴ تا ١ آيات ٣امثال ." خدا از توراضی خواهد بود وهم انسان 

از همان موقعی که والدين عيسی اورا در معبد يافتند، رفتار او برای ايشان عجيب 
او با ايشان جرو بحث نمی کرد ورفتار او همواره برای ديگران الگو . واسرارآميز بود

شادترين لحظات زندگی او زمانی بود که . او همانند فردی برگزيده به نظر می رسيد. بود
وهر موقع که فرصت می کرد واز کار سخت روزانه .  و خداوند خلوت می کردبا طبيعت

خالصی می يافت ، به صحرا می رفت ودر ميان دّره های سر سبز به تفکر می پرداخت 
ودر کوهپايه ها ويا در ميان انبوه درختان جنگل به همدلی ومصاحبت با خداوند مشغول 

وخلوت پناه می برد وبه تفکر ومطالعه صبحگاهان ، اغلب به گوشه ای دنج . می شد
سپس به خانه باز می گشت تا وظايف خويش . کتب مقدسه وراز ونياز مشغول می شد 

  .را انجام دهد وسرمشق خوبی برای تحّمل سختی ها باشد
مريم در درون خود باور . زندگی مسيح حاکی از احترام ومحبت وی به مادرش بود

تولد يافت ، همان مسيح موعود بود با اين وجود ، داشت که کودک مقدسی که از او 
سرتاسر زندگی مسيح در اين جهان ، مريم . جرأت نمی کرد که ايمان خويش را بيان کند 

شريک رنجهای او بود ومشکالتی را که در کودکی وجوانی عيسی بر وی واقع شده 
مريم در وضعيت با پشتيبانی از رفتار درست عيسی ، خود . بود، با اندوه  شاهد بود
او به افراد خانواده به ديده احترام می نگريست ومحبت .مشکلی قرار گرفته بود

پسران . ومراقبت مادرانه را در شکل گيری شخصيت فرزندان امری حياتی می دانست 
ودختران يوسف اين را می دانستند وباقضاوت در مورد نگرانی مريم ، در صدد بودند تا 

  . با معيارهای خودشان ، تصحيح کننداعمال عيسی را مطابق
مريم غالب اوقات به عيسی اعتراض می کرد واز او می خواست که خود را با 

اّما عيسی نمی توانست متقاعد شود که از . اعمال وتعاليم معلمان يهود سازگار کند
عادات خود، يعنی تفکر در اعمال خدا وتالش برای تسکين رنجهای انسان ويا حتی 

هنگامی که کاهنان و معلمان برای  کنترل عيسی .  زبان بسته ، دست برداردحيوانات
خواستار کمک به مريم می شدند، او به شدت آشفته می شد، ليکن هنگامی که عيسی 
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عبارات کتب مقدسه را جهت صحه گذاردن بر اعمالش ، برای مريم بيان می کرد ، 
م ميان عيسی وبرادرانش که باور بعضی اوقات ، مري. آرامش به قلب او باز می گشت 

اّما شواهد بسياری وجود . نداشتند او فرستاده خداست ، دچارترديد ودودلی می شد
مريم فداکاری واز خود گذشتگی . داشت که سيرت الهی عيسی را تاييد وتصديق می کرد

حضور او موجب پاکی وسالمتی فضای . عيسی را برای خوبی ديگران مشاهده می کرد
اودر ميان افراد از . ی شد وزندگی او بر مبانی جامعه تأثير حيات بخشی داشت خانه م

خود راضی ، گستاخ ، بی ادب ودر ميان باجگيران بی انصاف ، سامريان بی دين ، 
  .سربازان مشرک ، روستائيان خشن وجمعيت های مختلف ، پاک وبی گناه ، رفتار کرد

مشکالت می ديد، با آنان از کالم تسلی اوهنگامی که افراد را در زير بار سنگين 
عيسی ، دروسی را که . وهمدردی سخن می گفت و با مشکالت ايشان همدردی می کرد

  .در باره محبت ، مهربانی ونيکويی خدا آموخته بود، برای ايشان تکرار می کرد
او به همه آموخت که طوری به خود شان نگاه کنند که گويی از استعدادهای 

رخوردار می باشند که اگر بدرستی مورد استفاده قرار گيرند ، ثروت وغنای ارزشمندی ب
او همه پوچی های زندگی را بدور ريخت . جاودانی را برای ايشان تضمين خواهند کرد

وبا سر مشق قراردادن خود، آموخت که هر لحظه ای از زمان ماال مال از ثمرات 
 ارزشمند گرامی داشته شود وبرای جاودانی است که ميبايستی به عنوان يک گنجينه

عيسی هيچ انسانی را به اين عنوان که بی . اهداف مقدس مورد استفاده قرار گيرد
ارزش وبدردنخور است ، ناديده نگرفت بلکه تالش کرد تا عالج نجات را برای همه 

 وهر گاه که خود را در مصاحبت با ديگران می يافت ، درسی متناسب. افراد به کار گيرد 
او تالش کرد تا در شرايط سخت و نااميد کننده ، اميد . با اوضاع وشرايط بيان می کرد 

را در دل افراد به وجود آورد وبه ايشان اطمينان دهد که آنان نيز می توانند به افرادی 
پاک وبی گناه ُمبدل شده وبه شخصيتی دست يابند که آنان را به عنوان فرزندان خدا 

لب اوقات افرادی را می ديد که به سوی شيطان کشيده شده بودند عيسی غا.آشکار کند
وقدرت رها شدن از دام او را نداشتند ، او با چنين افرادی که نا اميد ، بيمار ، فريب 
خورده و گناهکار بودند، با کالم محبت آميز سخن می گفت ، کالمی که مورد نياز بود 

که با دشمن يعنی شيطان در جنگی تن به تن او افراد ديگری را می ديد . وفهميده می شد
عيسی چنين افرادی را تشويق به استقامت می کرد وبه آنان اطمينان می . در گير بودند 

داد که پيروز خواهند شد، چرا که فرشتگان خدا از آنان طرفداری می کردند وبه ايشان 
 ايمان  می آوردند که آنانی را که او بدين ترتيب ياری می کرد،. پيروزی اعطا می کردند

کسی که با همدردی . کسی وجود دارد که آنان ميتوانند با اعتماد کامل به او توکل کنند 
  .به اسرار ايشان گوش فرا می داد وّسرايشان را افشاء نمی کرد

رنج ودرد افراد در . عيسی نه تنها شفا دهنده جسم ، بلکه شفا دهنده روح هم بود 
جلب می کرد واو با عالقمندی باعث تسکين رنجديدگان می شد هر شرايطی توجه وی را 

هيچکس نمی توانست بگويد . زيرا سخنان مهربانانه او هم چون مرهمی آرام بخش بود
قدرت شفا بخش محبت از . که او معجزه ای را جز برای خوبی ديگران انجام داده باشد

رتيب عيسی آرام وبی سر بدين ت. او خارج می شد وبه مريضان ورنجديدگان می رسيد 
وصدا، درست از همان ابتدای کودکی ، به مردم کمک می کرد وبه همين دليل بود که 

  .پس از خدمت علنی او بسياری با خوشحالی به سخنانش گوش فرا می دادند
او با پاکی . با اين وجود ، عيسی سر تاسر کودکی ، نو جوانی وجوانی ، تنها بود 

او بار سنگين . ها پايمال نمود واحدی از قوم با او نبود وصداقت ، چرخشت را تن
عيسی می دانست که اگر در مبانی . وهولناک مسئوليت نجات انسان را بر دوش گرفت 
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و اهداف بشری دگرگونی تعيين کننده ای صورت نگيرد ، همه گم شده وهالک خواهند 
يچ کس نمی توانست شد وبار سنگين چنين مسئوليتی بر دوش او گذاشته شده بود وه

او با تمرکز بر روی چنين . سنگينی باری را که بر دوش او گذاشته شده بود ، درک کند
  .هدفی وبرای تبديل شدن به نور جهان ، طرح زندگی خود را به اجرا درآورد

  
  

  "فصـــل دهم"
  " ندايی در بيابان"

  
  

يده بودند،پيام آور از ميان اسرائيليان مومن که مدتها برای آمدن مسيح انتظار کش
هردو در حضورخدا " زکريا کاهن سالخورده وزنش اليصابات ، . مسيح ، بر خاست

ودر زندگی آرام ومقدس ايشان ، نور حقيقت چون ستاره ای د رخشان ." صالح بودند
وبه اين زوج پارسا فرزندی وعده داده . درآن روزهای تاريک وشرارت بار، می درخشيد

  ."پيش روی خداوند خراميده وراه او را مّهيا سازد" شده بود که بايد،
ساکن بوداّما برای خدمت کهانت به مدت يک هفته "کوهستان يهوديه " زکريا در

اين خدمت هرسال دوبار ازسوی هر فرقه ای از کاهنان ميبايستی .به اورشليم رفته بود
انت می کرد، واقع شد که چون به نوبت فرقه خود درحضور خداوند که" و. انجام شود

  .".حسب عادت کهانت ، نوبت او شد که به قدس خداوند درآمده ، بخور بسوزاند
زکريا در مقابل منبع طاليی در مکان قدسِ  معبد ايستاده بود ودود وُبخوربه همراه 
دعاهای اسرائيليان به حضورخداوند باال می رفت که ناگاه از حضور فرشته خداوند آگاه 

ايستادن فرشته در ." ، به طرف راست مذبح بخور ايستاده بودفرشته خداوند " شد،
او سال ها برای . آنجا، نشانه لطف ومرحمت بود، اّما زکريا متوجه اين موضوع نشد

آمدن منجی دعا کرده بود ، اکنون خداوند فرشته ای را فرستاده بود تا اعالم کند که اين 
ند برای زکريا آنقدر عظيم به نظر دعاها درُشرف مستجاب شدن است ، اّما رحمت خداو

زکريا با ديدن فرشته بهت زده شد و ترس . می رسيد که باور آن برای او مشگل بود
  .وجودش را فراگرفت 

! ای زکريا ، مترس " اّما با وعده ای مسرت بخش مواجه شد، فرشته به او گفت ،
ائيد که بايد همسرت اليزابت برای تو پسری خواهد ز. دعای تو مستجاب شده است 

تو سرشار از شادی وخوشی خواهی شد، وبسياری نيز از . نامش را يحيی بگذاری 
يحيی نبايد هرگز . ميالد او شادمان خواهند گرديد، زيرا درنظر خداوند بزرگ خواهد بود

حتی از شکم مادر، پراز روح القدس خواهد بود، . به شراب يا ديگرُمسکرات لب زند
او به . ئيل رابه سوی خداوند ، خدای ايشان باز خواهد گردانيدوبسياری از قوم اسرا

روح وقدرت الياس ، پيشاپيش خداوند خواهد آمد تادل پدران را به سوی فرزندان ، 
وعاصيان را به سوی حکمت پارسايان بگرداند، تا قومی آماده برای خداوند فراهم 

 من مردی پيرم وهمسرم نيز اين را از کجا بدانم ؟:" زکريا از فرشته پرسيد." سازد
  ."سالخورده است 

زکريا به خوبی می دانست که چگونه به ابراهيم در سن پيری ، فرزندی عطا شده 
بود، چون که او به امين بودنِ  وعده دهنده ايمان داشت ولی برای لحظه ای، کاهن 

د که پيروسالخورده ، افکارش را به ضعف های انسانی معطوف می کند وفراموش می کن
چه تفاوت عظيمی ميان بی . آنچه را که خدا وعده می دهد، قادر به انجام آن نيز می باشد
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ايمانی زکريا با ايمان کودکانه ودوست داشتنی مريم ، باکره اهل ناصره که در پاسخ به 
. وجود دارد." آنچه در باره من گفتی، بشود.کنيز خداوندم" پيام عالی فرشته گفته بود،

  .٣٨  آيه١لوقا 
تولد فرزند برای زکريا، همانند تولد فرزند ابراهيم وفرزند مريم ، قصد داشت 

اين حقيقت که به کندی ياد می گيريم وبه سرعت . حقيقت عالی وروحانی را تعليم دهد
ما با تالش خودمان نمی توانيم کا ر نيکويی انجام دهيم ، اّما آن . فراموش می کنيم 

جام آن نيستيم ، با قدرت خدا و به وسيله افرادی مومن ومطيع چيزی را که ما قادر به ان
به واسطه ايمان بود که فرزند وعده، داده شد ه وبه واسطه ايمان است . انجام خواهد شد

که زندگی روحانی پديد می آيد وما را قادر می سازد تا اعمال عدالت وپارسايی انجام 
  .دهيم 

من جبرائيلم که در حضور خدا می "  ،فرشته در پاسخ به سئوال زکريا ، گفت
پانصد " اکنون فرستاده شده ام تا با تو سخن گويم واين بشارت را به تو رسانم . ايستم 

سال پيش از اين ، جبرائيل دوره پيامبران را که تا زمان ظهور مسيح ادامه می يافت ، 
يک می شد، زکريا را اطالع از اين که ، پايان اين دوره نزد. به دانيال آشکار کرده بود

اکنون ، همان پيام آور که نبوت به . ترغيب کرده بود تا برای ظهور مسيح دعا کند
  .وسيله او داده شده بود، آمده بود تا انجام آن را اعالم کند

نشاندهنده ." من جبرائيل هستم که در حضور خدا می ايستم " سخنان فرشته ،
" نگامی که او با پيامی به نزد دانيال آمد، گفت ،ه. مقام عالی او در جايهای آسمانی بود

ليکن تورا از آنچه در کتاب حق مرقوم است ، اطالع خواهم داد وکسی غير از رئيس 
منجی در کتاب . ٢١ آيه ١٠دانيال ." شما ميکائيل نيست که مرا به ّضد اينها مدد کند

عيسی مسيح که خدابه مکاشفه "مکاشفه از جبرئيل سخن می گويد ، آنجا که می فرمايد،
او داد تا اموری را که می بايد زود واقع شود، بر غالمان خود ظاهر سازد وبه وسيله 

فرشته . ١ آيه ١مکاشفه ." فرشته خود فرستاده ، آن را ظاهر نمود وبر غالم خود يوحنا
مکاشفه ." زيرا که هم خدمت با تو هستم وبا انبياء يعنی برادرانت " به يوحنا گفت ، 

 فرشته ای که از نظر مقام وافتخار به پسر –چه فکر عالی وشگفت انگيزی  . ٩ آيه ٢٢
خدا نزديک ترين است، همان کسی است که مأموريت يافت تا نقشه نجات خدارا برای 

  .انسان گناهکار اعالم کند
زکريا يا در مقابل سخنان فرشته شک وترديد نشان داده بود وبه همين خاطر تا 

بنابراين فرشته به او . ده به انجام می رسيد ، نميبايستی سخن می گفت زمانی که وع
اينک الل خواهی شد وتا روز وقوع اين امر، يارای سخن گفتن نخواهی داشت ، " گفت ،

وظيفه ." زيرا سخنان مرا که در زمان مقرربه حقيقت خواهد پيوست ، باور نکردی 
دن مسيح دعا کند، اّما هنگامی که زکريا کاهن اين بود که برای آمرزش گناهان قوم وآم

  .سعی نمود اين وظيفه را انجام دهد، نتوانست حتی کلمه ای بر زبان آورد
به سوی ايشان " هنگامی که زکريا از مکان قدس خارج شد تا قوم را برکت دهد،

 آنان مدت زيادی در انتظار او مانده بودند وترسيدند از اينکه." اشاره کرد و ساکت ماند
اّما هنگامی که از مکان قدس خارج شد، . مبادا کيفر خداوند گريبان او را گرفته باشد

فهميدند که در قدس رويايی ديده " نور جالل خداوند در سيمای او می درخشيد، پس 
چون " وزکريا آنچه را که ديده وشنيده بود با ايماء واشاره به ايشان فهماندو." است 

  ."سيد به خانه خود بازگشت ايام خدمت او به اتمام ر
سخن گفته وخداوند را " کمی بعداز تولد کودک موعود، زبان زکريا باز شد و

وترس بر تمامی همسايگان ايشان مستولی گشت ، وجميع اين وقايع " متبارک خواند 
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در سراسر کوهستان يهوديه شهرت يافت وهر که شنيد در خاطر خود تفکر نموده وگفت 
تمامی اين امور به جهت جلب توجه مردم به آمدن مسيح !  خواهد بوداين چه نوع طفلی

روح القدس بر زکريا قرار . واقع شد، که يحيی ميبايستی طريق او را مهيا می ساخت 
! تو ای طفل : " گرفت و او با اين سخنان زيبا، رسالت فرزند خويش را پيشگوئی نمود

تا طرق او . ی خداوند خواهی خراميدنبی حضرت اعلی خوانده خواهی شد، زيرا پيش رو
تا قوم او را معرفت نجات دهی درآمرزش گناهان ايشان به احشای . را مهيا سازی 

رحمت خدای ما که به آن سپيده از عالم اعلی از ما تفّقد نمود تا ساکنانِ  در ظلمت وّظل 
  ."موت را نوردهد وپايهای مارابه طريق سالمتی هدايت نمايد

کرده ودر روح قوی می گشت وتا روز ظهور خود برای اسرائيل در پس طفل نمو" 
در حضور خداوند بزرگ خواهد " فرشته قبل از توّلد يحيی گفته بود،. بيابان بسر می برد

. بود وشراب ّمسکری نخواهد نوشيد واز شکم مادر خود پراز روح القدس خواهد بود
را خوانده بود وبرای انجام اين خداوند فرزند زکريا را برای انجام رسالتی بزرگ ف

رسالت ، او ميبايستی از همراهی وکمک خدا برخوردار شود و اگر به تعاليم فرشته 
  .توجه می کرد، روح خدا با او همراهی می کرد

يحيی ميبايستی در مقام َيُهوه، مردم را به سوی نور حقيقت خداوند رهبری می کرد 
او ميبايستی آنان را با مقررات مقدس . ت می کردوافکار مردم را در مسير تازه ای هداي

چنين . خداوند تحت تأثير قرار دهد ونياز به عدالت کامل خدا را به ايشان خاطر نشان کند
او بايد معبدی برای ساکن شدن روح القدس باشد . پيام آوری بايد پاک وطاهر باشد

درتمند بر خوردار وبرای اتمام رسالت خويش ، بايد از جسم وذهن وروحی سالم وق
او هم چنين برای اينکه . بنابراين الزم بود که اميال وشهوات جسم را مهار کند. باشد

بتواند در ميان مردم ودر مقابله با مشکالت وشرايط سخت ، چون صخره ها وکوهها ی 
  .صحرا مقاوم واستوار بايستد ، بايد کليه قوای خود را کنترل ومهار کند

دهنده ، حرس وطمع برای مال اندوزی وعالقه به تجمالت درزمان يحيی تعميد 
لذات شهوانی ، عياشی وميگساری باعث بروز بيماری . وتظاهر درهمه جا رايج بود

های جسمی وانحطاط اخالقی وفلج کردن ادراکات معنوی وکاهش حساسيت نسبت به 
او . تادگی کنديحيی ميبايستی در مقام اصالح طب در مقابل اين شرايط ايس. گناه می شد

بايد با صرفه جويی وساده پوشی خود، زياده رويهای دوران خويش را مورد نکوهش 
قراردهد وبه همين دليل ، دستوراتی که از سوی فرشته خداوند به والدين يحيی داده شد، 

  .درس اعتدال وميانه روی بود
اشد، قدرت شخصيت افراد، درکودکی ونوجوانی بيشتر از هر زمانی تأثير پذير می ب

رفتار خانواده واطرافيان چنان تأثيری . ِ مهار نفس ميبايستی درآن هنگام آموخته شود
عاداتی که . بر روی زندگی فرد می گذارد که در سرتاسر زندگی وی ادامه خواهد داشت 

در سالهای اوليه کودکی کسب می شوند، بيشتر از هرنوع استعداد طبيعی ، ميتوانند 
ايام جوانی مانند ايام پاشيدن . ت فرد در نبرد زندگی تعيين کننده باشنددرپيروزی يا شکس

بذر می باشد وبذری که در جوانی می کاريم ، تعيين کننده محصولی است که در اين 
  .زندگی يا زندگی آينده برداشت می کنيم 
دل پدران را به سوی فرزندان ، وعاصيان را به " يحيی در مقام نبی ، ميبايستی ،

در فراهم ." ی حکمت پارسايان بگرداند، تا قومی آماده برای خداوند فراهم سازدسو
ساختن طريق برای ظهور اوّليه مسيح ، يحيی نماينده کسانی بود که ميبايستی قومی 

دنيا تسليم بی بند وباری وعنان گسيختگی . آماده برای ظهور دو باره خداوند فراهم کنند
دامهای شيطان برای نابودی انسان .  را فرا گرفته است انحرافات ودروغ همه جا. است 



 - 46 -

کسانی که در ترس از خداوند ، طالب قدوسيت می باشند، بايد درس . زياد شده است 
اميال وشهوات بايد تحت کنترل قوای عالی انديشه . اعتدال وخويشتن داری را ياد بگيرند

ی تقويت روحی وبصيرت اين گونه خويشتن داری وانضباط شخصی برا. درآورده شوند
معنوی ضروری بوده ومارا قادر خواهد ساخت تا حقايق مقدس کالم خدا را درک کرده 

به همين دليل ، اعتدال وخويشتن داری در کار مهيا سازی برای . وبه آن عمل نمائيم 
  .ظهور مسيح ، نقش مهمی را به خود اختصاص می دهد

 تعليم می ديد، اّما آموزش مربوط به پسر زکريا، طبيعتًا می بايستی برای کهانت
خداوند او را . مدارس خاخامها، برای کاری که او ميبايستی انجام می داد، نامناسب بود
او ، يحيی را . به نزد معلمين الهيات نفرستاد تا چگونگی تفسير کتب مقدسه را بياموزد 

  .م گيردبه بيايان فرا خواند تا که از طبيعت وخدای آفريننده طبيعت تعلي
محل سکونت يحيی ، منطقه ای خالی از سکنه ، در ميان تپه های خشک وبی آب 

اّما اين انتخاب خود يحيی بود که از . وعلف ، درّه های تنگ وغار های سنگی بود
اين محيط . تجمالت ولذات دنيوی صرف نظر کند ودر شرايط سخت بيابان زندگی کند

او دراين محيط وبه دور از .  مناسب بودبرای عادت کردن به سادگی وانکار نفس
. هياهوی دنيا می توانست درسهايی را از طبيعت ، کتب مقدسه ومشيت الهی بياموزد

سخنان فرشته به زکريا يا غالب اوقات از سوی والدين خدا ترس يحيی برای وی تکرار 
ت مقدس از همان ابتدای کودکی، رسالت يحيی در نظر وی بود واو اين مأموري.شده بود

برای او تنهايی بيابان ، گريزی خوشايند از جامعه ای بود که درآن سوء . را پذيرفته بود
اوبرای مقابله با وسوسه های . ظن ، بی اعتقادی وفساد تقريبًا همه جا شايع شده بود

شيطان به قدرت خودش اعتماد نکرد وخودرا از تماس مداوم با گناه عقب کشيد که مبادا 
  .درا در مقابل گناه از دست بدهد، حساسيت خو

اوبه عنوان يک ناصری ، از ابتدای کودکی ، خودرا وقف خدا کرد وتصميم گرفت 
لباس او، مانند انبيای قديم ، جامه ای از پشم شتروکمربندی .که پاک ومقدس زندگی کند

بود که دربيابان يافت می شد وازآب " از ملخ وعسل وحشی"خوراک وی. از چرم بود
  . که از تپه ها سرازير می شد، می نوشيد پاکی

  اّما   زندگی  يحيی  در  تنبلی  و  بيهودگی  ،  در  رياضت  و  انزوای 
هراز گاهی به ميان مردم می رفت وبا ايشان معاشرت می . خود پسندانه سپری نشد

 او .کرد و با عالقمندی اتفاقاتی را که در اين جهان به وقوع می پيوست ، دنبال می کرد
از خلوت آرام بيابان ، آشکار شدن حوادث را تعقيب می کرد و با ذهنی که به وسيله 
روح القدس روشن شده بود، خصوصيات انسان را مطالعه می کرد تا درک کند که 

بار سنگين اين رسالت بر دوش . چگونه می تواند پيام الهی را به قلبهای ايشان برساند
بان با تفکر ودعا، خودرا برای انجام وظيفه ای که به وی قرارگرفته بود ودرخلوت بيا
  . وی محول شده بود، آماده می کرد

. يحيی اگر چه در بيابان زندگی می کرد ، اّما از وسوسه های شيطان در امان نبود
او تا حد ممکن ، تمام راههای نفوذ شيطان را بست ، با اين حال مورد حمله وسوسه گر 

ی او وسيع وشخصيت وقدرت تصميم گيری او توسعه يافته بينش روحان. قرارگرفت 
او با کمک روح القدس قادر بود که نزديک شدن شيطان را تشخيص دهد ودر مقابل .بود

  .قدرت او مقاومت کند
مانند موسی در ميان کوهستانهای .يحيی مکتب ومعبد خويش را در بيابان يافت 

شانه های قدرت الهی در اطراف او ديده مديان ، حضور خداوند اورا احاطه کرده بود ون
سرنوشت يحيی اين نبود که همچون رهبر بزرگ اسرائيل در خلوت با شکوه . می شد
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کوهستان سا کن شود، بلکه در مقابل او ارتفاعات موآب، در آنسوی رود اردن قرار 
سخن داشت که گويی از قدرت خداوند که با قدرت خود کوهها را بر پا داشته بود، با او 

فضای غمبار و وحشتناک طبيعت در مسکن بيابانی او، وضعيت قوم اسرائيل . می گفتند 
تاکستان پر محصول خداوند تخريب وبه حال خود رها شده . را به روشنی ترسيم می کرد

اّما برفراز بيابان ، شکوه وزيبايی آسمان ديده می شد وابرهای متراکم ، تيره . بود
وبه همين ترتيب بر فراز فساد . کمان وعده دور می شدندوطوفانزا بوسيله رنگين 

وتباهی اسرائيل ، وعده شکوهمند سلطنت مسيح ، می در خشيد وابرهای خشم وغضب 
  .به وسيله رنگين کمان فيض ورحمت خدا،از بين ميرفت 

يحيی ، در سکوت شب وعده خدا به ابراهيم را مطالعه می کرد که درآن خدا، ُدريت 
آفتاب سپيده دم که کوههای موآب . همانند ستارگان آسمان بی شمار می کردابراهيم را 

روشنايی " را به رنگ طاليی در می آورد، به او در باره کسی می گفت که بايد مانند 
 . ۴ آيه ٢٣م سموئيل .د. باشد" صبح ، وقتی که آفتاب طلوع می کند، يعنی صبح بی ابر

جالل خداوند مکشوف " ا می ديد، هنگامی که ،در تابش آفتاب نميروز شکوه ظهور اور
 با آميزه ای ازترس ۵ آيه ۴٠اشعيا " گشته ، تمامی بشر آن را، با هم خواهند ديد

  واحترام،اّما با شادی، در طومارونوشته های انبياء، پيشگويی های
 ُدرّيِت وعده داده شده که ميبايستی سِر –مربوط به آمدن مسيح را تفحص می کرد 

که ميبايستی در مقابل پادشاه ظاهر گشته واز " سالمتی دهنده " ا بکوبد، شيلوه،مار ر
يک حاکم رومی بر . اکنون وقت آن فرا رسيده بود. پايان يافتن سلطنت داوود ممانعت کند

وبا کالم مطمئن خداوند، مسيح تولد . فراز تپه های صيهون در قصر خود نشسته بود 
  .يافت 

يا در باره جالل وشکوه مسيح ، از سوی يحيی شب و توصيف شگفت انگيز اشع
"  شاخه ای از ريشه يسی ، پادشاهی عادل که -روز مورد مطالعه قرارمی گرفت  

پوششی از توفان . " به عدالت وانصاف داوری خواهد کرد" مظلومان زمين را
واسرائيل ، وسايه صخره عظيم در زمين بی آب وعلف خواهد بود، ......................... 

" خوانده نخواهد شد، بلکه خداوندآن را " خرابه " وزمين " متروک " ديگربه نام 
 ۶٢ – ٢ آيه ٣٢ – ۴ آيه ١١اشعياء ." وزمينش را بعوله خواهد خواند " رغبتِ  من 

  . قلب يحيی با اين رويای پر شکوه از شادی لبريز می شد۴آيه 
وش کرده بود وبا مشاهده عظمت او به زيبايی پادشاه نگريست وخود را فرام
يحيی آماده بود تا به عنوان پيام . قدوسيت او، احساس بی لياقتی وناشايستگی می کرد

زيرا به سيمای . آور آسمان  وبدون ترس از کسی رسالت خويش را به انجام برساند
او می توانست با دليری وبدون ترس ، در مقابل پادشاهان جهان . الوهيت نگريسته بود

  .بايستد ، زيرا در مقابل شاهِ  شاهان سر تعظيم فرود آورده بود
او انتظار داشت که اسرائيل . يحيی ماهيت پادشاهی مسيح را کامًال درک نکرده بود 

اّما ظهور پادشاهی عادل واستقرار اسرائيل به عنوان . از سلطه دشمنان رهايی يابد
يب عقيده داشت نبوتی را که هنگام وبدين ترت. بزرگترين آرزوی او بود. قومی مقدس 

  .توّلدش اعالم شده بود تحقق خواهد يافت 
تااز دست دشمنان خود رهايی يافته واورا ........ عهد مقدس خود را تذکر فرمايد" 

  ."بی خوف عبادت کنيم ، در حضور او به قدوسيت وعدالت ، در تمام روزهای عمر خود
خورده ، از خود راضی ودر گناهان خويش به يحيی می ديد که قوم اسرائيل ، فريب 

پيامی که . وآرزو می کرد که آنان را به زندگی پاک ومقدس دعوت کند. خواب رفته اند
برای اين بود تا قوم را از خواب غفلت بيدار کند وبه . خداوند به او داده بود تا ابالغ کند
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انجيل پاشيده شود، زمين دل وپيش از اينکه بذر .  ايشان در مورد گناهانشان هشدار دهد
وپيش از اينکه قوم شفای عيسی را دريافت کنند، بايد نسبت . بايد شخم زده وآماده شود

  . به خطرات گناه وجراحات ناشی از آن آگاه شوند
خداوند پيامبران را برای تملق گويی از گناهکاران نمی فرستد وبا تسليم کردن پيام 

او مسئوليت سنگينی را . نيت کاذب القاء نمی کندصلح وآشتی به فرد گناهکار ، ام
. متوجه وجدان ايشان می کند وبا احکام خود، قلب ايشان را تحت تأثير قرار می دهد

فرشتگان خدمتگزار برای تشديد نياز گناهکار به خداوند، داوری هولناک خدارا پيش 
آنگاه ، دستی ". م چه بايد بکنم تا نجات ياب" روی قرار می دهند تا سئوال کند که ،

فروتن ومهربان ، به سوی فرد توبه کار درازمی شود واورا از گناهان می رهاند 
وصدايی که گناه را محکوم وتکبر وجاه طلبی را به شرم تبديل کرده است ، با مهربانی 

  "اگر نجاتتان بدهم ، شما چه خواهيدکرد؟" وشفقت سئوال می کند که ،
شد، اوضاع اسرائيل آشفته بود ومردم در آستانه هنگامی که خدمت يحيی آغاز 

با عزل ار کليوس ، يهوديه مستقيمًا تحت کنترل ونظارت دولت روم قرار . انقالب بودند
ظلم واستبداد حکام رومی وکوششهای قاطعا نه ايشان  برای شناساندن آداب . گرفت 

ر جريان آن ورسوم بت برستی ، آتش طغيان را در سرزمين يهوديه بر افروخت ود
هزاران نفر از شجاع ترين فرزندان اسرائيل کشته شدند وهمه اين وقايع نفرت عمومی 
بر عليه روميان را تشديد کرد واشتياق قوم برای رهايی از سلطه دولت روم را افزايش 

  .داد
در بحبوحه ی کشمکش ودر گيری مردم با حکام رومی ، ندايی تکان دهنده،اّما 

توبه کنيد، زيرا ملکوت "  بيابان به گوش رسيد، که اعالم می کرد،سرشاراز اميد ، از
. اين ندای تازه با قدرت عجيب خود، مردم را به حرکت درآورد." آسمان نزديک است 

انبياء ظهور مسيح را در آينده ای دور پيش گويی کرده بودند، اّماا کنون اعالم می شد 
  .که او درآستانه ظهور است 

زيرا .  اذهان شنوندگانش را متوجه انبياء عهد عتيق کرده بودظاهر عجيب يحيی
او با شجاعت وقدرت الياس ، فساد عمومی . طرز لباس پوشيدن او شبيه الياس نبی بود

سخنان او، صريح ، هدفمند وقانع کننده . وفراگير بودن گناه رامورد سرزنش قرارمی داد
ء عهد عتيق است که از مرگ قيام کرده بسياری عقيده داشتند که او يکی از انبيا. بود 

  .تمامی قوم هيجان زده شده بود وانبوه جمعيت به سوی بيابان براه افتادند.است 
وبه نشانه طهارت . يحيی آمدن مسيح را اعالم وقوم را به توبه دعوت می کرد

مهم ازگناهان ، آنان را در رودخانه اردن تعميد می داد وبدين ترتيب با تعليمی هدفمند و
به کسانی که ادعا می کردند قوم برگزيده خدا هستند، اعالم کرد که به واسطه گناه فاسد 
شده اند وتا زمانی که از قلبی پاک وزندگی مقدس برخوردار نشوند، در پادشاهی مسيح 

  .هيچ سهمی نخواهند داشت 
حکام وخاخامها، سربازان ، باجگيران وروستائيان برای شنيدن سخنان نبی می 

هشدار جدی خداوند ايشان را به وحشت انداخت وبسياری به گناهانشان اعتراف . مدندآ
مردم از هر طبقه ای ، برای سهم داشتن درپادشاهی مسيح به . کرده وتعميد گرفتند 

  .شرايط تعميد گردن می نهادند
. بسياری از کاتبان وفريسيان به گناهان خويش اقرارکرده وتقاضای تعميد نمودند

خودرا برتر از ديگران می دانستند ومردم را به سويی هدايت کرده بودند که نسبت آنان 
به دينداری ايشان هيچ شک وشبهه ای نداشته باشند، اکنون گناهان پنهان زندگی ايشان 

اّما يحيی با هدايت روح القدس دريافت که بسياری از کاتبان وفريسيان . آشکار می شد
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آنان بدنبال فرصت طلبی بودند وبه عنوان دوستان نبی . اندبه معنای واقعی توبه نکرده 
انتظار داشتند که از سوی پادشاه موعود مورد لطف ومرحمت قرار گيرند وبا دريافت 
  .تعميد از دستان اين معلم جوان و محبوب ، در فکر تقويت نفوذشان در ميان مردم بودند

سی به شما هشدارداد تا از ای افعی زادگان ، چه ک" يحيی خطاب به ايشان گفت ،
غضبی که در پيش است بگريزيد؟ پس ثمرات شايسته توبه بياوريد وبا خود مگوئيد که 

زيرا به شما می گويم، خدا قادر است از اين سنگها ........... پدر ما ابراهيم است :" 
  ."فرزندان برای ابراهيم پديد آورد

آن خداوندی :" د تعبير کرده بودنديهوديان وعده مرحمت خدا به قوم اسرائيل را ب
که در روز، روشنايی آفتاب ودر شب نور ماه وستارگان را ارزانی می دارد وامواج در 

تا زمانی :" يا را به خروش می آورد ونام او خداوند قادر متعال است ، چنين می فرمايد
اگر . هد ماندکه اين قوانين طبيعی برقراراست ، اسرائيل هم به عنوان يک قوم باقی خوا

روزی بتوان آسمانها را اندازه گرفت وبنياد زمين را پيدا نمود، آنگاه من نيز نبی 
يهوديان  . ٣۵ -٣٧ آيات ٣١ارميا ." اسرائيل را به سبب گناهانش ترک خواهم نمود

چون خود رابه طور طبيعی از تبار ابراهيم می دانستند، مدعی بودند که وعده فقط به 
ولی شرايطی را که خداوند مقرر نموده بود از نظر دور می . است ايشان داده شده 

شريعت خودرا در باطن ايشان خواهم " خداوند قبل از دادن وعده ، فرموده بود، . داشتند
نهاد وآن را بر دل ايشان خواهم نوشت ومن خدای ايشان خواهم بود وايشان قوم من 

ه عصيان ايشان را خواهم آمرزيد وگناه ايشان چونک............................ خواهند بود
  .٣۴ و٣٣ آيات ٣١ارميا ." را ديگر بياد نخواهم آورد

مردمی که بر دلهای ايشان کالم خدا نوشته شده باشد، مورد لطف ومرحمت او 
اّما يهوديان خود را از خداوند جدا کرده . آنان با او يکی خواهند شد. قرار می گيرند

اهانشان متحمل عذاب وکيفر خداوند می شدند وبه همين سبب در بودندوبه واسطه گن
افکارايشان به واسطه گناه زايل . اسارت وبندگی اقوام بت پرست وُمشرک قرار داشتند 

شده بود وچون در زمان های گذشته ، خداوند به ايشان لطف ومرحمت نشان داده بود، 
ی دادند که از ساير مردم بهتر بوده آنان خود را فريب م. گناهانشان را توجيه می کردند

  .وخود را مستحق برکات خداوند می دانستند
اول ." برای تنبيه ما مکتوب گرديد که اواخر عالم به مارسيده است " اين چيزها،

 غالب اوقات برکات خداوند را به غلط تعبير می کنيم وخود را فريب ١١ آيه ١٠قرنتيان 
. خودمان مورد لطف ومرحمت خدا قرار می گيريم می دهيم که به خاطر نيکويی های 

. بدين ترتيب خداوند کاری را که دوست دارد برای ما انجام دهد، نمی تواند انجام دهد
زيرا عطايای او را برای افزايش حس خود پسندی به کار می بريم ودلهای ما در گناه 

  .وبی ايمانی سخت می شود
ود که غرور، خود خواهی وقساوت ايشان يحيی به معلمان اسرائيل اعالم کرده ب

نشان می داد که به جای اينکه فرزندان پارسا وفرمانبردار ابراهيم باشند، افعی زادگانی 
آنان با توجه به نوری که از خداوند . بودند که اسباب مصيبت قوم را فراهم می کردند

برتر ازآنان می دريافت کرده بودند، حّتی بدتر از ُمشرکينی شده بودند که خود را 
  .دانستند

خداوند برای تحقق ووعده خود به                                                          . 
او همانطوری که ابراهيم را از ميان قومی ُمشرک فراخوانده بود، باز . ايشان متکی نبود

يد اکنون مانند دلهای چنين افرادی شا.هم ميتوانست ديگران را برای خدمت فرا خواند
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صخره های صحرابی جان به نظر برسد، اّما روح خدا قادر است به ايشان حيات بخشد تا 
  .اراده او را به انجام برسانند وتحقق وعده اورا دريافت کنند

تيشه بر ريشه درختان نهاده شده است ، پس هر درختی " نبی گفت " والحال " 
درخت را نه به نام ، بلکه از ميوه ." فکنده شودکه ثمره نيکو نياَوَرد، بريده ودرآتش ا

اش می شناسند، اگرمحصول نيکو نباشد، نام نميتواند درخت را از بريده شدن ودرآتش 
  . افکنده شدن نجات دهد

يحيی به يهوديان گفت که جايگاه ايشان در پيشگاه خدا، با سيرت وشيوه زندگی 
 با شريعت خدا مطابقت نداشت ، اگر زندگی وشخصيت ايشان. ايشان تعيين می شود

  .ايشان قوم خدا محسوب نمی شدند
آنان نزد اوآمده . تحت تأثير سخنان پر نفوذ يحيی ، شنوند گانش متقاعد می شدند

هرکه دو جامه دارد به " و او می گفت ،" پس چه بايد بکنيم ؟" وسئوال می کردند 
او باجگيران را برعليه بی عدالتی ." آنکه ندارد بدهد وهر که خوراک دارد نيز چنين کند

  .وسربازان را برعليه خشونت ، هشدار می داد
  

يحيی به همه کسانی که می خواستند پيروپادشاهی مسيح باشند، گفت که بايد توبه 
آنان بايد به نيازمندان کمک کنند وهدايای خود رابه حضور خدا . کرده وايمان آورند

هم .  پناه بی پناهان والگوی فضيلت ومهربانی باشندچنين اشخاصی ، بايد. تقديم نمايند
چنين ، پيروان مسيح ، به قدرت تبديل کننده روح القدس شهادت خواهند داد ودر زندگی 

در غير اينصورت مانند . روزانه ايشان ، انصاف ، رحمت ومحبت خدا ديده خواهد شد
  .کاه درآتش افکنده خواهند شد
ليکن او که . را به آب به جهت توبه تعميد می دهم من شما " يحيی به ايشان گفت ،

او شما را با . بعد از من می آيد از من تواناتر است که اليق برداشتن نعلين او نيستم 
اشعيای نبی اعالم کرده بود که . ١١آيه ٣متی ." روح القدس وآتش تعميد خواهد داد

 گنا هانشان پاک خواهد از" به روح انصاف  وبه روح سوختگی " خداوند قوم خود را 
دست خودرا بر تو بر گردانيده ُدرد تو را با " خداوند به قوم اسرائيل چنين فرمود ،. کرد 

خدای " هر جا که گناه يافت شود،. ٢٩ آيه ۴ – ٢۵ آيه ١اشعيا ." الّکل پاک خواهم کرد
قدرت روح خداوند گناه آنانی را که به . ٢٩ آيه ١٢عبرانيان ." ما آتش فرو برنده است 

اّما اگر انسان از گناه دل . القدس تسليم می شوند، با آتش فروّبرنده از بين خواهد برد
آنگاه جالل خداوند که گناه را از بين می برد، ايشان را . نکند با همان شناخته خواهد شد

يعقوب در شبی که با فرشته خداوند کشتی می گرفت چنين گفت . نيز هالک خواهدکرد
يعقوب در رفتار با  . ٣٠ آيه ٣٢پيدايش ." را روبرو ديدم وجانم رستگار شدخداوند "،

بنابراين معصيت او . برادرانش عيسو گناه بزرگی را مرتکب شده بود، اّما توبه کرد
اّما . بخشوده شد وگناهان وی پاک گرديد وتوانست مکاشفه حضور خدا را تحمل کند

در  زمان  .  به حضور خداوند آمد ، هالک  شد هرجا که انسان با اشتياق باطنی به گناه 
  ظهور  دوباره  مسيح ،  گناهکاران به 

دوم . هالک خواهند شد" به تجلی ظهور او" خواهند سوخت و" َنَفس دهان او" 
نور جالل خداوند که پار سايان حيات می بخشد، شريران را  . ٨ آيه ٢تسالونيکيان 
  .خواهد کشت 

نده ، مسيح برای آشکار کردن سيرت الهی در آستانه در زمان يحيی تعميد ده
وتنها کسانی که خواستار پاک شدن . وحضور او گناه مردم راآشکار می کرد. ظهور بود
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تنها پاک دالن ميتوانستند در حضور او . گناهانشان بودند می توانستند از او پيروی کنند
  .ساکن شوند

بسياری به .  را به اسرائيل اعالم کرد بدين ترتيب ، يحيی تعميد دهنده ، پيام خدا
انبوه جمعيت از . بسياری همه چيز را فدا کردند تا پيروی کنند. تعاليم او توجه کردند

کم نبودند کسانی که اين اميد . مکانی به مکان ديگر، بدنبال اين معلم جديد براه افتادند 
گامی که يحيی متوجه حضور اّما هن. را در دل می پروراندند که شايد او خود مسيح باشد

مردم می شد، از هر فرصتی استفاده می کرد تا ايمان ايشان را به سوی او که در آستانه 
  .ظهور بود، هدايت کند

  
 
  
  
  
  
  

 "ازدهميفصـــل "
  "ـــديتعم"

  
  

مژده آمدن .اخبار مربوط به يحيی وپيام خارق العاده او در سرتاسر جليل منتشر شد
تانی وبه ماهيگيران کنار دريا سن در دورترين دهکده های کوهمسيح به گوش روستائيا

رسيد و واقعی ترين وبهترين پاسخ را در قلب های ساده وصميمی اين افراد دريافت 
. کان يوسف در ناصره نيز گفته شد وعيسی دعوت را دريافت کرد اين مژده در د. کرد

ا مادرش وداع کرد وبدنبال  سخت روزانه برپس از اتمام کا. زمان او فرا رسيده بود
  .مردمی که به سوی رود اردن رهسپار بودند ، به راه افتاد

 بودند وبه دليل شرايط تولدشان به يکديگر ارتباطی نزديک عيسی ويحيی پسر عمو
زندگی عيسی در ناصره جليل سپری شده . داشتند ، اّما مستقيمًا يکديگر را نمی شناختند 

 از آنان در محيط های کامًال متفاوتی وجداِی. نهای يهوديه بود وزندگی يحيی در بيابا
ت الهی چنين مقرر مشّي. يکديگر زندگی کرده بودند وبا يکديگر هيچ ارتباطی نداشتند

هيچ فرصتی نبايد به دست مخالفان داده می شد که آن دو را به توطئه وحمايت . شده بود
  .از ادعای يکديگر متهم کنند
او خبر .  در زمان توّلد عيسی به وقوع پيوسته بود، آگاه بود يحيی از وقايعی که

ديدار عيسی از اورشليم در ايام کودکی وآنچه که در مدرسه خاخامها واقع شده بود را 
گی پاک عيسی آگاه بود وباور داشت که او همان مسيح است اّما ديحيی از زن. شنيده بود

يسته که عيسی سالهای زيادی در گمنامی زت اين حقيق. در اين موارد کامًال مطمئن نبود 
بود وهيچ شواهد ويژه ای در باره رسالت خود ارائه نکرده بود، موجب شد تا عده ای 

با اين وجود ، يحيی تعميد دهنده با ايمان . در مورد مسيح بودن وی دچار ترديد بشوند
ه چيز آشکار اعتقاد داشت که در زمان مقرر شده از سوی خداوند، همانتظار کشيد و

عيسی از دستان او تقاضای تعميد خواهد کرد به يحيی نشان داده شده بود که . خواهد شد
بدين ترتيب يحيی می توانست او . ودر همان موقع نشانه سيرت الهی اوداده خواهد شد 

  .را به مردم معرفی کند
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 ديد هنگامی که عيسی برای تعميد گرفتن آمد، يحيی در او چنان شخصيت پاکی را
ر د. فضای حضور او پاک وهيبت انگيز بود. که تا آن زمان در هيچ انسانی نديده بود 

ميان جمعيتی که در رود اردن ودر اطراف او گرد آمده بود ند، يحيی حکايات غم انگيز 
گناهکاران را شنيده بود، جانهايی را که زير بار سنگين گناهان بيشمار خم شده بودند، 

مان با انسانی که بتواند چنين تاثير الهی از خود برجای بگذارد ، روبرو اّما هرگز تا آنز
همه اينها با آن چيزی که در ارتباط با مسيح به يحيی نشان داده شده بود، . نشده بود

چگونه می .  پذيرش در خواست عيسی اجتناب کردزبا اين وجود ا. مطابقت داشت 
گناه بود، تعميد دهد؟ وچرا او که نيازی به توانست او ، يک گناهکار ، شخصی را که بی 

توجه نداشت ، در آئينی شرکت می کرد که برای تعميد گرفتن ميبايستی به گناهان 
  اعتراف می شد؟

هنگامی که عيسی از يحيی خواست که او را تعميد دهد، يحيی کوشيد او را از اين 
گيرم ، وحال تو نزد من می آيی َمَنم که بايد از تو تعميد ب" کا ر باز دارد وبه او گفت ،

االن بگذار ، زيرا که ما را همچنين مناسب "عيسی با اقتدار اّما با مهربانی پاسخ داد،" ؟
داد وعيسی را در رود اردن ويحيی ، رضايت ." است تا تمام عدالت را به کمال برسانيم 

ت آسمان که در ساع. وچون عيسی تعميد يافت ، بی درنگ از آب برآمد. تعميد داد
  .گشوده شد وروح خدا را ديد که مثل کبوتری نزول کرده وبروی قرارگرفت 

او خودرا با گناهکاران يکی . عيسی به جهت آمرزش گناهان خويش تعميد نيافت 
 که ما بايد انجام داد دانست وقدمهايی را که ميبايستی برداريم ، برداشت وکاری را انجا م

وتحمل صبورانه او در برابر مشکالت ، بعد از انجام زندگی پراز درد ورنج . بدهيم 
  .تعميد، برای ما الگو می باشد

عيسی به محض بيرون آمدن از اب ، در کنار رودخانه به دعا وراز ونياز مشغول 
او اکنون برای ما بزرگترين . دوره جديد وبا اهميتی در مقابل او گشوده می شد. شد

با وجوديکه سرور سالمتی . ری وارد می شدمبارزه زندگی خود، در عرصه وسيع ت
سلطنتی که او . بود، آمدن او ميبايستی مانند شمشيری با شد که از نيام کشيده می شود

ه واساس ياو که پا. آمده بود تا برقرارکند، مغاير آن چيزی بود که يهوديان انتظار داشتند
نده ه چشم دشمن ونابود کنآئين ها و شعاير دينی اسراييل بود، ميبايستی از سوی قوم ب

ت را برفراز کوه سينا اعالم کرده بود، به تخلف ازآن عشرياو که . آن نگاه کرده می شد
محکوم می شد وکسی که آمده بود تا قدرت شيطان را درهم بکوبد، بعلزبول اعالم می 

هيچ کس بر روی زمين اورا درک نکرده بود، واو درمدت خدمت خويش نيز مجبور . شد
سرتاسر زندگی او، مادروبرادرانش رسالت او را . به تنهايی به راه خود ادامه دهدبود 

او با پدر در نور ابدی ساکن . حتی شاگردانش او را درک نکردند . درک نکرده بودند
  .بود، اّما زندگی او برروی زمين ميبايستی در تنهايی سپری می شد

 گناهان وغم های ما را بر خود کسی که با ما يکی شده بود، ميبايستی بار سنگين
ح ، دوستدار صل. حمل می کرد وشخص بی گناه ، بايد شرم وننگ گناه را حس می کرد 

هرنوع گناه ، نفاق .  نزاع ، دروغ وناپاکی زندگی کندحقيقت وپاکی ميبايستی در کنار
  .واميال ناپاک روح اورا شکنجه می داد

نجات جهان به . ر گناهان را بردوش گيرداو بايد راهش را به تنهايی دنبال کند وبا
عهده کسی گذاشته شده بود که جالل آسمان را ترک کرده وضعف های انسانی را 

او همه چيز را ديد واحساس کرد ، اّما در هدف خويش تغيير ناپذير باقی . پذيرفته بود
 نجات انسان گناهکار به او بستگی داشت واو برای بدست گرفتن محبت خدای. ماند

  .قادرمطلق ، دست خويش را دراز کرد
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نور سيمای او آسمان را . هنگامی که منجی به دعا وراز ونياز مشغول می شود
او به خوبی می داند که چگونه گناه دلهای مردمان را سخت کرده است . روشن می کند

وتشخيص رسالت او و پذيرش موهبت نجات را برای ايشان مشکل کرده است و او از 
دعا می کند که به او قدرت بخشد تا بر بی ايمانی مردم غلبه کند وموانعی را که پدر است

شيطان به وسيله آن ايشان را مجذوب کرده است از ميان بردارد وبه خاطر ايشان بر 
از خداوند برای پذيرش انسان در شخصِ  پسرش ، نشانه ای طلب . شيطان پيروزشود

  .می کند
آنان با اشتياق آماده .  را نشنيده بودندینين دعايفرشتگان پيش از اين ، هرگز چ

اّما ، نه ، خوِد پدر به . اند تا پيام اطمينان وتسّلی را به فرمانده محبوبشان برسانند
او درخشيدن نور جالل خداوند مستقيمًا از تخت پادشاهی . استدعای پسرپاسخ می دهد

ترين نور به شکل کبوتر پاک ترين وخالص  و گشوده می شودآغاز می کند، آسمانها
  .برفراز سرمنجی فرود می آيد، مظهر کاملی از او، فروتن وساده

اردن اجتماع کرده بودند، به جز يحيی ، عده  از جمعيت انبوهی که در کنار رود
قليلی منظره آسمانی را مشاهده کردند، با اين حال حضور پرشکوه خداوند بر روی 

وت به عيسی خيره شده بودند وقامت او سرشار از مردم در سک. جمعيت قرارگرفته بود
درصورت او نوری بود که . نوری بود که پيوسته تخت رحمت خدا را احاطه می کرد 

سپس ندايی از آسمان به گوش . پيش از اين هرگز در صورت انسانی ديده نشده بود
اييد آميز اين سخنان ت." اين است پسر حبيب من که از او خشنودم " رسيد که می گفت ،

برای دميدن روح ايمان در افرادی که شاهد واقعه بودند وهم چنين برای تقويت منجی در 
عليرغم اينکه گناهان جهانِ  گناهکار برروی مسيح قرارگرفت . انجام رسالتش گفته شد

وعليرغم اينکه طبيعت گناهکار ما را با تواضع وفروتنی برخود می گرفت ، ندايی از 
  .ر خدا اعالم کردآسمان او را پس

يحيی وقتی ديد که عيسی زانو زده وبا اشگ وزاری تاييد پدر را درخواست می 
کند، شديدًا تحت تأثير قرارگرفت وهنگامی که جالل خدا عيسی را احاطه کرد وندايی از 

او دانست که . آسمان شنيده شد، يحيی نشانه ای را که خداوند وعده داده بود، شناخت 
روح القدس براوقرار گرفت وبادست به عيسی . ان را تعميد داده است نجات دهنده جه

  ."دارد اينک بره خدا که گناه جهان را برمی" شاره کرد و گفت ،ا
را " بره خدا" هيچ کس در ميان حاضرين وحتی خود يحيی مفهوم واهميت عبارت 

" ده بودکه ،برفراز کوه موريا، ابراهيم اين عبارت را از پسرش شني. درک نمی کردند
ای پسر من ، خدا بره " پدر پاسخ داد،" بره قربانی کجاست؟.................ای پدر من 

وابراهيم در قوچی  . ٨ و٧ آيات ٢٢پيدايش ." قربانی را برای خود مهيا خواهد ساخت 
بايد  که از سوی خداوند به عوض اسحاق مهيا شده بود ، نمادی از مسيح را ديد که

روح القدس از طريق اشعيای نبی ، نبوت درباره . انسان قربانی می شدبرای گناهان 
" و." او مثل بره ای است که برای ذبح می برند" مسيح را چنين ترسيم می کند که ،

اّما قوم اسراييل اين  . ٧ و۶ آيات ۵٣اشعيا ." خداوند گناه جميع ما را بر وی نهاد
 قربانی های تقديم شده به خداوند را درست بسياری از ايشان. نبوتها را درک نکرده بود

مانند همان کاری که بت پرستان در مورد قربانی های خود انجام می دادند، هدايايی تلقی 
اّما خداوند می . می کردند که برای آشتی کردن وبر سر مهر آوردن خداوند تقديم می شد

ت که ميتواند انسان را خواست به ايشان بياموزد که فقط موهبت ناشی از محبت الهی اس
  .با خدا آشتی دهد
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اين است پسر جبيب من که از او " خنان گفته شده به عيسی در رود اردن س
با تمام . ن گفت خدا با مسيح در مقام نماينده ما سخ. برای تمامی انسانهاست " خشنودم 

 " به واسطه. هايمان به عنوان افرادی بی ارزش بدور افکنده نشديم گناهان وضعف
   .۶ آيه ١افسسيان ." فيضی که درآن محبوب به رايگان به ما بخشيده شده است 

شکوه وجالل مسيح ، تضمين کننده محبت خدا نسبت به ما می باشد وقدرت دعا را 
به ما نشان می دهد واينکه چگونه صدای انسان به گوش خداوند رسيده ودعاهای ما در 

 مصاحبت زبه واسطه گناه از آسمان جدا شد وازمين .جايهای آسمانی مستجاب می گردد 
محبت عيسی . با آن محروم گرديد، اّما عيسی مجددًا آن را به قلمرو جالل خدا متصل کرد
نوری که از . انسان را احاطه کرد ودامنه محبت او تا عالی ترين جايهای آسمانی رسيد

ی ما نيز قرار خواهد دروازه های گشوده شده آسمان بر روی منجی ما قرارگرفت ، بررو
گرفت وهمان ندايی که در باره عيسی سخن گفت ، به هر ايمانداری می گويد، اين است 

  .فرزند جبيب من که از او خشنودم 
  

ای حبيبان ، االن فرزندان خدا هستيم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهيم بود، " 
 زيرا او را چنانکه هست لکن می دانيم که چون او ظاهر شود، مانند او خواهيم بود

، ای دسترسی گناهکارترين ر منجی ما راه را ب٢ آيه ٣اول يوحنا ." خواهيم ديد
همه می توانند . نيازمندترين ، مظلوم ترين وحقيرترين افراد، به پدر آسمانی هموارکرد

آن که قدُوس است ." در مکانی که عيسی برای آماده کردن آن رفته است ، ساکن شوند
اينک دری ..... آن که کليد داوود را دارد، ان که می گشايد وکس نخواهد بست وحق ، 

 ٧ آيات ٣مکاشفه ."  تواند بست گشوده پيش روی تو نهاده ام که هيچ کس آن را نمی
  .٨و

  
  

  
  "فصـــل دوازدهم"

  "وسوسه " 
  
. درابان ُبيردن مراجعت کرد و روح او را به ب پر از روح القدس بوده، از ُایسيو ع 

ابان ي را به بی درنگ روح وی پس ب":دي گویاو م.  استتياهمبا بسيارسخنان مرقس 
 حيوانات و با ا کرد یطان او را تجربه مي بود و شبيابان َبَرد و مدت چهل روز در یم

   ."وفرشتگان خدمتش می کردند"  ُبردیبسر موحشی 
ه روح خداوند وسوسه شود ، به وسيلابان برده شد تا ي به بیسيکه عيهنگام 

عيسی به بيابان رفت تا تنها باشد ودرباره . او وسوسه را دعوت نکرد. هدايت می شد
او بايد با دعا وروزه روحيه خودرا برای عبور از مسير . رسالت وکارش تفکر کند

اّما شيطان می دانست که منجی به بيابان رفته است وفکر کرد که . خونين تقويت کند
  .برای نزديک شدن به اوست اکنون بهترين زمان 

ت عظيمی در  قوای ظلمت مشکالدر مبارزه ميان سرور نور وروشنايی ، با رئيِس
 ادعا کرده بود که جهان شيطان بعد از فريب انسان به گناه ،. مقابل جهان قرارداشت

او بعداز اينکه توانست طبيعت آدم . متعلق به اوست وخودرا حاکم جهان خوانده بود
ا طبيعت خويش هماهنگ کند، تصميم گرفت تا امپراطوری خودرا دراين جهان وحوا را ب
او اعالم کرد که انسان اورا به عنوان قدرت مطلق برگزيده است وبا مسلط . بنياد نهد
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مسيح آمد تا دروغ بودن . شدن برانسان ، حاکميت خويش را برجهان مستقر کرده است 
 انسان ، مسيح بايد نسبت به خداوند وفادار درمقام فرزند. ادعای شيطان را ثابت کند

بماند تا نشان داده شود که شيطان کنترل کامل نژاد انسانی را بدست نياورده است 
هايی تا همه آنانی که درآرزوی ر. وادعای حاکميت وی بر جهان دروغ وبی اساس است 

از دست داده بود، ردند وحاکميتی را که آدم به واسطه گناه از قدرت شيطان بودند، آزاد گ
  .دوباره پس گرفته شود

عداوت در ميان تو وزن " از زمانی که خداوند در باغ عدن به مار گفته بود که ،
شيطان پی برده بود که فرمانروايی مطلق ." ودر ميان ُذرّيت تو و ُذرّيت زن می گذارم 

ديده شده بود که در باطن انسان عملکرد نيرويی . جهان را به طور کامل در اختيار ندارد
های تقديم شده از شيطان با عالقه شديد به قرباني. در برابر حاکميت او ايستادگی می کرد

او دراين مراسم يک نمادی از مشارکت ميان زمين . سوی آدم وپسرانش نگاه کرد
و خدا را به ا.ت که ازاين مشارکت جلوگيری کندوآسمان را مشاهده کرد وتصميم گرف

شيطان . هايی را که به منجی اشاره می کردند، به غلط تفسير کردوآئين غلط معرفی کرد 
به انسان وانمود کرد که بايد از خدا به عنوان کسی که درصد نابودی وی می باشد، 

 ی قربانيهايی که بايد به خاطر آشکار شدن محبت خداوند تقديم می شد، برا. بترسد
با تحريک کردن اميال شريرانه انسان شيطان . فرونشاندن خشم وغضب او تقديم می شد

م مکتوب خداوند به انسان داده هنگامی که کال . انين خود معطوف کرد، توجه اورا به قو
شد، شيطان نبوتهای مربوط به ظهور منجی را مطالعه کرد و در طول نسلها تالش کرد 

ر زمان تاچشمان معرفت انسان را به روی اين نبوتها ببندد تا که آنان مسيح را د
  .ظهورش انکارکنند

با توّلد عيسی ، شيطان می دانست که او با فرمان الهی آمده است تا با حاکميت او 
 يافته را تصديق می  پادشاه تازه تولد فرشته که اقتدار  او با شنيدن پيام . مبارزه کند

  خوب می دانست که مسيح شيطان .  شد ، آشفته  کرد
ظهور . مان از مقامی عالی برخوردار می باشدعنوان پسرمحبوب خدا در آسبه 

. شباهت انسان ، اورا شگفت زده ومشوش کردجهان به پسر يگانه خدا به اين جهان به 
روح خود پسند شيطان نمی توانست . او نتوانست راز اين فداکاری عظيم را درک کند

ن وشادی شکوه وسالمتی آسما. محبت عظيم خدا را نسبت به انسان گناهکار درک کند
اّما زهره ، فرشته سايه .ومشارکت با خداوند، از سوی انسانها نيز بدرستی درک نشد

شيطان از همان وقت که از آسمان بيرون افکنده . گستر از آن ها به خوبی اطالع داشت 
او اين کار . شد، تصميم گرفت با ترغيب کردن ديگران به گناه ، از خداوند انتقام بگيرد

دن آنان به کم ارزش شمردن مسايل آسمانی ودلبستگی به چيزهای دنيوی را با وارد کر
  .، انجام می داد

اواز . حاکم آسمان برای هدايت مردم به پادشاهی خود با موانع بسياری روبروبود
هنگام کودکی خود در بيت ِللِحم ، به طورمداوم از سوی شرير مورد تهاجم قرار می 

ر بود وبه همين دليل در شوراهای شيطان مقرر شده شباهت خدا در مسيح آشکا. گرفت 
هيچ انسانی دراين جهان نتوانسته بود از قدرت . بود که مسيح ميبايستی مغلوب شود

ائتالف نيروهای شيطانی ايجاد شد تا برعليه اوبه مبارزه . فريب دهنده شيطان بگريزد
  .بپردازد ودرصورت امکان براو پيروز شوند

او جالل پدر را که برپسرش . ی ، شيطان در ميان شاهدان بوددر هنگام تعميد منج
او ندای َيُهَوه را شنيد که الوهيت عيسی را گواهی می . سايه می افکند ، مشاهده کرد 

از وقتی که آدم مرتکب گناه شد، نژاد بشر از مصاحبت مستقيم با خداوند محروم . کرد
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 مسيح ميسر شده بود، اّما اکنون که شده بود،  و معاشرت ميان آسمان وزمين به وسيله
ظهور می کرد، خود پدرميبايستی سخن می گفت ، " به شباهت انسان گناهکار" عيسی 

خداوند پيش از اين ، به وسيله مسيح با انسان ارتباط برقرار کرده بود واکنون ، 
گناه شيطان اميدوار بود که بيزاری خداوند از . درمسيح با بشر ارتباط برقرار می کرد

اّما اکنون آشکار می شد که ار تباط ميان . باعث جدايی ابدی ميان آسمان وزمين گردد
  .خدا وانسان مجددًا احياء شده است 

. شيطان متوجه شد که دراين نبرد چاره ای جز پيروزی يا شکست ندارد
موضوعات مورد مناقشه آنقدر زياد بود که شيطان نميتوانست انجام آن را به فرشتگان 

همه نيروهای . او ميبايستی شخصًا اين مبارزه را هدايت کند. هم پيمانش محول کند
ارتداد برعليه پسر خدا متحد شدند وتمامی سالحهای جهنمی بر عليه مسيح نشانه گرفته 

بسياری از مردم به مبارزه ميان مسيح وشيطان طوری نگاه می کنند که گويی . شده بود
چنين مبارزه ای برای آنان اهميت چندانی . باطی نداردبه زندگی خود ايشان هيچ ارت

وسوسه هايی که . اّما چنين مبارزه ای در قلمرو دلِ  هر انسانی تکرار می شود. ندارد
در براب آن ها را مشکل مسيح در مقابل آنها مقاومت کرد، همانهايی هستند که مقاومت 

 بود، به همان اندازه فشار عالی تره همان اندازه که شخصيت او از ماب. می يابيم
مسيح درحالی که بار سنگين وهولناک گناهان جهان را بر دوش . ها بيشتر بودوسوسه 

گرفته بود، در مقابل اميال َنفس ، دلبستگی به ارزش های دنيوی وتظاهر ، مقاومت 
 اينها وسوسه هايی هستند که برآدم وحوا غلبه کردند وميتوانند به راحتی بر مانيز. کرد

  .غلبه کنند
شيطان به گناه آدم به عنوان دليلی بر غير عادالنه بودن شريعت اشاره کرده بود 

او از بلوغ کامل وقدرت جسمی وفکری عالی . آن را مشکل دانسته بودواطاعت از 
برخوردار بود وجالل وشکوه باغ عدن اورا احاطه کرده بود وهرروزه با موجودات 

وقعيت عيسی هنگامی که برای مقابله با شيطان به بيابان آسمانی مصاحبت می کرد اّما م
برای مدت چهار هزارسال ، قدرت جسمی ، فکری وارزش . برده شد، بسيار متفاوت بود

های اخالقی نژاد بشر در حال انحطاط بود ومسيح ضعف های بشريت فاسد را برخود 
  .تباهی نجات دهدتنها به اين طريق می توانست انسان را از اعماق فساد و. گرفت 

بسياری ادعا می کنند که برای مسيح غير ممکن بود در برابر وسوسه های شيطان 
بنابراين نمی تواند در موقعيت آدم قرار داده شود وپيروزی را کسب کند که . مغلوب شود

اگر شرايط مبارزه ما با وسوسه فرساينده تراز . آدم در بدست آوردن آن شکست خورد
توانست ما را نجات   مسيح پشت سر گذاشت ، دراين صورت او نخواهدشرايطی باشد که

احتمال او با . اّما منجی ما، طبيعت بشری را با تمام مسئوليت های آن پذيرفت . دهد
الزم نيست چيزی را . ، طبيعت بشری را برخود گرفت تسليم شدن در برابر وسوسه

  .تحمل کنيم که او تحمل نکرده است 
انند زوج مقدس باغ عدن ، اشتها زمينه اولّين وسوسه بزرگ برای مسيح ، هم

. درست از همان جايی که تباهی آغاز شده بود، کار نجاِت ما، ميبايستی آغاز شود. بود
همانطوری که آدم با ارضاء کردن اشتها مرتکب گناه شده بود، مسيح نيز ميبايستی با 

اشت ، آخر گرسنه دوز  روزه رچون چهل شبانه ." انکار اشتها بر گناه پيروز شود
ا اين سنگها نان اگر پسر خداهستی بگو ت: پس تجربه کننده نزد اوآمده ، گفت . گرديد
، مکتوب است انسان نه محض نان زيست می کند، بلکه به هر کلمه درجواب گفت. شود

  ."ای که از دهان خدا صادر گردد
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طلبی باعث افزايش اميال و از زمان آدم تا به ايام مسيح ، بی بند وباری ولذت 
بدين ترتيب ، انسان چنان فاسد . شهوات گرديده بود تا ّحدی که از کنترل خارج شده بود

مسيح به خاطر . وبيمار شده بود که نمی توانست با قدرت خويش براين اوضاع غلبه کند
اوبه خاطر ما خويشتن داری از . انسان سخت ترين آزمايش را تحّمل کرد وپيروز شد

دراين اولين پيروزی مسايلی دخالت . خود نشان دادکه از گرسنگی ومرگ قوی تر بود
  .داشت که درهمه مبارزات ما با قدرت تاريکی وارد می شود

او غرقِ  در . زمانی که مسيح به بيابان رفت ، جالل پدر اورا احاطه کرده بود
شد، اّما جالل خداوند مصاحبت با خداوند بود که ضعف های انسانی از روی او برداشته 

فشار شرايط هر لحظه بر . از آنجا دور شد واو برای مبارزه با وسوسه تنها گذاشته شد
طبيعت انسانی او خود را از مبارزه ای که در انتظارش بود، . روی او بيشتر می شد

گرسنگی وعذاب . مسيح به مدت چهل روز روزه گرفت ودعا کرده بود . عقب می کشيد 
منظر او از مردمان وصورت او از " را چنان خسته وفرسوده کرده بودکه ،روحی ، او

  .١۴ آيه ۵٢اشعيا ." بنی آدم ، بيشتر از بنی آدم تباه گرديده بود
  .اکنون شيطان فرصت يافته بود وتصور می کرد که می تواند بر مسيح پيروز شود

در پاسخ به آنگاه ، موجودی در هيئِت فرشته به نزد منجی آمد، چناکه گويی 
اين فرشته مدعی شد که حامل پيامی از سوی خداوند . دعاهای اواز آسمان آمده است 

فرشته به . ت سا  می باشد واعالم کرد که روزه گرفتن منجی به پايان خود نزديک شد ه
او گفت ، همانطوری که خداوند فرشته ای را فرستاده بود تا از قربانی شدن اسحاق به 

انعت کند، به همان ترتيب ، خداوند از اشتياق مسيح در وارد شدن به دست ابراهيم مم
اين پيامی بود که . مسير خونين خشنود شده وفرشته ای را فرستاد تا او را نجات دهد

تاده بود واحتياج شديد به اافمنجی به خاطر گرسنگی از پا . اين فرشته برای عيسی آورد
او به سنگهايی که بيابان را پوشانده .  آمدغذا داشت ، هنگامی که شيطان به نزد او

اگرپسر " بودوبه شکل قرص های نان به نظر می رسيد اشاره کرد وبه عيسی گفت ،
  ."خدا هستی بگو تا اين سنگها نان شود

شيطان با وجودی که به شکل فرشته نور ظاهر می شود، اولين سئوال او از 
در نيش وکنايه او بی . ار می کندشخصيت او راآشک." اگر پسر خدا هستی ." عيسی 

عمل می کرد ، شک وترديد او را يه شيطان وصاگر عيسی به ت. اعتمادی ديده می شود
شيطان برای غلبه کردن بر مسيح از همان نقشه هايی استفاده می کرد .  کرد تأئيد می 

 عدن باغاو در . که در آغاز آفرينش برای وسوسه انسان استفاده کرده وپيروز شده بود
آيا خدا حقيقتًا گفته است که از همه درختان !! " با چه مهارتی به حوا نزديک شده بود

تا اينجا ، سخنان وسوسه کننده حقيقت داشت ، اّما در . ١ ايه ٣پيدايش ." باغ نخوريد؟
در سخنان او نوعی ضديت پنهان وترديد . شيوه بيان او، تحقير کالم خدا، نهفته بود

شيطان در صدد بود تا به حوا تلقين کند که خدا آنچه را . هی ديده می شدبرعليه حقايق ال
که گفته بود، انجام نخواهد داد ومحروم کردن انسان از ميوه ای چنان نيکو وزيبا با 

اکنون به همان طريق قصد داشت تا . محبت ومهربانی خدا نسبت به انسان مغايرت دارد
مسيح با يادآوری اين سئوال ". پسر خدا هستی اگر ." عقايد خود رابه مسيح القا کند

آيا . در صدای شيطان نوعی حالت شبهه وترديد ديده می شد. احساس اندوه می کرد
خداوند با پسر خود چنين رفتار می کند؟ آيا او پسر خودرا در بيابان با حيوانات وحشی ، 

 هرگز نخواسته است  او تلويحًا می گويد که حدا-بدون غذا، بدون همراه رها می کند؟ 
پسرخدا هستی " بنابراين به عيسی می گويد، اگر. که پسرش در چنين شرايطی بسر برد

  ."خودرا از اين گرسنگی خالص کن ، وبه اين سنگها بگو نان شوند" 
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." اين است پسر حبيب من که از او خشنودم " سخنان خداوند در باره عيسی 
ّما او مصمم بود که مسيح را نسبت به اين ا. هنوز در گوش شيطان طنين انداز بود

او . سخن خداوند در باره مسيح ، تضمين رسالت الهی وی بود. شهادت بی اعتماد کند
آمده بود تا به عنوان انسان در ميان انسانها زندگی کند واين ، کالم خدا بود که ارتباط 

ا مسيح درباره کالم هدف شيطان اين بود که باعث شود ت. اورا با آسمان اعالم می کرد
او می دانست که اگر اعتماد مسيح به خدا متزلزل شود ، در تمام مبارزات . خدا ترديد کند

او . درآن صورت او می توانست مسيح را شکست دهد. پيروزی از آنِ  او خواهد بود
اميدوار بود که مسيح تحت تأثير گرسنگی شديد ونا اميدی ، ايمان خودرا به پدر از دست 

اگر مسيح اين کارراکرده بود، نقشه نجات . هد وبه خاطر خودش معجزه ای انجام دهدبد
  .با شکست مواجه می شد

هنگامی که شيطان و پسر خدا دراولّين مبارزه خود با يکديگر مواجه شدند، مسيح 
فرماندهی سپاهيان آسمانی را به عهده داشت وشيطان به عنوان رهبر طغيان از آسمان 

اکنون موقعيت ايشان ظاهرًا برعکس به نظر می رسد وشيطان اين . ه شدبيرون افکند
موضوع را برای خود نوعی امتياز تلقی کرده ومصمم است از آن به بهترين شکلی 

او با خود می گويد، که يکی از قدرتمند ترين فرشتگان از آسمان رانده شده . استفاده کند
 رانده شده است ، ترک شده از سوی است وظاهر عيسی نشان ميدهد که او آن فرشته

شيطان تصور می کرد که يک موجود آسمانی بايد . خداوند ورها شده از سوی انسان 
وبه همين دليل به عيسی می . بتواند ادعای خودرا با انجام معجزه ای به اثبات برساند

ه شيطان تاکيد می کند ک." اگر پسر خدا هستی به اين سنگها بگو نان شوند" گويد،
نشان دادن چنين قدرت خالقه ای ، نشانه قطعی الوهيت خواهد بود وبه مبارزه خاتمه 

  .خواهد داد
اّما . عيسی نمی توانست ساکت وبدون هيچ واکنشی به سخنان شيطان گوش کند

پسر خدا نبايد الوهيت خويش را برای شيطان اثبات می کرد ويا دليل حقير شدن خود را 
 پذيرفتن خواسته های عصيان گر، نه نفعی برای انسان داشت .برای او توضيح می داد 

اگر مسيح از خواسته های دشمن تبعيت کرده بود، . ونه باعث جالل خداوند می شد
. شيطان دوباره از او می پرسيد، آيتی به من بنمايان تا باور کنم که تو پسر خدا هستی 

مسيح . دل شيطان از بين ببرددادن شواهد نمی توانست قدرت عصيان وگناه را درنشان 
او آمده بود تا مانند ما با مشکالت . نبايد از قدرت الوهيت به نفع خويش استفاده کند 

عيسی در طول حيا ت خود، هرگز به خاطر . روبرو شود والگوی ايمان واطاعت باشد
 تمام معجزات خارق العاده او برای خيريت ديگران انجام می. ه نکردزمنافع خودش معج

او با وجودی که شطان را از همان آغاز شناخته بود، برای مبارزه با او تحريک . شد
او با يادآوری صدای آسمانی تقويت شد وبا محبت پدر آرامش وتسلی يافت وباب . نشد

  .گفتگو با شيطان را باز نکرد
." مکتوب است " عيسی با کلمات مقدسه با شيطان مواجه شد وبه او گفت ،

شيطان از مسيح خواسته بود تا برای . ی ، سالح مبارزه او، کالم خدا بوددرهروسوسه ا
به " يهوه چنين می گويد" اّما مسيح با عبارت . اثبات الوهيتش ، معجزه ای انجام دهد

زيرا اين عبارت از تمامی معجزات بزرگتر بود وشيطان نمی توانست آن . او پاسخ ميداد
ن موقعيت را حفظ می کرد، شيطان نمی توانست اورا را انکار کند وتا وقتی که مسيح اي

  .وسوسه کند
شيطان در لحظاتی که عيسی به شدت ضعيف شده بود، اورا با شديدترين وسوسه 

او با همين روش توانسته . ها مورد حمله قراردادوفکر کرد که ميتواند براو غلبه کند
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شتن نيروی اراده وکاهش با تحليل رفتن قدرت جسمی وضعيف گ. بود برانسان غلبه کند
يافتن ايمان به خدا، بسياری از افراد که سالهای طوالنی برای محافظت از حقيقت 

موسی در لحظه ای که ايمان . ايستادگی کرده بودند، در مقابل شيطان مغلوب شدند
وارتباط با قدرت بيکران را رها کرد، از چهل سال سرگردانی قوم اسرائيل در بيابان 

رست در مرزهای سرزمين وعده مغلوب شد، ايليای نبی نيز همين طور دخسته شد و
او شجاعانه وبدون هراس در مقابل آخاب پادشاه که با چهار صدو پنجاه نبی کاذب . بود

اّما بعداز . ودر رأس آنها َبَعل ، در مقابل قوم اسرائيل قرارگرفته بود، ايستادگی کرده بود
اذب برفراز کوه کرَمَل به هالکت رسيدند ومردم آن روز هولناک که تمامی انبيای ک

وفاداری خويش را به خدا اعالم کردند، ايليا در مقابل تهديدات ايزابل بت پرست وبرای 
وبدين گونه شيطان از ضعفهای انسانی استفاده می . نجات جان خويش از آنجا فرار کرد

 با غم وپريشانی احاطه هر موقع که فرد. او هنوز هم به همان طريق عمل می کند. کند
می شود ويا به فقر وتنگدستی مبتال می گردد شيطان برای وسوسه ونگران کردن او 

او هميشه به نقاط ضعف شخصيت ما حمله می کند وسعی می کند اعتماد ما . آماده است 
شيطان ما را وسوسه می کند تا نسبت به خداوند بدگمان . را به خدا وند متزلزل سازد

وسوسه کننده به همان طريقی که به مسيح نزديک شد .  محبت او ترديد کنيم شويم وبه
او اميدوار . به ما نزديک می شود وضعف ها وخطاهای ما را در نظر ما آشکار می کند

ئن آنگاه از هالکت قربانی خود مطم. است که ما را دلسرد وارتباط مارا با خدا قطع کند
 که عيسی برخورد کرد، برخورد کنيم ، در بسياری گونهاگر ما با شيطان همان. می شود

اّما اگر با دشمن باِب گفتگو را باز کنيم به او فرصت . از موارد شکست نخواهيم خورد
  .می دهيم تا مارا وسوسه کند

انسان نه به محض نان زيست می کند، " هنگامی که مسيح به وسوسه کننده گفت 
سخنانی را تکرار کرد که بيش از ." ی گرددبلکه به هرکلمه که از دهان خدا صادر م

يهوه خدايت ترا اين چهل ." هزار وچهار صد سال پيش از آن به قوم اسرائيل گفته بود
واوترا ذليل وگرسنه ساخت وَمَن را به تو ..................... سال در بيابان رهبری نمود

 تا ترا بياموزند که انسان نه خورانيد که نه تو آن را می دانستی ، نه پدرانت می دانستند
بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادرمی گردد، انسان  به نان تنها زيست می کند

هنگامی که در بيابان تمام راههای تهيه غذا ا شکست . ٣ و٢ آيات ٨تثنيه ." زنده است 
ه ايشان مواجه شد، خدا برای قومش از آسمان َمَن بارانيد وهر روزه به اندازه کافی ب

اين موهبت به جهت تعليم قوم بود که اگر به خداوند توکل نمايند ودر طريق . غذا می داد
منجی همان درسی را که به اسرائيل تعليم . او رفتار کنند، خدا ايشان را ترک نخواهد کرد

خداوند از طريق کالمش لشگريان اسرائيل را . داده بود، اکنون خود به آن عمل می کرد
او منتظر ماند تا خداوند در . ده بود واکنون با همان کالم عيسی را ياری می کردياری کر

عيسی در بيابان نيز مطيع وفرمانبردار خداوند بود وبرای . زمان مقرر اورا ياری کند 
او با اين کار، در حضور تمام . بدست آوردن غذا از پيشنهادهای شيطان پيروی نکرد

ت برای جدا نشدن از اراده خداوند، هرگونه مصيبتی را کائنات شهادت داد که حاضر اس
  .تحمل کند
ان خدا صادر انسان نه به محض نان زيست می کند، بلکه به هرکلمه که از ده" 
ها کسی که از مسيح پيروی می کند به جايی می رسد که نه می بيشتر وقت." می گردد

شايد به نظر رسد که . جام دهدتواند خدا را خدمت کند ونه مسئوليت های دنيوی خودرا ان
شيطان در . اطاعت از برخی احکام صريح خدا، درآمد وامکانات زندگی او را قطع کند

ليکن . چنين شرايطی به شخص وانمود می کند که بايد اعتقادات وجدانی خودرا فدا کند
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کن لي." تنها چيزی که دراين جهان می توانيم به آن تکيه واعتماد کنيم ، کالم خداست 
 آيه ۶متی ." اول ملکوت خدا وعدالت اورا بطلبيد که اين همه برای شما مزيد خواهد شد

وقتی که از . پدر آسمانی حتی دراين زندگی به نفع ما نمی باشدجدا شدن از اراده  . ٣٣
قدرت کالم خدا آگاه شويم ، برای کسب خوراک ويا نجات زندگی خود، از پيشنهادات 

تنها سئوالمان اين خواهد بود، که ، دستور خداوند چيست ؟  . کردشيطان پيروی نخواهيم 
و وعده او چيست ؟ ، با دانستن اينها، از دستورات خدا اطاعت کرده وبه وعده های او 

  .اعتماد خواهيم کرد
درآخرين مبارزه بزرگ از مجادله با شيطان ، آنانيکه نسبت به خداوند وفا دارند، 

زيرا آنان در فرمانبرداری از قدرتهای . حروم خواهند شداز همه حمايت های دنيوی م
برای آنان دادوستد قدغن خواهد شد . دنيوی ، از نقض شريعت خداوند امتناع می کنند

.  مراجعه کنيد١٧ تا ١١ آيات ١٣به مکاشفه . ونهايتًا فرمان قتل ايشان صادر خواهد شد
ای بلند ساکن خواهد شد در مکانه" اّما به شخص مطيع وعده داده شده است که 

." وملجای او صخره ها خواهد بود ونان او داده خواهد شد وآب او ايمن خواهد بود
هنگامی که زمين به . فرزندان خدا با اين وعده خواهند زيست . ١۶ آيه ٣٣اشعيا 

جل نخواهند آنان در زمان بالِخ." واسطه قحطی ويران می شود، آنان سير خواهند شد
 حبقوق نبی با اشتياق ، آن ١٩ آيه ٣٧مزامير ." قحطی سير خواهند شدشد ودر ايام 

اگر ." روزهای پريشانی را انتظار کشيد وسخنان او، ايمان گروه مومنين را بيان می کند
چه انجير شکوه نياَوَرد وميوه ها در موهايافت نشود وحاصل زيتون ضايع گردد 

ليکن .شود ورمه ها در طوييله ها نباشد ومزرعه ها آذوقه ندهد، وگله هااز آغل منقطع 
 ٣حبقوق ." من در خداوند شادمان خواهم شد ودرخدای نجات خويش وجد خواهم نمود

  .١٨ و١٧آيات 
از همه درسهايی که ميبايستی از اولين تجربه بزرگ منجی آموخته شود، هيچکدام 

سه های جذب در طول عصرها، وسو. مهمتر از درس حاکميت برَنفَس واشتها نمی باشد
در نتيجه افراط ، . کننده طبيعت جسمانی ، موثرترين عامل فساد وتباهی نوع بشر بودند

شيطان قوای ذهنی واخالقی را که خداوند به عنوان يک موهبت ارزشند به انسان اعطا 
وبدين ترتيب ، توجه به ارزش های الهی برای انسان به . ن می بردبيکرده است ، از 

به سبب ارضا َنفَس ، شيطان تالش می کند تا هر نوع . تبديل می شودامری غير ممکن 
  .شباهت به خدا را در انسان از بين ببرد

يه مسيح اميال مهار گسيخته وبيماری وفساد ناشی از آن که در زمان ظهور اوّل
. وجود داشت ، پيش از ظهور دوباره او با شرارت گسترده تری وجود خواهد داشت 

 کند که وضعيت جهان درآن روزها، مانند روزهای قبل از طوفان نوح مسيح اعالم می
تمامی افکار دل انسان فاسد . وهمانند وضعيت شهرهای سدوم وعموره خواهد بود

اکنون ، درست درآستانه همان روزهای وحشتناک به سرمی بريم وبه همين . خواهد شد
تنها با رنج واندوه . بگيريم دليل ميبايستی از روزه گرفتن منجی در بيابان ، سرمشق 
 مهار گسيخته را ارزيابی سوصف ناپذيری که مسيح تحمل کرد، می توانيم شرارت َنَف

سرمشق مسيح اعالم می کند که تنها اميد ما برای رسيدن به حيات جاودانی اين . کنيم 
  . را تحت تابعيت اراده خدا درآوريم سکه اميال وخواهش های َنَف است

شيطان نيز . ن غير ممکن است که بتوانيم اميال گناه آلود را انکا کنيم باقوت خودما
مسيح می دانست که دشمن از . از همين مسير مارا به ارتکاب گناه وسوسه خواهد کرد
 اظهارات کاذب ، آنانی را که به ضعف های موروثی انسان سوء استفاده کرده وبا

عبور از همان مسيری که انسان ميبايستی از با . خداوند اعتماد ندارند به دام می اندازد
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خواست واراده او اين است که . آن عبور کند، منجی ما، طريق پيروزی ما را مهيا کرد
 مسيح نمی خواهد که ما به وسيله. در مبارزه با شيطان در وضعيت ضعيفی قرار گيريم 

را که من خاطر جمع داريد زي" او می گويد،. حمالت شيطان مأيوس وهراسان شويم
  .٣٣ آيه ١۶يوحنا " برجهان غالب شده ام 

کسی که برعليه قدرت اشتها مبارزه می کند بايد به منجی در بيابان وسوسه نگاه 
تشنه ام " کند واورا در ميان درد ورنج بر باالی صليب ببيند، هنگامی که فرياد می زند،

پيروزی او، پيروزی . داو هرآنچه را که تحمل آن برای ما ممکن ميباشد، تحمل کر". 
  .ماست 

چونکه خداوند " او می گويد،. عيسی به حکمت وقدرت پدرآسمانی خود تکيه کرد
جل ومی دانم ِخ......................... يهوه مرا اعانت می کند، پس رسوا نخواهم شد

 الگوی او با اشاره به." واينک خداوند َيُهوه مرا اعانت می کند............. نخواهم گرديد
کيست از شما که از خداوند می ترسد وآواز بنده اورا می " خويش به ما می گويد ،

شنود؟ هرکه درظلمت سالک باشد وروشنايی ندارد، او به اسم َيُهوه توِکل نمايد وبه 
  .١٠ تا ٧ آيات ۵اشعيا ." خدای خويش اعتماد بکند

 آيه ١۴يوحنا ." ردرئيس اين جهان می آيد وهيچ قدرتی برمن ندا" عيسی گفت ،
او به گناه راضی نشدو . در او چيزی نبود که به مغلطه های شيطان پاسخ گويد. ٣٠

تسليم شدن در مقابل وسوسه های شيطان ، حتی برای يک لحظه از ذهن او خطور 
انسانيت مسيح با الوهيت او يکی شده بود وبا . برای ما نيز ميتواند چنين باشد. نکرد

اوآمد تا مارا نيز در سيرت . دس در درون او برای مبارزه آماده بودساکن شدن روح الق
کی هستيم ، گناه هيچ گونه يالهی سهيم گرداند وتا زمانی که به وسيله ايمان با او

خداوند ايمان ما را به سمتی هدايت می کند که با وفاداری . حاکميتی برما نخواهد داشت 
  .به شخصيت کامل دسترسی پيدا کنيم به الوهيت مسيح تکيه کنيم تا بتوانيم 

او چگونه وبا چه روشی . و مسيح چگونگی تحقق هدفی را به ما نشان داده است 
او فقط به وسيله کالم خدا توانست . درمبارزه با شيطان پيروز شد؟ به واسطه کالم خدا

 واين وعده برای." مکتوب است " اوبه شيطان گفت ،. در مقابل وسوسه ايستادگی کند
به وساطت آنها وعده های بی نهايت عظيم وگرانبها به ما داده شد تاشما " ماست که ،

به اينها شريک طبيعت الهی گرديد واز فسادی که از شهوات درجهان است خالصی 
به هر " بايد . هر وعده ای در کالم خدا متعلق به ماست . ۴ آيه ١دوم پطرس ." يابيد

هنگامی که به وسيله وسوسه . زيست کنيم ."  گرددکلمه ای که از دهان خدا صادر می
، بلکه به قوت مورد حمله قرار می گيريد، به شرايط ويا به ضعفهای خودتان نگاه نکنيد

نويسنده مزامير می . همه قوت وقدرت کالم از آن شماست . وقدرت کالم خدا نگاه کنيد
به کالم لبهای .""."  ورزم کالم تورادردل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه" گويد،

  .١١ آيه ١١٩مزامير ." تهو، خودرا از راهای ظالم نگاه داشتم 
  
  

  
  "زدهميفصـــل س"

  "پيروزی " 
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 پسر راگ" آنگاه ابليس اورا به شهر مّقدس َبرد وبر َفراز معبد قرارداد وگفت ،" 
ر باره خدا هستی ، خود را به زير انداز، زيرا مکتوب است که فرشتگان خودراد

  ."توفرمان دهد تا تورا به دستهای خود برگيرند، مبادا پايت به سنگی بخورد
دشمن . د که از موضع عيسی با او برخورد کرده است شيطان اکنون گمان می کن

او هنوز هم به شباهت . مکار، کالمی را که از دهان خدا صادر شده بود بر زبان می آورد
 می کند که با کتب مقدسه آشنايی داشته واهميت فرشته نور ظاهر می شود و وانمود

همانطوری که عيسی پيش از اين کالم خداوند را برای . کالم مکتوب را درک می کند
تقويت ايمان خويش به کار گرفته بود، اکنون شيطان نيز با بکار بردن کالم خداقصد 

يسی را آزمايش او ادعا می کند که صرفًا وفاداری ع. داشت فريب خويش را تأييد کند
درحالی . کرده است ، واکنون می خواهد ثبات قدم اورا در ايمان مورد امتحان قراردهد

که منجی توکل واعتمادش را به خداوند نشان داد، شيطان هنوز هم از او می خواهد که 
  .ايمان خودرا به خدا اثبات کند

 ميباشد، آغاز می اّما بارديگر وسوسه با سخنانی کنايه آميز که حاکی از سوء ظن
وسوسه شد، " اگر" مسيح برای پاسخ دادن به کلمه ". اگر، پسر خدا هستی " شود،

او به دليل شهادت دادن به شيطان . اّما از پذيرش کوچکترين ترديدی ، اجتناب کرد
  .زندگی خود را به مخاطره نمی انداخت 

استفاده کرده وسوسه کننده تصور می کرد که می تواند از انسانيت مسيح سوء 
او درحالی که می توانست وسوسه کند، اّما نميتوانست مسيح . واورا به گناه وادار کند

درحالی که می دانست او " خودرا به زيرانداز" او به عيسی گفت ،. را وادار به گناه کند
شيطان نمی . خودرا به زير نمی اندازد، زيرا خداوند برای نجات او مداخله می کرد

يسی در مقابل يسی را مجبور کند که خود را به زير اندازد وتا زمانی که عتوانست ع
تمام قدرتهای زمينی ويا . شيطان نمی توانست پيروز شودوسوسه راضی نمی شد، 

  .ای از اراده پدرش جدا شوده  ذره جهنمی نمی توانستند او را وادار کنند ک
 او نمی تواند بر افکار ما .وسوسه گر هرگز نمی تواند ما را مجبور به گناه کند

پيش از آنکه شيطان بتواند . حاکم شود مگر اينکه افکارمان را به او تسليم کنيم 
حاکميت خويش را بر ما اعمال کند، اراده تسليم او می شود وايمان وتوکل به مسيح  از 

 تری اّما با هر اشتياق گناه آلودی که در دل می پرورانيم ، موقعيت مطمئن. بين می رود
ارهای الهی  در را به  معي در زمينه  ما  شکست .  ا در اختيار شيطان  قرار می دهيم ر

  روی شيطان 
هر نوع خطا ويا شکست از طرف ما، به . گشايد تا مارا وسوسه ونابود کندمی 

  .شيطان فرصت می دهد تا مسيح را مورد سرزنش قراردهد
گان خود را درباره تو فرمان می فرشت" هنگامی که شيطان وعده را بازگو کردکه

که به معنی در تمامی ." تادرتمامی راههايت ترا حفظ نمايند" ادامه جمله يعنی ." دهد
عيسی از مسير اطاعت خارج نشد ودر تمام . راههای برگزيده خداوند است را حذف کرد

می داد مدتی که اعتماد کامل خويش را به خدا آشکار می کرد، خودرا در موقعيتی قرار ن
او نمی خواست خدا . که مداخله پدر آسمانی را برای نجات وی از مرگ ضروری سازد

را برای نجات خود مجبور کند وبدين ترتيب در معرفی الگوی اعتماد واطاعت به انسان 
  .، با شکست مواجه شود

اين ." مکتوب است خداوند ، خدای خود را تجربه مکن " عيسی به شيطان گفت ،
وسيله موسی به قوم اسرائيل ، هنگامی که در بيابان تشنه شده بودند واز سخنان به 

آيا " آنان به موسی گفتند،. موسی خواسته بودند که ايشان را آ ب بدهد، گفته شده بود
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مکتوب "  وموسی به ايشان گفت ،٧ آيه ١٧خروج " خداوند درميان ما هست يا نه ؟
داوند معجزات خارق العاده ای برای قوم خ". است خداوند ، خدای خود را تجربه مکن

انجام داده بود، با اين حال ، آنان در مشکالت به خداوند شک کردند واز او خواستند که 
آنان با بی ايمانی خويش درصدد . در صورت حضور درميان ايشان ، آيتی نشان بدهد

ه همان کار را اکنون شيطان نيز به مسيح تاکيد می کرد ک. بودند تا خدارا تجربه کنند
 پيش از اين شهادت داده بود که عيسی پسر اوست واگر عيسی از او خداوند. انجام دهد

می خواست که ثابت کند او پسر خداست ، کالم خدارا مورد آزمايش قرار می داد وخدارا 
اين . يزی خواسته شود که وعده نداده است  اين است که از خدا چتجربه می کرد، مثل

نده بی ايمانی خواهد بود ودرست مانند اين است که اورا تجربه وآزمايش کار نشان ده
ما نبايد تقاضاهای خود را به اين دليل به حضور خدا تقديم کنيم تا او برای ما ثابت . کند

زيرا خدا به وعده خويش عمل خواهد کرد ويا . کند  که به وعده خويش عمل خواهد کرد
بدون ." ارا محبت کند ، چونکه خدا مارا محبت می کنداز او بخواهيم تا ثابت کند که م

ايمان تحصيل رضا مندی او محال است ، زيرا هر که تقرب بخداجويدالزم است که ايمان 
  .۶ آيه ١١عبرانيان " آورد براينکه او هست وجويندگان خود را جزا می دهد،

ی دارد از فقط کسی که ايمان واقع. تاخی هيچ ارتباطی نداردا گسليکن ايمان ب
ايمان وعده های . گستاخی مصون خواهد بود زيرا گستاخی ايمان ساختگی شيطان است 

گستاخی نيز وعده های خدا را . خدا رامطالبه می کند وبا اطاعت ثمره به بار می آَوَرد
اّما آنان را همانگونه به کار می َبَرد که شيطان به کار بَُرد، يهنی وسيله . مطالبه می کند

ايمان می خواست که والدين اولّيه مارابه سمتی هدايت کند که به . ای توجيه گناه ای بر
اّما گستاخی موجب شد که احکام . محبت خدا اعتماد کنند واحکام اورا اطاعت نمايند

خدارا زير پا گذارند ، زيرا تصور می کردند که محبت عظيم خدا ايشان را از نتايج گناه 
 که مرحمت آسمانی را بدون تبعيت از شرايطی که براساس ايمانی. محافظت خواهدکرد

ايمان صادقانه و واقعی . آن رحمت الهی اعطا می شود، مطالبه می کند، ايمان نيست 
  .ريشه دروعده ها وقوانين کتب مقدسه دارد

غالب اوقات هنگامی که شيطان در ايجاد سوءظن شکست می خورد، در هدايت ما 
اگر او بتواند باعث شود که ما خودمان رابی جهت در .  شودبه سوی گستا خی موفق می

خداوند آنانی . مسير وسوسه قرار دهيم ، آنگاه خواهد دانست که پيروزی از آنِ  اوست 
را که در مسير اطاعت گام بر می دارند ، محافظت خواهدکرد، اّما جدا شدن از مسير 

منجی . ا سقوط ما حتمی خواهد بوداطاعت ، مارا به قلمرو شيطان وارد می کند ودر آنج
 آيه ١۴مرقس  ." نيفتيد دعا کنيد تا درآزمايش  بيدار باشيد و" از ما خواسته است که ،

نا خواسته ما به مسير وسوسه وخطر می شود ومارا از  دعا مانع ورود و بيداری .  ٣٨
  .خطرات بسياری مصون می دارد

غالب اوقات ، وقتی که . يد بترسيم با اين حال ، وقتی دچار وسوسه می شويم نبا
در موقعيت دشواری قرار می گيريم ، ترديد می کنيم که روح خداست که ما را هدايت 

 به بيابان برد تاشيطان وسوسه اش در حالی که ، روح خدا بود که عيسی را. کرده است 
می کند که هنگامی که خداوند ما را درموقعيت دشواری قرارمی دهد، هدفی را دنبال . کند

عيسی نه با سوء استفاده از وعده های خدا، خود را . تحقق آن به نفع ما خواهد بود
درمعرض وسوسه قرارداد ونه هنگامی که مورد وسوسه قرارگرفت ، دچار يأس 

خدا امين است ، او اجازه نمی دهد ." ما نيز بايد همانطور رفتار کنيم . ودلسردی شد
د، بلکه به وقِت آزمايش ، راه گريزی نيز فراهم می سازد بيش از توان خود آزموده شوي
برای خدا قربانی تشکر را بگذران " خداوند می گويد،." تا تاب تحملش را داشته باشيد
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ترا ونذرهای خويش را به حضرت اعلی وفا نما، پس در روز تنگی مر ابخوان تا 
 ١۴ آيات ۵٠زامير  م– ١٣ آيه ١٠اول قرنتيان ." خالصی دهم ومرا تمجيد بنمايی

  .١۵و
عيسی در وسوسه دوم نيز پيروز شد ، واکنون شيطان شخصيت واقعی خود را 

اّما به شکل هيواليیِ  زشت وعظيم الجثه باُسم های شکفاته وبالهای . آشکار می کند
  .او اگر چه سقوط کرده ، اّما فرشته قدرتمندی است . خفاش ظاهر نمی شود

 بر فراز کوهی بسيار بلند ُبر د و همه حکومتهای ، شيطان ، عيسی رار بارديگ
چشمان عيسی که درآن روزهای . جهان را با تمام شکوه وجاللشان به او نشان داد

وسوسه چيزی به جز تاريکی وپريشانی نديده بود، اکنون به مناظر بی نظير زيبايی وآبا 
اين قدرت وحشت جميع " پس از آن ، صدای وسوسه گر شنيده شد که ،. دانی خيره شد

. آنها را به تو می دهم زيرا که به من سپرده شده است وبه هر که می خواهم می بخشم 
  ."پس اگر تو پيش من سجده کنی همه از آنِ  تو خواهد شد

در مقابل او، يک زندگی . ی تحقق می يافت ترسالت مسيح فقط با تحمل رنج وسخ
او بايد گناهان . خفت بار قرار داشت پراز مصيبت ، سختی ، مبارزه ودر نهايت مرگی 

اکنون شيطان همان . همه جهان را برخود گيرد وجدا شدن از محبت پدر را تحمل کند
مسيح می توانست با تأييد . قدرتی را که غضب کرده بود به مسيح پيشنهاد می کرد
يعنی از اّما انجام دادن اين کار . برتری شيطان ، خود را از آينده ای هولناک نجات دهد

  .دست دادن پيروزی در مجادله بزرگ 
شيطان به خاطر برتری طلبی بر پسر خدا بود که درآسمان مرتکب گناه شده بود 

  . برمسيح غلبه می کرد، پيروزی او، پيروزی گناه وعصيان محسوب می شدرواکنون اگ
زمانی که شيطان به مسيح می گفت که پادشاهی وجالل وشکوه جهان به من 

ده است وبه هر که می خواهم می بخشم ، صرفًا بخشی از جمله او حقيقت سپرده ش
حاکميت شيطان با فريب از آدم . داشت وآن را برای منظور فريبکارانه خود بيان نمود

جهان متعلق به خداست . گرفته شد، اّما آدم نماينده خالق بود وحاکميت مستقلی نداشت 
دم می بايستی تحت سلطه مسيح حکومت می آ. واو همه چيز را به پسرش سپرده است 

هنگامی که آدم حاکميت خود را به شيطان سپرد، مسيح همچنان حاکم وپادشاه . کرد
حضرت متعال بر ممالک " به نبوکد َنصَّر پادشاه گفته بود که خداوند . قانونی باقی ماند

. ١٧آيه  ۴دانيال ." آدميان حکمرانی می کند وآن را به هر که می خواهد می دهد
  .شيطان حاکميت غصبی خودرا تنها زمانی می تواند اعمال کند که خدا اجازه دهد

هنگامی که شيطان تمامی حشمت وجالل جهان را به مسيح پيشنهاد می کرد، در 
که سلطنت حقيقی جهان را به او تسليم کند وتحت سلطه حقيقت از مسيح می خواست 

شاهی بودکه قوم يهود آرزوی برقراری آن را واين همان پاد. پادشاهی او قرار گيرد 
يهوديان درآرزوی پادشاهی اين جهان بودند واگر مسيح چنين حکومتی را به . داشت 

درحالی که لعنت گناه با همه .ايشان پيشنهاد کرده بود، آنان با شادی اورا می پذيرفتند 
دور شو ای " ،مسيح به تجربه کننده گفت . مصيبت آن براين جهان قرار گرفته بود

  ."شيطان زيرا مکتوب است که خداوند، خدای خود را سجده کن واورا فقط عبادت نما
پادشاهی اين جهان از سوی کسی که درآسمان عصيان کرده بود، به مسيح پيشنهاد 

اّما مسيح در مقابل . شد تا احترام اورا نسبت به مبادی گناه وشرارت بدست آورد
او برای برقراری پادشاهی عدالت آمده بود وهدف خود را . وسوسه شيطان فريب نخورد

شيطان با همين وسوسه به انسان نزديک می شود وعليرغم شکست در . ترک نمی کرد
شيطان پادشاهی اين جهان را به شرطی . مقابل مسيح ، در مقابل انسان پيروز می شود
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سان می خواهد که شرافت او از ان. به انسان پيشنهاد می کند که به برتری او اقرار کند
مسيح از انسان . ودرستی را فدا کند ، وجدان را ناديده بگيرد وتسليم خودخواهی شود

ابتدا ملکوت وعدالت خدا را بطلبد ، اما شيطان به آنها نزديک می شود می خواهد که 
باشد، برای کسب در ارتباط با حيات جاودانی ، حقيقت هر چه که می خواهد : ومی گويد

من می . خوشبختی شما در دستهای من است . قيت در اين جهان بايد مرا عبادت کنيدموف
به توصيه های من گوش کنيد واجازه . توانم به شما، ثروت ، لذت ، افتخار وشادی بدهم 

من راه را . ندهيد اميال بلهوسانه ای مانند صداقت وايثار شما را تحت تأثير قرا ردهد
. وبدين ترتيب بسياری فريب او را خورده وگمراه می شوند. دبرای شما آماده خواهم کر

آنان برای ارضاء حس خود خواهی خود زندگی می کنند وشيطان از اين موضوع بسيار 
او درحالی که ايشان را با وعده اقتدار دنيوی فريب می دهد، بر روح . خشنود می شود

د که متعلق به اونيست تا بدهد، اّما شيطان چيزی را پيشنهاد می کن. ايشان حاکم می شود
در عوش با وعده های کاذب ، ايشان را از . چيزی که به زودی از او گرفته خواهد شد 

  .ميراثی که فرزندان خداوند دريافت می کنند ، محروم می کند
او عليرغم انکار . شيطان دراين موردکه عيسی پسر خدا بود يا نه ، ترديدکرده بود

. اولهيت درظاهر انسان رنجديده می درخشيد.  او پسر خداست عيسی ، می دانست که
شيطان در برابر فرمان مسيح قدرت مقاومت نداشت ودر حالی که از حقارت وکينه کالفه 

پيروزی مسيح به . شده بود، مجبور شد که از حضور منجی جهان عقب نشينی کند
  .اندازه شکست آدم ، کامل وقطعی به نظر می رسيد

تيب ما نيز می توانيم در مقابل وسوسه مقاومت کنيم وشيطان را مجبور به همان تر
او از طريق . عيسی به خاطر اطاعت وايمان به خدا پيروز شد. ئيمبه عقب نشينی نما

پس خدا را اطاعت نمائيدو با ابليس مقاومت کنيد تا از شما " رسوالنش به ما می گويد،
مانمی  . ٨ و٧ آيات ۴يعقوب ." ديکی کندبگريزد وبه خدا تقرب جوئيد تا به شما نز

توانيم خودمان را از قدرت وسوسه حفظ کنيم زيرا شيطان بر بشريت پيروز شده است ، 
بنابراين وقتی که سعی می کنيم با قدرت خودمان در مقابل وسوسه مقاومت کنيم ، مانند 

ت که مرد اسم خداوند برج حصين اس" اّما . تار می شويم فصيدی در دام شيطان گر
شيطان از مقابل ضعيف ترين . ١٠ آيه ١٨امثال ." عادل درآن می رود وايمن می باشد

  .زورآور ومتعال خداوند قرار می گيرد، بر خود لرزيده ومی گريزدنام فردی که در پناه 
فرشتگان آسمان مبارزه . بعداز اينکه دشمن دور شد، عيسی خسته برزمين افتاد

آنان شاهد بودند که چگونه فرمانده محبوبشان رنج . ده بودندميان مسيح وشيطان را دي
او با چنان . واندوه غير قابل وصفی را تحمل می کرد تا راه رهايی انسان را مهيا سارد

اکنون فرشتگان . تجربه عظيمی روبروشد که تحمل آن برای ما بسيار مشکل می باشد
او با غذا تقويت . د، ياری می کردندپسر خدا را که مانند مرده بر روی زمين خوابيده بو

شد وبا پيام محبت آميز پدر واطمينان يافتن ازاينکه پيروزی او، پيروزی تمام آسمان را 
او پس از دريافت نيرويی تازه ، قلب ُپر محبت خود را به . به همراه داشت ، تّسلی يافت 

 می رود وتا زمانی ای اتمام کاری که آغاز کرده است به پيشرروی انسان می گشايد وب
  .که دشمن از بين نرفته ونسل گناهکار نجات نيافته ، آرام نمی گيرد

بهايی که برای نجات ما پرداخته شد هرگز نمی تواند فهميده شود ، مگر زمانی که 
درآن هنگام ، . نجات يافتگان به همراه نجات دهنده در مقابل تخت رحمت خداوند بايستند

بياد   خانه ابدی در مقابل ديدگان مشتاق ما آشکار می شود ، همانطوری که زيبائيهای
  او اينکه  ما باقی گذاشت و را عيسی برای  که همه اينها  خواهيم آورد 
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 نه تنها به خاطر ما جايهای آسمانی را ترک کرد، بلکه خطر اشتباه وشکست 
ه وبا صدای بلند درآن هنگام تاجهای خودرابه زير پاهای او افکند. جاودانی را پذيرفت 
." آن بره ذبح شده ، سزاوار قدرت وثروت وجالل وستايش است " خواهيم گفت که ،

  .١٢ آيه ۵مکاشفه 
  

 "فصـــل چهاردهم"
  "ميافته ايح را يمس" 

  
  

ردن بود، موعظه می کردو حيی تعميد دهنده در بيت عبره که آنسوی رود ُاياکنون 
ردن را متوقف کرده بود تا د جريان آب رود ُانقطه ای که خداون. مردم را تعميدمی داد

در فاصله کمی از اين . قوم اسرائيل از آن عبور کنند، از بيت عبرخيلی فاصله نداشت 
خاطره . منطقه ، قلعه مستحکم شهر اريحا به وسيله لشگريان آسمان سرنگون شده بود

بسياری به پيام تعميد اين وقايع در اذهان مردم دوباره زنده می شد وبه همين دليل توجه 
ام گذشته ، اعمال خارق العاده ای را انجام داده آيا کسی که در اي. ه مبذول می شددهند

 چنين تصوری ،  ؟ و نجات اسرائيل آشکار می کرد بود، مجددًا قدرت خويش را برای
  ردن اجتماع در سواحل رود ُا هر روزه    که مردمی را دلهای 

  .َردمی کردند، به شوق می آَو
موعظه يحيی چنان تأثير عميقی بر قوم گذاشته بود که توجه حاکمان مذهبی را 
جلب کرد، خطر شورش باعث می شد که هرگونه گرد همايی عمومی از سوی روميان با 
سوء ظن نگريسته شود وهر واقعه ايی که دالِ  بر عصيان بود، ترس حاکمان يهود را 

 يهود را به رسميت نشناخته بود چون از ايشان يحيی اقتدار شورای عالی. دامن می زد
او حاکمان ومردم وفريسيان . نخواسته بود که مأموريت وی را مورد تأييد قرار دهند 
با اين حال مردم با اشتياق از .  وصدوقيان را به يکسان مورد سرزنش قرار داده بود

ال او دايمًا روبه وی پيروی می کردندوبه نظر می رسيد که توجه وعالقه مردم به اعم
يحيی با وجوديکه در مقابل شورای عالی يهود تمکين نکرده بود، . افزايش می باشد

  .آنان توجيه می کردند که او به عنوان معلم مردم ميبايستی تحت نظارت ايشان باشند
اين شورا ، متشکل از اعضايی بود که از ميان کاهنان ، حکام بلند پايه ومعلمين 

تمامی . کاهن اعظم معموًال رياست شورا را به عهده داشت . ده بودندقوم برگزيده ش
اعضای شورا بايد از ميان مردانی سالخورده و افرادی تعليم ديده انتخاب می شدند که نه 
. تنها درمورد تاريخ وشريعت يهود، بلکه از دانش عمومی نيز ميبايستی مطلع می بودند

تا بدين ترتيب با . متاهل وپدر خانواده باشندآنان ميبايستی از نظر جسمی بی عيب و
محل گرد همايی شورا، ساختمانی بود . ديگران رفتاری انسانی ومحترمانه داشته باشند

در روزهايی که قوم اسرائيل مستقل بود، شورای . که با معبد اورشليم ارتباط داشت 
. هبی برخوردار بودعالی يهود، دادگاه عالی قوم محسوب می شد واز اختيارات دينی ومذ

اکنون ، اگر چه تحت نظارت حکام مردم قرار داشت ، اّما هنوز هم در مسايل مذهبی 
  .وغير مذهبی به شکل قدرتمدی اعمال نفوذ می کرد

. شورای عالی يهود نمی توانست تحقيق درمورد اعمال يحيی را به تأخير اندازد
 اورشليم ونبوت او را که درآن به زيرا عده ای بودند که پيام فرشته به زکريا درمعبد

درطی سی سال نا آرامی . يحيی به عنوان منادی مسيح اشاره کرده بود، به ياد می آورند
ها وتغييرات ، اين مسايل به ميزان زيادی ناديده گرفته شده بود، اّما اکنون همه اين 
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 بود، در مسايل به واسطه شور وهيجانی که در ارتباط با خدمت يحيی به وجود آمده
  .اذهان مردم تداعی می شد

قوم اسراييل از مدتها قبل به اين طرف ، نبی به خود نديده بود وشاهد اصالحاتی 
بسياری از .  قوم امری تازه وتکان دهنده بود اعتراف به گناهان برایدرخواست . نبود

 تهای يحيی بروند،اسها ودر خويل حاضر نبودند برای شنيدن نکوهش رهبران اسرائ
با اين حال ، . کنند مال  بر زندگيشان را  شدند تا اسرار  زيرا در آنصورت مجبور می 

کامًال معلوم بود که هفتاد . موعظه يحيی به طور مستقيم ظهور مسيح را اعالم می کرد
هفته نبوت دانيال در باره ظهور مسيح تقريبًا به پايان خود نزديک شده است وهمه مردم 

بعد در ار بودند تا در دوران عظمت وشکوفايی ملی که از آن به بی صبرانه در انتظ
 شور و اشتياق عمومی به اندازه ای بود که شورای عالی .انتظارشان بود، سهيم شوند

نفوذ وقدرت عالی . يهود به زودی مجبور می شد که اعمال يحيی را يا تأييد ويا رد کند
 آنان چگونگی حفظ مقام وموقعيت ، يهود برروی مردم در حال کاهش يافتن بود وبرای

آنان به اميد رسيدن به نتيجه ای مطلوب ، نمايندگانی . به موضوعی ّجدی تبديل می شد
  .از کاهنان والويان را برای تبادل نظر با معلم جديد به رود اردن اعزام کردند

ف ردن رسيدند، جمعيت انبوهی در اطرازمانی که نمايندگان شورای عالی يهود به ُا
الويان وکاهنان متکبر برای تحت تأثير . يحيی جمع شده وبه سخنان او گوش می دادند 

. قرار دادن مردم وکنترل عالقه واحترام مردم به نبی ، با حالتی مقتدرانه آمده بودند
جمعيت با احترام آميخته با ترس را ه را برای عبور ايشان باز کرد ومردانی بزرگ در 

  .با غرور ناشی از مقام وقدرت درمقابل نبی بيابان ايستادندجامه های گرانقيمت و
  "تو کيستی ؟:" آنان از او پرسيدند

  "من مسيح نيستم :" يحيی که از افکار ايشان آگاه بود، پاسخ داد،
  "پس کيستی ؟ آيا الياسی ؟:" پرسيدند
  "نيستم :" پاسخ داد
  "آيا آن پيامبری ؟:" پرسيدند
  "نه :" پاسخ داد
پس کيستی ؟ بگو چه پاسخی برای فرستندگان خود ببريم ؟ :" را گفتندآنگاه او

  :درباره خود چه می گويی ؟ يحيی طبق آنچه اشعيای نبی بيان کردن بود گفت 
  ."من صدای آن ندا کننده در بيابانم که می گويد، راه خداوندرا هموار سازيد" 

تّسلی دهيد، " يای نبی بودآياتی که يحيی به آنها اشاره کرده بود، نبوت زيبای اشع
خدای شما می گويد سخنان دالويز به اورشليم گوئيد واو را ندا کنيد . قوم مرا تسلی دهيد

صدای ندا ............................... اجتهاد او تمام شده وگناه وی آمرزيده گرديده که 
ای ما در صحرا راست کننده ای در بيابان ، را ه خداوند را مهّيا سازيد وطريقی برای خد

هر درّه ای بر افراشته وهر کوه وتّلی پست خواهد شد، وکجيها راست . نمائيد
وناهمواريها هموار خواهد گرديد وجالل خداوند مکشوف گشته تمامی بشر آن را با هم 

  .۵ تا ١ آيات ۴٠اشعيا ." خواهند ديد
ه کمتر رفت وآمد در ايام قديم هنگامی که يک پادشاه به نواحی تحت سلطه خود ک

می شد، سفرمی کرد، گروهی از افراد پيشاپيش ارابه سلطنتی حرکت می کردند تا پستی 
وبلنديهای راه را هموار وچاله ها را پر کنند تا که پادشاه بتواند با امنيت وبدون مانع 

کار گرفته شد تا کار مژده نجات را ترسيم اين رسم به وسيله اشعيای نبی به . سفر کند
زمانی که روح القدس با ." هر درّهای را برافراشته وهر کوه وتّلی پس خواهد شد." دکن

قدرت شگفت انگيز وبيدار کننده خود، انسان را لمس می کند، تکبر انسانی را خوار می 
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" و. آنگاه ، انسان به بی ارزش بودن لذت ، مقام وقدرت دنيوی پی می برد. کند
ويران می کند " ز را که در برابر شناخت خدا قد علم کنداستداللها وهر ادعای تکّبر آمي

. ۵ آيه ١٠دوم قرنتيان . ر می سازداسي" به اطاعت از مسيح " وهر انديشه ای را 
وآنگاه ، تواضع ومحبت ايثار گرانه که برای مردم خيلی ارزشمند نبود، ارزش وتجلی 

  .بخشی از آن محسوب می شداين همان کار مژده است که پيام يحيی . واقعی پيدا می کند
اگر تومسيح والياس " خاخامها در ادامه پرسشهای خود از يحيی سئوال کردند ،

به موسی اشاره " آن نبی " عبارت ." وآن نبی نيستی ، پس برای چه تعميد می دهی ؟ 
يهوديان به سمتی سوق داده شده بودند تا باور کنند که موسی زنده شده وبه . می کرد

هنگامی که . آنان نمی دانستند که او پيش از اين زنده شده بود. ه شده است آسمان برد
تعميد دهنده خدمت خود راآغاز کرد، بسياری تصور کردند که او ممکن است موسی نبی 

زيرا دانش او از نبوتها وتاريخ اسراييل کامل به نظر . باشد که از مرگ قيام کرده است 
  .می رسيد

 بودند که قبل از ظهور مسيح ، خود الياس شخصًا ظاهر رعده ديگری بر اين باو
يحيی در پاسخ خود به نمايندگان شورای عالی يهود اين تصور را نپذيرفته . خواهد شد

بعدها، عيسی با اشاره به يحيی . بود، اّما سخنان او از مفهوم عميق تری برخوردار بود
 آيه ١١متی ." ه می بايست بيايداگر بخواهيد بپذيريد، يحيی همان الياس است ک" گفت ،
اگر . يحيی با روح وقوت الياس آمد تا همان کاری را انجام دهد که الياس انجام داد. ١۴

اّما آنان پيام . يهوديان او را پذيرفته بودند، کارهای الياس برای ايشان تحقق می يافت 
 توانست ماموريتی را که بنابراين يحيی نمی. برای آنان ، او الياس نبود. او را نپذيرفتند 

  .يحيی برای تحقق بخشيدن به آن آمده بود ، برای ايشان تمام کند
ردن جمع شدند ، در مراسم تعميد عيسی حضور يافته بسياری از آنان که در رود ُا

. اّما آيتی که از سوی خداوند داده شد، فقط برای تعدادی از ايشان آشکار شده بود. بودند
رده بودندو بدين کمت يحيی بسياری از توجه به پيام توبه خودداری در خالل ماههای خد

هنگامی که خداوند در مراسم . ترتيب دلهای خود را سخت وفهم خودرا زايل کرده بودند
چشم هايی که هرگز با نگاه . تعميد عيسی به او شهادت داد، ايشان آن را درک نکردند

رده بود، آشکار شدن جالل خداوند را ايمان به سوی او که ناديدنی است ، روی نياو
مشاهده نکرد وگوش هايی که هرگز به ندای او گوش نداده بود ، شهادت او را در باره 

غالب اوقات حضور مسيح و . اکنون نيز وضع همين طور است . عيسی ، نشنيد
فرشتگان خدمتگزار درگرد همايی های مومنين آشکار می شود بااين وجود عده بسياری 

اّما حضور منجی برای . آنان هيچ چيز غير عادی را تشخيص نمی دهند. ا نمی بينندآن ر
آنان تّسلی ، . عده ای آشکار می شود وشادی وسالمتی به دلهايشان حيات می بخشد

  .تشويق وبرکت می يابند
تعميد  چرا " کردند که ،  سئوال  يحيی از  بودند  گانی که از اورشليم آمده  نمايند
  در انتظار و  "می دهی؟

ناگهان در حالی که يحيی به جمعيت خيره شده بود، .  پاسخ او بودند در يافت
. چشمانش برافروخته شد وصورتش درخشان وهيجان تمام وجود وی را فرا گرفت 

من به آب تعميد می دهم ، اّما درميان شما کسی " آنگاه با صدايی بلند اعالم کرد،
شناسيد، همان که پس از من می آيد ومن اليق آن نيستم که شما اورا نمی ايستاده است 

  .٢٧ و٢۶ آيات ١يوحنا ." که بند نعلينش رابازکنم 
پيامی که ميبايستی شورای عالی يهود برده می شد، کامًال واضح وخالی از ابهام 
. ود زيرا سخنان يحيی نمی توانست مربوط به شخص ديگری غيراز منجی موعودباشد
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وکاهنان وحکام يهود با شگفتی به جمعيت می نگريستند !! يت بودمسيح درميان جمع
. واميدوار بودند، آنکسی را که يحيی درباره او سخن گفته بود در ميان جمعيت پيدا کنند

  .اّما مسيح در ميان جمعيت غير قابل تشخيص بود
 در مراسم تعميد عيسی ، هنگامی که يحيی او را ّبره خدا خواند، خدمت مسيح وارد

او مانند بره ای " ذهن يحيی متوجه کالم اشعيا شده بود که . مرحله ای جديد می شد
درخالل هفته های بعد، يحيی با عالقه . ٧ آيه ۵٣اشعيا ." است که برای ذبح می برند

او دو . بيشتری نبوتهای عهد عتيق وتعاليم مربوط به آئين های قربانی را مطالعه نمود
درآن از او به عنوان قربانی رنجديده وپادشاه پيروز نام برده مرحله از کارمسيح را که 

اّما فهميد که ظهور مسيح در مقايسه با آنچه که . شده بود، به روشنی تشخيص نمی داد
يحيی در . کاهنان ومردم درک کرده بودند، از مفهوم عميق تری برخوردار می باشد

ان جمعيت ديد، انتظار داشت گه او زمان مراجعت از بيابان ، هنگامی که عيسی را در مي
او با بی صبری در انتظار . در باره شخصيت واقعی خود ، آيتی را به مردم نشان دهد

اّما هيچ سخنی گفته نشد وهيچ آيتی داده . ماند که منجی رسالت خويش را اعالم کند
او بدون . دادنعيسی در مقابل اعالم تعميد دهنده در باره مسيح هيچ واکنشی نشان . نشد

  .اينکه توجه کسی را به خود جلب کند با شاگردان يحيی قاطی شد
فردای آن روز يحيی ، عيسی را می بيند که به سويش می آيد وبا مشاهده نور 

وی او دراز کرده واعالم می سجالل خداوند که بر او قرار گرفته بود، دستهای خودرا به 
اين است آن که در باره اش گفتم ! ر می گيرداين است ّبره خدا که گناه از جهان ب" کند ،

. پس از من مردی می آيد که برمن برتری يافته ، زيرا پيش از من وجود داشته است " 
من خود نيز اورا نمی شناختم ، اّما برای همين آمده ام و با آب تعميد داده ام که او بر 

 که چون کبوتری از روح را ديدم:" پس يحيی شهادت داده گفت . اسرائيل ظاهر شود
من خود نيز او را نمی شناختم ، اّما همان که مرا . آسمان فرود آمد وبر او قرار گرفت 

هرگاه ديدی روح برکسی فرود آمد وبر او قرار :" فرستاد تا باآب تعميد دهم ، مرا گفت 
ومن ديده ام وشهادت می . گرفت ، بدان همان است که با روح القدس تعميد خواهد داد

  .٣۴ تا ٢٩ آيات ١يوحنا ." هم که اين است پسر خداد
آيا اين شخص همان مسيح بود؟ مردم با چه ترس وحيرتی به او که پسر خدا 

سخنان يحيی ايشان را به شدت تحت تأثير قرار داده . خوانده شده بود، نگاه می کردند 
ان او که مردم هر روزه به سخن. او با ايشان در نام خداوند سخن گفته بود. بود

ده بودند واعتقاد ايشان به اين رگناهانشان را مورد سرزنش قرار داده بود، گوش ک
اّما اين شخص که از . موضوع که يحيی فرستاده خداوند است ، هر روزه بيشتر شده بود

يحيی تعميد دهنده بزرگتر بود، چه کسی بود؟ در ظاهر ورفتار او چيزی نبود که از مقام 
  .هدومنزلت وی خبر د

او مانند ساير افراد لباس ساده ومحقری پوشيده بود واز تظاهروخودنمايی دوری 
  .می کرد

در ميان جمعيت عده ای بودند که در مراسم تعميد مسيح جالل خداوند را ديده 
. اّما از آن زمان تا کنون ، ظاهر منجی بسيار تغييرکرده بود. وصدای او را شنيده بودند
 سيمای اورا که با نور الهی دگرگون شده بود، ديده بودند، اّما مردم درمراسم تعميد ،

اکنون صورت او رنگ پريده ، خسته والغر شده بود وبه همين دليل ، فقط به وسيله 
  .يحيی تعميد دهنده شناخته شده بود

اّما هنگامی که مردم به او نگريستند، در سيمای او مهربانی الهی را که با قدرت 
در نگاه وحالت چهره اش تواضع ومحبت غير . ميخته بود، مشاهده کردند درهم آدانايی 
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در رفتار . قابل وصفی ديده می شد، انگار که درحال وهوايی روحانی احاطه شده بود
آرام وبی تکلف او قدرتی نهفته بود که مردم را تحت تأثير قرار داد، قدرتی که 

 بود که اسرائيل آنهمه مدت برای آمدن آيا اين همان کسی. نميتوانست کامًال مخفی بماند
  او انتظار کشيده بود؟

عيسی در فقر وفروتنی پای به اين چهان نهاد، تا بتواند هم الگوی ما وهم نجات 
اگر او با شکوه وجالل شاهانه ظاهرمی شد، چگونه می توانست درس . دهنده ما باشد

قايقی چنين قاطع را که در فروتنی را به ما بياموزد؟ ودرآنصورت چگونه می توانست ح
موعظه خود برفراز کوه زيتون بيان کرده بود، اعالم کند؟ اگر عيسی به عنوان پادشاه 
درميان مردم ساکن می شد، درآنصورت فقيران وشکسته دالن در زندگی خود به چه 

  کسی می توانستند اميدوار باشند؟
کن به نظر ميرسيد که بهر حال برای جمعيتی که درآنجا جمع شده بودند، غير مم

شخص معرفی شده از سوی يحيی بتواند در انتظارات شکوهمند ايشان دست داشته 
سخنانی که کاهنان . ه شدندز ايشان دلسرد وشديدًا آشفتبدين ترتيب بسياری ا. باشد

وخاخامها بسيارعالقمند به شنيدن آن بودند، يعنی اينکه عيسی چگونه می خواهد 
آنان برای چنين پادشاهی انتظار . يل بازگرداند ، گفته نشده بودپادشاهی را به اسرائ

اّما کسی را که در صدد بود تا . کشيده بودند وبرای پذيرش چنين پادشاهی آماده بودند
  .پادشاهی عدالت وسالمتی را در دلهای ايشان برقرارکند، نمی پذيرفتند

جددًا عيسی را درميان فردای آن روز يحيی با دوتن از شاگردانش ايستاده بود وم
اين است بره :" ی با نور جالل خدا، نورانی شد وندا دردادببارديگر سيمای ن. جمعيت ديد

سخنان يحيی دلهای شاگردان را از شادی سرشار کرد اّما مفهوم سخنان يحيی را " خدا
نامی که يحيی به عيسی اطالق کرده بود چه " ّبره خدا." به طور کامل درک نکردند

  .خود يحيی آن را توضيح نداده بود" می داشت ؟ مفهو
چون آن دو شاگرد اين سخن را شنيدند، يحيی را ترک کرده واز پی عيسی به را ه 

اين دو نفر نخستين . يکی از آن دو، آندرياس برادر شمعون ، وديگری يوحنابود. افتادند 
آيا اين همان مسيح " آنان در حالی که از خود سئوال می کردند. شاگردان عيسی بودند

  .؟ به دنبال او به راه افتادند ومشتاق بودند تا با عيسی گفتگو کنند"است 
آنان اولّين ثمرات خدمت او بودند . عيسی می دانست که شاگردان از پی او می آيند

با . ودلِ  معلم الهی از اينکه اين دو نفر به فيض او پاسخ داده بودند، شاد وخوشحال بود
او با اين سئوال به اين " چه می خواهيد؟" ،سی روی گرداند وايشان را گفتل عياين حا

  ..دو شاگرد اجازه داد يا مراجعت نموده ويا آرزوی قلبی خود را بيان کنند
آنان تنها يک هدف را دنبال می کردند وحضور عيسی تمامی افکار ايشان را پر 

آنان در " ی ، کجا منزل داری ؟ّبر" درپاسخ به سئوال عيسی گفتند،بنابراين . کرده بود
يک گفتگوی کوتاه در کناِر را ه نمی توانستند آن چيزی را که انتظار داشتند دريافت کنند 

  .واشتياق داشتند که با عيسی تنها بمانند وبه سخنان او گوش دهند
پس رفتند وديدند کجا ." پس رفتند وديدند ." بياييد وببينيد:" عيسی پاسخ بداد" 
  ".ارد وآن روز را با او به سر بردندمنزل د

اگر يوحنا وآندرياس همانند کاهنان وحکام يهود اسير روح بی ايمانی شده بودند، 
آنان ميبايستی . ور داشته باشندضنمی توانستند به عنوان شاگردان عيسی در کنار وی ح

. ی دادندبه عنوان افرادی عيب جو، به نزد او آمده وسخنان وی را مورد داوری قرار م
اّما اين . بسياری از افراد ، بدين طريق ، در را به روی ارزشمندترين فرصتها می بندند

، القدس در موعظه يحيی تعميد دهندآنان به ندای روح . دو شاگرد عيسی چنين نکردند
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برای آنان ، سخنان عيسی . پاسخ داده بودندواکنون صدای معلم الهی را می شناختند
نوری الهی بر تعاليم کتب مقدسه عهد عتيق . ، حقيقت وزيبايی بودسرشار از تازگی 

  .تابيده بود وبه واسطه اين نور، اهداف پيچيده حقيقت آشکار می شد
. توبه ، ايمان ومحبت است که فرد را قادرمی سازد تا حکمت الهی را دريافت کند

."  می شناسدخدا را" محبت ناشی از ايمان ، کليد معرفت است وهرکه محبت می کند
يوحنا، شاگرد عيسی ، فردی صادق ، با محبت ، با هوش وانديشمند . ٧ آيه ۴اول يوحنا 

اّما آنچه را که در مسيح تشخيص داده بود، . ده بوداراتشخيص داو جالل مسيح . بود
جاللی شايسته پسر يگانه پدر پراز فيض " بلکه . اميد به قدرت وشکوه دنيوی نبود

 او در باره اين موضوع خار ق العاده عميقًا تفکرمی – ١۴ آيه ١حنا يو. بود" وراستی 
  .کرد

او نخست برادر خود . آندرياس سعی کرد که ديگران را در شادی خود سهيم سازد
. وشمعون بيدرنگ به نزد عيسی آمد" مسيح را يافته ايم " شمعون را يافت وبه او گفت 

مسيح در . بنابراين با شتاب به نزد منجی آمداو موعظه يحيی تعميد دهنده را شنيده بود، 
طبيعت شتابزده . حالی که به او می نگريست ، شخصيت وحکايت زندگی اورا می خواند 

و ، توبه او، قلب با محبت ومهربان او، جاه طلبی واعتماد به نفس او، حکايت سقوط ا
تو شمعون " ، منجی همه اينها را مرور می کند ومی گويداو، زحمات وشهيد شدن او،

  .".خوانده خواهی شد که معنی آن صخره است " کيفا" پسر يونا هستی اّما 
از " او فيليُپس را يافت وبه او گفت ،. روز بعد ، عيسی برآن شد که به جليل برود

  .  فيليُپس از دستور مسيح اطاعت کرد وبالفاصله خدمت خويش را آغاز کرد." پی من بيا
او از خود . نائيل به عيسی نگريست ، نا اميد شدوچون َنَت. يافت َنَتنا ئيل را فيليُپس 

پرسيد که ، آيا اين مرد که عالئم زحمت وفقر در چهره اش ديده می شود، ميتواند مسيح 
  .باشد؟ با اين وجود، َنَتنائيل عيسی را انکار کند زيرا پيام عيسی اورا متقاعد کرده بود

 را فرا خواند، اودر خلوتگاهی در ميان درختان درآن هنگام که فيليَپس، َنَتنائيل
او دعا کرد که . نشسته بود ودر باره پيام يحيی ونبوتهای مربوط به مسيح تفکر می کرد

همان نجات دهنده است ، خداوند اين حقيقت را به يحيِِی اگر شخص اعالم شده از سوی 
که خداوند قوم خويش  داو آشکار کند وروح القدس بر اوقرار گرفت وبه او اطمينان دا
فيليُپس می دانست که . را مالقات کرده وشاخ نجاتی برای ايشان بر پاداشته است 

دوستش در جستجوی نبوتهاست ودر حالی که َنَتنائيل در زير درخت انجير به دعا 
اين دو، اغلب اوقات در همين نقطه دور افتاده . خلوتگاه اورا يافت فيليُپس مشغول بود، 

  .وبرگ درختان آن را پوشانده بود با يکديگر به دعا مشغول شده بودندکه شاخ 
آن کس را که موسی در تورات بدو اشاره کرده وپيامبران نيز در باره اش " پيام 

 اّما فيليُپس هنوز ايمانش .پاسخ مستقيم به دعای َنَتنائيل بود" نوشته اند، يافته ايم 
عيسی ، پسر يوسف ، از شهر ناصره " کردکهاو با شکست وترديد اضافه . متزلزل بود

مگرمی شود از ناصره هم "پديدارشده وگفت ،بار ديگر تعصب در دل َنَتنائيل !" است 
وچون عيسی ديد َنَتنائيل به " بيا وببين "فيليُپس پاسخ داد". چيزخوبی بيرون بيايد؟
ه در اوهيچ رائيلی است کبراستی که اين مردی اس"  اش گفت ،سويش می آيد در باره

عيسی پاسخ " مرا از کجا می شناسی ؟" َنَتنائيل با حيرت پاسخ داد،!" فريب نيست 
پيش از آنکه فيليُپس تورا بخواند، هنگامی که هنوز زير آن درخت انجير بودی ، :" داد

  .".تورا ديدم
روح الهی که در خلوت دعا در زير درخت . پاسخ عيسی ، کافی وقانع کننده بود

اگر .  او شهادت داده بود، اکنون از طريق سخنان عيسی با او سخن می گفت انجير به
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چه َنَتنائيل با شک وترديد وتا اندازه ای با تعصب وپيشداوری به نزد عيسی آمده بود، 
ايمان . ليکن چون صادقانه وبا اشتياق در جستجوی حقيقت بود، آرزوی او برآورده شد

" بنابراين به عيسی گفت ،. ی آورده بود، بيشتر شداو از فيليُپس که اورا به نزد عيس
  !".تو پادشاه اسرائيلی ! استاد، تو پسر خدايی 

اگر َنَتنائيل به راهنمايی های خاخامها اعتماد کرده بود، هرگز نمی توانست عيسی 
او از طريق تجربه وقضاوتی که خودش انجام داد، توانست شاگرد مسيح . را پيدا کند

يز بسياری از مردم به واسطه پيش داوری وتعصب ، خودشان را از امروزه ن. شود
آنان اگر مانند َنَتنائيل بيايند وببينند، نتايج بسيار متفاوت خواهد . نيکويی محروم می کنند

  .بود
هرگز به معرفت نجات . مانی که آنان به رهبری واقتدار انسانی اعتماد کنندتاز

ا نيز َنَتنائيل بايد کالم خداوند را برای خودمان م. بخش حقيقت دسترسی نخواهند يافت 
او که َنَتنائيل را . مطالعه کنيم واز روح القدس بخواهيم که حقايق را برای ما آشکار کند
فرشتگان الهی در . در زير درخت انجير ديد، ما را نيز درخلوت دعاهايمان خواهد ديد

  .را هنمايی الهی می باشندکنار کسانی هستند که با تواضع وفروتنی در جستجوی 
نائيل اساس کليسای مسيحی  آندرياس ، شمعون ، فيليُپس وَنتبا دعوت از يوحنا،

سپس يکی از . يحيی دو تن از شاگردانش را به سوی مسيح هدايت کرد. پايه ريزی شد
سپس . آن دو ، يعنی ، آندرياس برادرش را يافت واورا به سوی منجی هدايت کرد

ی را به داين نمونه ها اهميت تالش فر. انده سد واو بدنبال َنَتنائيل رفت فيليُپس فرا خو
ه ما تعليم می دهد تا با درخواست از دوستان ، خويشاوندان و همسايگان خود آنان را ب

ستند که در تمام مدت عمر خويش مدعی دوستی با اشخاصی ه. سوی مسيح هدايت کنيم 
ی يک نفر را با تالش فردی خود به سوی مسيح مسيح بودند، اّما هرگز نتوانستند حت

خادم مسيح ممکن است . آنان همه کار را به خادمين مسيح محول می کنند. هدايت کنند
برای انجام خدمت خويش از شايستگی الزم برخوردار باشد، اّما نمی تواند همه وظايفی 

  .را که خداوند به اعضای کليسا محول کرده است ، انجام دهد
عده . ياری هستند که به خدمات محبت آميز مسيحيان نيازمند می باشندعده بس

بيشماری نيز راه نابودی وهالکت را پيمودند در حالی که می توانستند با تالش وهمت 
بسياری نيز منتظر هستند تا شخصًا مورد . فردی همسايگان ودوستانشان نجات يابند

سايگی ودر شهری که درآن زندگی می در خانواده خودمان ، در هم. خطاب قرار گيرند
کنيم ، وظايفی بر عهده ما گذاشته شده است که بايد به عنوان خادمان مسيح انجام دهيم 

به محض اينکه . اگر مسيحی باشيم ، انجام اين وظايف مايه شادی ما خواهد شد. 
گران شخصی به مسيح ايمان می آورد اين اشتياق در درون او به وجود می آيد که به دي

حقيقت مقدس ونجات . نيز اعالم کند که چه دوست ارزشمندی را در عيسی يافته است 
  .دهنده نمی تواند در دل چنين شخصی محبوس گردد

همه آنانيکه وقف خداوند هستند، حامالن نور خواهند بود وخداوند ايشان را به 
وعده .  اطالع دهندعنوان نمايندگان خود به کار می گيرد تا غنای فيض اورا به ديگران

وايشان را واطراف کوه خود را برکت خواهم ساخت " خداوند به ايشان اين است ،
 آيه ٣۴حزقيال ." وباران را در موسمش خواهم بارانيد وبارشهای برکت خواهد بود

٢۶.  
او از وی نخواست که شهادت ديگران را " بيا وببين " فيليُپس به َنَتنائيل گفت ،

اکنون که عيسی به آسمان .  او خواست که خودش بيايد ومسيح را ببيندبپذيرد، بلکه از
صعود کرده است ، شاگردانش نمايندگان وی در ميان مردم هستند ويکی از موثرترين 
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راههای آوردن اشخاص به حضور مسيح ، الگو قراردادن سيرت او در زندگی روزانه 
وئيم خيلی بستگی ندارد، بلکه به تأثير ما بر روی ديگران به سخنانی که می گ. ماست 

افراد شايد بتوانند با منطق ما مبارزه کنند وبا ما . رفتار وطرز زندگی ما بستگی دارد
مخالفت کنند، آنان شايد در مقابل خواسته های ما مقاومت کنند، اّما نمی توانند محبت بی 

ز تواضع وفروتنی يک زندگی با ثبات که ا. غرضانه ما را نسبت به خودشان انکار کنند
  .مسيح الگو گرفته باشد باعث تقويت وقدرتمند شدن ما خواهد شد

تعليم مسيح بيان نوعی عقيده واعتقاد بود که واقع شده بود وآنانی که تعاليم اورا 
تعليم مسيح بيان يک .( الهی ، معلمين آن می شوندفرائض فرا می گيرند ، براساس 

 اورا فرا می گيرند، معلمين فرائض الهی ه تعاليمعقيده وتجربه باطنی بود وکسانی ک
کسی که کالم خداوند را برزبان می آورد، اگر خودش به واسطه همان کالم .) خواهند شد

تقديس شده باشد، سخنان اواز چنان قدرت حيات بخشی بر خوردار خواهد بودکه آن را 
الم متقاعد خواهد برای شنوندگانش جذاب ساخته وايشان را نسبت به واقعيت زنده ک

آن را در رفتار وآهنگ صدايش آ زمانی که شخص حقيقت را با محبت آن پذيرفت ، . کرد
چنين شخصی آنچه را که خود ديده وشنيده است برای ديگران علنی .  خواهد کردشکار

خواهد کرد تا آنان نيز بواسطه معرفت مسيح بتوانند با وی دوستی و مشارکت داشته 
پذيرش رنين شخصی در باره عيسی ، از سوی کسانی که دوستدا شهادت چ. باشند

  .حقيقت می باشند، پذيرفته می شود وشخصيت ايشان را پاک ومقدس می سازد
و ."  حقيقت را به ديگران می رساند، خود نيز برکت خواهد يافت رکسی که نو

" .هرکه سيراب کند خود نيز سيراب خواهد گشت " و"بارش های برکت خواهد بود
خداوند، بدون کمک ما می توانست به هدف خويش برای نجات . ٢۵ آيه ١١امثال باب 

گناهکاران دسترسی پيدا کند، اّما برای اينکه ما نيز بتوانيم شخصيت خود را همانند 
برای اينکه در شادی . مسيح پرورش دهيم ، ميبايستی در کارهای او سهم داشته باشيم 

 نجات يافته به واسطه فداکاری او، وارد شويم ، بايد در خداوند، شادیِ  ديدن جانهای
  .زحمات او برای نجات افراد شرکت کنيم 

ان جدی وصميمانه بود که چون نغمه ائيل در باره ايمانش چنننخستين اظهارات نت
 که  خاطر همين  به  آيا "  ، او در پاسخ گفت ، لنواز در گوش عيسی فرود آمد ای د
  ، ايمان  ديدم  انجير تو را  ت درخ آن  زير گفتم 

  .".می آوردی ؟ از اين پس ، چيزهای بزرگتر خواهی ديد
منجی با شادی در انتظار بود تا با موعظه خبر خوش به فروتنان وشکسته دالن 

او به برکات . واعالم خبر رهايی به اسيران شيطان ، رسالت خويش را آغاز کند
آمين ، آمين ، به شما " انديشيده ودر ادامه گفت ،ارزشمندی که برای انسان آورده بود، 

می گويم که آسمان را گشوده وفرشتگان خدارا درحال صعود ونزول بر پسر انسان 
  ."خواهيد ديد

در ساحل رود ُاردن آسمان گشوده " در اينجا منظور مسيح در اصل اين بود که ،
ان داد که من پسر خدا واين واقعه نش." شد وروح خدا همچون کبوتری برمن فرود آمد

هستم واگر به من اينگونه باور داشته باشيد ، ايمانتان تقويت خواهد شد وخواهيد ديد 
من آن را به روی شما گشودم . که آسمان گشوده می شود وهرگز بسته نخواهد شد

وفرشتگان خدا در صعود خود به آسمان دعاهای نيازمندان ورنجديدگان را به حضور 
ک وحيات را برای مدر پائين آمدن از آسمان ، برکت، اميد ، تسّلی، کپدر می برند و

  .فرزندان انسان می آورند
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معجزات . مد هستندر ميان زمين وآسمان در حال رفت وآفرشتگان خداوند همواره د
مسيح برای دردمندان ورنجديدگان با قدرت الهی وبه وسيله خدمت فرشتگان انجام می 

کک فرشتگان آسمانی اوست که برکات الهی را دريافت می به واسطه مسيح وبا . شد
عاليق خود رابه عاليق پسران ودختران آدم پيوند می منجی با اخذ هيئت بشری . کنيم 

وبدين ترتيب . زند، در حالی که با الوهيت خويش ، تخت پادشاهی خداوند را رها نمی کند
  .شدواسطه ارتباط ميان انسان با خدا وخدا با انسان ميبا

  
  

 "فصـــل پانزدهم"
  "در جشن عروسی"

  
هود در ي ی عالی در مقابل شورایش را با عمل خارق العاده اي خدمت خویسيع 
او برای افزايش شادی مردم در يک جشن عروسی در اجتماع . م آغاز نکردياورشل

خانوادگی در دهکده کوچکی در جليل قدرت خود را عرضه کرد وبدين ترتيب محبت خود 
عيسی ، خود در . ه انسان واشتياق خود را برای سعادتمند کردن ايشان نشان دادرا ب

بيابان وسوسه از پياله غم واندوه نوشيده بود وبه همين دليل آمده بود تا پياله شادی 
  .وبرکت را به انسان بدهد وبا قدوسيت خويش ، به روابط زندگی انسانی قداست بخشد

در فاصله ای نه چندان دور از شهر . از گشته بود عيسی از ُاردن به ناحيه جليل ب
ناصره ، در دهکده کوچک قانا، مراسم عروسی برگزار می شد وشرکت کنندگان اقوام 
يوسف ومريم بودند وعيسی با اطالع از اين گرد همايی خانوادگی به قانا رفت وبه همراه 

تی از او دور شاگردانش به جشن عروسی دعوت شده عيسی ، مادرش را که برای مد
مريم ، خبر مربوط به آشکار شدن روح خداوند را در تعميد او، . بود ، بار ديگر ديد

اخبار اين واقعه به ناصره رسيده بود وحقيقتی را که مريم برای سالها در دل . شنيده بود
مريم نيز همراه با تمامی قوم اسرائيل به . خود پنهان کرده بود، به خاطر آورده بود

مريم نبوتی را که . مأموريت يحيی تعميد دهنده عميقًا تحت تأثير قرارگرفته بود واسطه 
در هنگام تولد او داده شده بود به خوبی بياد آورد واکنون ارتباط يحيی با عيسی ، 

اّما در ميان اخبار، خبر عزيمت اسرار آميز . دوباره آتش اميد را در دل او بر افروخت 
  .نيده بود وبه همين دليل نگران ومضطرب شده بودعيسی به بيابان را نيز ش

مريم از روزی که خبر فرشته را در خانه واقع در ناصره شنيد، تمام شواهدی را 
که مسيح بودن عيسی را اثبات می کرد ، چون گنجی ارزشمند در دل خود پنهان کرده 

ی خدا فرستاده رفتار شيرين وفداکارانه عيسی ، مريم را متقاعد کرد که او از سو. بود
با اين حال ، مريم بعضی اوقات دچار يأس وترديد می شد ومشتاقانه برای . شده است 

يوسف ، کسی که مريم را زتوّلد عيسی را . زمان آشکار شدن جالل او انتظار کشيده بود
مرده بود واکنون ديگر کسی نبود که مريم بتواند اميد ها .گذاشته بود باوی در ميان 

اندوه سپری دو ماه گذشته برای مريم در رنج و. يش را با وی در ميان گذاردونگرانی ها
. او از عيسی جدا مانده بود، کسی که با محبت خويش ، او را تسلی می داد. شده بود

شمشيری نيز در قلب تو " مريم در اين دو ماه ، در باره سخنان شمعون که گفته بود،
او به ياد آورد که چگونه در هنگام . ٣۵ آيه ٢لوقا . تأمل می کرد." فرو خواهد رفت 

مراجعت از جشنهای عيد َفَصح عيسی را گم کرده وبا اين تصور که او را برای هميشه 
از دست داده است ، سه روز پر از رنج را با نگرانی برای بازگشت او انتظار کشيده 

  .بود
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پسر مهربان مريم در جشن عروسی با عيسی روبرو می شود واو هنوز هم همان 
اثرات . سيمای او تغيير کرده است . اّما عيسی مثل سايق نيست . و وظيفه شناس است 

در حالت چهره او متانت . مبارزه با شيطان در بيابان ، در سيمای او ديده می شود
گروهی از مردان جوان با . وقدرتی تازه ديده می شود که حاکی از رسالت الهی اوست 

اين .  با ديده احترام به او نگريسته و اورا استاد خطاب می کردنداو همراه بودند که
ای مريم شرح داده رگروه آنچه را که در مراسم تعميد عيسی ديده وشنيده بودند، ب

آن کس را که موسی در تورات بدو اشاره کرده وپيامبران نيز در " واعالم می کنند که ،
  .۴۵يه  آ١يوحنا ." باره اش نوشته اند، يافته ايم 

هنگامی که ميهمانان دور هم جمع می شوند ، چنين به نظر می رسد که بسياری از 
نوعی هيجان پنهانی بر جمعيت . آنان در باره موضوع قابل توجهی دل مشغول هستند 

حاکم می شود وميهمانان در گروههای کوچک با اشتياق ،اّما با لحنی آرام با يکديگر 
مريم با شنيدن . ی وحيرت به پسر مريم خيره می شوندو با کنجکاو. گفتگو می کنند

شهادت شاگردان در باره عيسی بسيار شادمان شده بود زيرا اطمينان يافته بود که 
با وجود اين ، در شادی مقدس او اثراتی از . انتظارات طوالنی وی بيهوده نبوده است 

يم چون ديد که همه مر. غرورديده می شد که برای يک مادر مهربان امری طبيعی بود
نگاهها متوجه عيسی است ، آرزو کرد که عيسی برای جمعيت ثابت کند که حقيقتًا مورد 

او آرزو کرد که فرصتی فراهم آيد تا عيسی بتواند در حضور . تکريم واحترام خداست 
  .ميهمانان معجزه ای انجام دهد

می يافت وبه درآن روزها مرسوم بود که جشنهای عروسی برای چند روز ادامه 
همين دليل ، قبل از اينکه عروسی خاتمه يابد، معلوم شد که ذخيره شراب به پايان 

از دور خارج . رسيده است و اين موضوع باعث نگرانی وتأسف صاحبان عروسی شد
کردن شراب در جشن ها امری غير عادی بود وفقدان آن بی توجهی به اصول مهمان 

ان يکی از نزديکان عروس و داماد در تدارکات جشن مريم به عنو. نوازی تلقی می شد
وبا ." ديگر شراب ندارند" عروسی کمک کرده بود، او اکنون خطاب به عيسی گفت ،
با " اّما عيسی به او گفت ،. اين سخنان از عيسی خواست که نياز مهمانان را تأمين کند

  ."نو، مرابا اين امر چه کار است ؟ ساعت من هنوز فرا نرسيده 
خشن به نظر برسد، اّما درآن  کمی  ما  نظر  به  عيسی شايد  غير منتظره  پاسخ 

منجی ، مادرش را براساس رسوم . هيچ نشانی از گستاخی وبی اعتنايی ديده نمی شود
اين گونه گفتگو در جهت احترام به اشخاص به کار برده . مورد خطاب قراردادها شرقی 
نيوی اش ، همواره با دستورات اخالقی که خود او رفتار منجی در طول حيات د. می شد

عيسی . ١٢ آيه ٢٠خروج ." پدر ومادر خود را احترام نما." داده بود، مطابقت داشت 
برروی صليب ، هنگامی که وظيفه مراقبت از مادرش را به محبوبترين شاگرد خود 

ر جشن هم د. محول می کرد، مجددًا با همين روش مادرش را مورد خطاب قرارداد
عروسی وهم بر روی صليب ، محبت ابراز شده در لحن صدا، نگاه وحرکات او، سخنان 

  .او را به روشنی تفسير کرد
ر هنگام طفوليت ودر ديدارش از معبد اور شليم ، زمانی که راز رسالتش دعيسی 

مگر نمی دانستيد که می بايد در امور " در مقابل وی آشکار شده ، به مريم گفته بود،
اين سخنان مفهوم واقعی زندگی و خدمت او را تعيين . ۴٩ آيه ٢لوقا ." ر خود باشم پد

برای او تحقق بخشيدن به کار عظيم نجات ، که به خاطر آن به اين جهان آمده . می کرد
او اکنون يکبار ديگر اين درس را برای مادرش . بود، از هرکار ديگری مهم تر بود

جود داشت که مريم به خاطر خويشاوندی با عيسی خود زيرا اين خطر و. تکرار می کرد
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عيسی به مدت سی سال . را محق بداند که او را تا حدودی در مأموريتش هدايت کند
اّما . برای مريم فرزندی مطيع ومهربان بود ودر محبت به او هرگز کوتاهی نکرده بود

خدای متعال ومنجی  ربه عنوان پس. اکنون وقت آن رسيده بود که در امور پدر خود باشد
جهان، هيچگونه ارتباط دنيوی نبايد اورا از مأموريتش بازدارد ويا رفتارش را تحت 

اين موشوع بايد برای . او برای انجام اراده پدر ميبايستی آزادانه عمل کند. تأثير قراردهد
خواسته های خداوند ، حتی از روابط خويشاوندی نيز . ما نيز سرمشق قرارگيرد

ستند وعاليق دنيوی نبايد قدمهای ما را از مسيری که خداوند مقرر کرده است، مهمتره
  .منحرف کند

مريم نيز می توانست تنها به . نجات برای نسل گناهکار ماست اميد مسيح يگانه 
خويشاوندی مريم با او در خودش هيچ فضيلتی نداشت و. واسطه ّبره خدا نجات يابد

منجی وقعيت متفاوتی نسبت به ديگران قرارنمی داد وعيسی او را از تظر روحانی در م
" با " پسر انسان " او تفاوت ميان . در سخنان خود به اين موضوع اشاره کرده است 

ار تباط خويشاوندی ميان . را در ارتباط خود با مريم به روشنی بيان می کند" پسر خدا
  .ر نمی دهدآنان ، به هيچ وجه مريم را در موقعيتی برابر با عيسی قرا

حاکی از اين حقيقت بود که تمام اعمال ." ساعت من هنوز فرا نرسيده است " کالم 
. مسيح در اين جهان در راستای تحقق بخشيدن به نقشه ای بود که از ازل وجود داشت 

او قبل از اين که به اين جهان بيايد، نقشه نجات به طور کامل وبا تمام جزئياتش در 
با اين وجود، هنگامی که عيسی به اين جهان آمد، مرحله به . شدحضور او طرح ريزی 

او قبل از اينکه زمان رسالتش فرا رسد، با عجله . مرحله به وسيله اراده پدر هدايت شد
  .رفتار نکرد، بلکه با روحيه اطاعت در انتظار ماند تا ساعت موعود فرا رسد

در واقع به افکار ." سيده ساعت من هنوز فرا نر" عيسی با بيان اين عبارت که ،
نا گفته مريم وانتظاری که او به همراه قوم اسرائيل در دلهای خود پرورده بودند، پاسخ 

او اميد وار بود که عيسی خود رابه عنوان مسيح معرفی کند و پادشاهی را در . می داد
ادشاه ، اّما ساعت او هنوز فرا نرسيده بود وعيسی نه به عنوان پ. اسرائيل برقرارسازد

مريم به . سرنوشت انسانی را پذيرفته بود" انسان دردمند ورنجديده " بلکه به عنوان 
رغم اينکه رسالت مسيح را به درستی درک نکرده بود، اّما به طور کامل به او اعتماد 

به احترام ايمان مريم وتقويت ايمان شاگردان . کرد وعيسی نيز به چنين ايمانی پاسخ داد
شاگردان ميايستی با وسوسه های متعددی .  اولّين معجزه خود را انجام دادبود که عيسی

نبوت های عهد عتيق . مواجه می شدند، که ايشان را به بی اعتقادی تشويق می کرد
آنان انتظار داشتند . برای ايشان به روشنی آشکار کرده بود که عيسی همان مسيح است 

آنان . تی بيشتر از ايشان ، عيسی را بپذيرندکه رهبران مذهبی اسرائيل با اطمينانی ح
اعمال خارق العاده مسيح واعتماد وايمانشان به رسالت او را در ميان مردم اعالم می 

اّما به خاطر بی ايمانی ، تعصب ريشه دار ودشمنی کاهنان وخاخامها نسبت به . کردند
ردان را تقويت کرد تا معجزات اولّيه منجی ، شاگ. عيسی شگفت زده وشديدًا دلسرد بودند
  .در مقابل اين مخالفتها ايستادگی کنند

عيسی نگران و دستپاچه شود، به خدمتکاران مريم بدون اينکه در مقابل سخنان 
وبدين طريق تا جايی که می توانست راه را ." هرچه به شما می گويد بکنيد" گفت ،

متکاران د وعيسی خدنه در شش خمره سنگی بودرآستا. برای معجزه مسيح هموار کرد
پس . را گفت تا خمره ها را از آب ُپر کنند وخدمتکاران خمره ها را لبريز کردند

الن بر داريد ونزد  َا" ، که شراب خواسته شد به ايشان گفتهنگامیازآن،
ميهماندار و . هاُپر شده بود به شراب تبديل شد ر خمرهدآبی که ."ميهماندارببريد
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ميهماندار با چشيدن شرابی که . يره شراب خبر دار نشده بودندميهمانان از تمام شده ذخ
اين . تريافت يی که تا آنزمان نوشيده بود عاليآن را از شراب هامتکاران آورده بودند،خد

ميهماندار . شراب با شرابی که در ابتدای جشن عروسی داده شده بود بسيار متفاوت بود
خست با شراب ناب پذيرايی می کنند وچون همه ن" ، دامادرا فرا خواند وبه او گفت ،

ميهمانان مست شدند شراب ارزانتر را می آورند ، اّما تو شراب ناب را تاحال نگاه 
  .".داشتی ؟

همانطوری که افراد بهترين شراب را اّول وبدترين را بعدًا می آورند، دنيا نيز 
 کند، شايد در ابتدا چيزی که دنيا عرضه می. هدايايش را به همين ترتيب عرضه می کند

طعم . خوشايند وارضاء کننده باشد، اّما ارضاء کننده نبودن آن بعدًا معلوم می شود
شراب به تلخی وشادی به اندوه تبديل می شودو چيزی که با سرود وشادمانی آغاز می 

. اّما هدايای عيسی همواره جديد وتازه هستند. شود با خستگی ونفرت پايان می يابد
ای  خشنودی  و شادی  اعط در  بيند هرگز  می  تدارک  آدمی روح او برای جشنی که 

هر بخشش تازه ای که عرضه می شود ، استعداد وتوانايی شخص .شکست  نمی  خورد
او انسان . دريافت کننده را برای قدردانی ولذت بردن از برکات خداوند، افزايش می دهد

اگر در او .  تمام نمی شودلطف الهی هرگزرا همواره مورد رحمت قرار می دهد وذخاير 
 ريافت هديه ارزشمندتر فردا را د.، هديه با ارزشی را که امروز دريافت می کنيدبمانيد

سخنان عيسی به نتنائيل طرز رفتار خداوند را با فرزندان ايمان را بيان . تضمين می کند
." يرنده اعالم می کندخداوند با هر مکاشفه تازه ای از محبت خود، به دل پذ. می کند

  .۵٠ آيه ١يوحنا ." ايمان آوردی ؟ از اين پس چيزی بزرگتر خواهی ديد
هديه مسيح در جشن عروسی يک َسمُبل بود، آب مظهر تعميد در مرگ او وشراب 

آب ريخته شده در خمره ها با . مظهر خون او بود که برای گناهان جهان ريخته می شد 
بخش را به آن ت تنها کالم مسيح می توانست فضيلت حيا دست انسان آورده شد، اّما، 

آئين های مهبی اشاره کننده به مرگ مسيح نيز همين طور است و تنها با . اعطا کند
قدرت مسيح که از طريق ايمان عمل می کند، اين آئين ها می توانند روح را تغذيه 

اوانی تأمين کرد سخنان عيسی شراب مورد نياز جشن عروسی را به فر. وپرورش دهند
وهم چنين است غنای فيض او که می تواند گناهان انسان را محو سازد وروح را احياء 

  .وتقويت کند
در اولّين جشن عروسی که عيسی به همراه شاگردانش حاضر شده ، پياله ای را به 

عيسی در شام آخر نيز برای بنيان . ايشان دادکه مظهر کار او برای نجات ايشان بود
اعالم می شد، مجددًا " زمان آمدنش " ی آيين مقدسی که از طريق آن مرگ او تا گذار

به شما می گويم که تاآمدن پادشاهی " پياله را به شاگردان داد وبا گفتن اين سخنان که 
اندوه شاگردان در جدا شدن از خداوند شان ." خدا ديگر از محصول ُمو نخواهم نوشيد

  .٢٩ آيه ٢۶متی .  دادرا با وعده تجديد ديدار تسلی
رابی که مسيح برای جشن عروسی تهيه کرد وآنچه را که به عنوان مظهر خون ش

اشعيای نبی هنگامی که در باره . خويش به شاگردان داد، شيره انگور ناب وخالص بود
" سخن می گويد، به اين موضوع اشاره می کند ومی گويد،" در خوشه " شراب تازه 

اين مسيح بود که در . ٨ آيه ۶۵اشعياء ." رآن است يرا که برکت دآن را فاسد مسازيد ز
شراب استهزامی کند ومسکرات عربده می " عهد عتيق به اسرائيل هشدار داده بود که ،

 بنابراين او، خود – ١ آيه ٢٠امثال ." آورد وهرکه به آن فريفته شود حکيم نيست 
ان را فريب می دهد تا با ميدان دادن شيطان هميشه انس.چنين نوشيدنی را فراهم نمی کند

اّما مسيح به ما تعليم می دهد . ذارد منطق ومفاهيم روحانی را زير پا گبه اميال نفسانی ،
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او . حيات مسيح الگوی خويشتن داری بود. که اميال نفسانی را تحت کنترل در آوريم 
که بشريت می برای درهم شکستن قدرت اشتها و به خاطر ما با دشوارترين آزمايشی 

اين مسيح بود که يحيی تعميد دهنده را از نوشيدن . توانست با آن مواجه شود، تحمل کرد
اين او بود که پرهيز مشابهی را برای همسر ما . شراب وديگر ُمسکرات منع کرده بود

او فردی را که به همسايه خود شراب دهد مورد لعن قرار داده . نوح تجويز کرده بود
شراب تخمير نشده ای را که او برای . اير تعاليم خويش عمل نکرد مسيح مغ. بود

د نوشيدنی سالم وگوارا بود وپيامد آن اين بود که ذائقه رميهمانان عروسی تهيه ک
  .ميهمانان را با اشتهای سالم هماهنگ کند

هنگامی که ميهمانان متوجه کيفيت شراب شدند از خدمتکاران را جع به آن سئوال 
آنان برای مدتی آنقدر حيرت زده شدند . بردند که معجزه ای انجام شده است کردندو پی 

سرانجام به دنبال . که به کسی که اين معجزه خارق العاده را انجام داده بود فکر نکردند
او گشتند ، اّما معلوم شد که عيسی بدون اينکه حتی شاگردانش متوجه شوند، به آرامی 

  .آنجا را ترک کرده بود
آنان برای اولين بار .  توجه ميهمانان به سوی شاگردان عيسی جلب شده بوداکنون

بنابراين آنچه را که در رود ُاردن . فرصت يافته بودند تا ايمانشان را به عيسی اقرار کنند
ديده وشنيده بودند برای ميهمانان شرح دادند وبدين ترتيب نور اميد در دلهای بسياری 

اخبار . نجات دهنده ای را برای رهايی قومش فرستاده بودبه وجود آمد زيرا خداوند 
کاهنان ومشايخ . معجزه در سرتاسر آن ناحيه منتشر گرديد و سرانجام به اورشليم رسيد

يهود بار ديگر با عالقمندی در نبوتهای مربوط به آمدن مسيح تفحص کردند وبرای پی 
ری متواضع در ميان مردم ظاهر بردن به رسالت اين معلم جديد، که بدون تظاهر وبا ظاه

  .شده بود، اشتياق زيادی وجود داشت 
تاکيد وتوجه آنان به احاديث . خدمت مسيح با خدمت مشايخ يهودبسيار متفاوت بود

کاهنان . وتشريفات ظاهری هر نوع آزادی واقعی انديشه وعمل را از بين برده بود
آنان با اجتناب . گی می کردندومشايخ يهود، دايمًا در ترس و وحشت از نجس شدن زند

نه تنها از اقوام غير يهودی ، بلکه از اکثريت قوم خود "  ناپاکان "کردن از تماس با 
نيز فاصله گرفته بودند وبدين ترتيب نه به مردم سودی می رساندند ونه از دوستی 

تيره ايشان بهره مند می شدند وچون دايمًا به اين موضوعات فکر می کردند، افکار شان 
رفتار کاهنان ومشايخ يهود، خودپسندی ، عدم تحّمل . وزندگيشان محدود شده بود

  .وتعصب را در ميان طبقات مختلف مردم افزايش داده بود
عيسی اصالحات خود را با نزديک شدن به مردم واحساس همدردی با ايشان آغاز 

د، پارسايی رياکارانه ل شين احترام را برای شريعت الهی قاياو در حالی که بيشتر. کرد
عيسی تالش کرد تامردم را از قوانين بی معنی که . فريسيان را مورد سرزنش قرار داد

آنان را اسير کرده بود، آزاد سازدو موانعی را که طبقات مختلف جامعه را از يکديگر 
 هم جدا کرده بود، از ميان بردارد، تا بتواند افراد را به عنوان فرزندان يک خانواده دور

حضور او در جشن عروسی در قانا، اولين گام برای رسيدن به چنين هدفی . جمع کند
  .محسوب می شد

خداوند به يحيی تعميد دهنده دستور داده بود در بيابان ساکن شود تا از تأثير 
اّما رياضت وگوشه . کاهنان و خاخامها مصون بماند وبرای مأموريت ويژه آماده شود

خود يحيی نيز به شنوندگان . مشق والگوی مردم قرار می گرفت گيری يحيی نبايد سر
او از . خود دستور نداده بود که وظايف ومسئوليت های گذشته خود را فراموش کنند
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ايشان خواسته بود تا در مکانی که خداوند ايشان را خوانده بود، با صداقت توبه کرده 
  .وثمرات شايسته توبه بياورند
هل معاشرت بود، اّما نا پرهيزی وبی بند وباری را در کليه عيسی عليرغم اينکه ا
او ميهمان نوازی کليه طبقات جامعه را می پذيرفت وبه خانه . اشکال آن تقبيح می کرد

های ثروتمندان ، فقيران ، تحصيل کرده وبی سواد می رفت وسعی می کرد که افکار 
موضوعات روحانی وازلی ارتقاء ايشان را از مشکالت پيش پا افتاده وفانی زندگی ، به 

او عياشی وبی بند وباری را صريحًا تقبيح می کرد ودر زندگی او کوچکترين نشانی . دهد
 وبی پيرايه  صومانه عم همه از شادی  اين  با  .  شد نمی  ديده  از رفتار سبکسرانه 

 نظر از. ی مردم را تقديس می کرد وگرد همايی هالذت می برد وبا حضور خود محافل
او، يک عروسی يهودی مناسبت با اهميت وتاثير گذاری بود وشادی ناشی از آن برای 

عيسی با حضور در اين مراسم ، ازدواج را به عنوان اصلی الهی . انسان نامطلوب نبود
  .مورد تکريم قرارداد

هم در عهد عتيق وهم در عهد جديد ، پيمان ازدواج معرف نوعی پيوند مقدس 
 شادمانی در ذهن عيسی ،. باشد که ميان مسيح وقوم او وجود داردومحبت آميزمی 

ناشی از جشنهای عروسی ، يادآورشادمانی روزی است که او عروس خود يعنی کليسا 
خواهد برد ونجات يافتگان به همراه منجی در ضيافت شام ّبره شرکت پدررا به خانه 
ور می شود، هم چنان خدايت چنانکه داماد از عروس مسر" او می گويد ،. خواهند کرد

بلکه تو ............ تو ديگر به متروک مّسمی نخواهی شد" و." از تو مسرور خواهد بود
او ." " اوند از تو مسرور خواهد شددرا َحفصيبه وزمينت را َبعوَله خواهند ناميد زيرا خ

بر برتو شادی بسيار خواهد نمود ودرُمحَبت خود آرامی خواهد يافت وبا سرودها 
هنگامی که رويای  . ١٧ آيه ٣ صفنيا – ۴و ۵ آيات ۶٢اشعيا ." توشادی خواهد نمود

آنگاه صدايی " آسمانی با تمام جالل وشکوه آن به يوحنا آشکار شد، چنين نوشت ،
شنيدم که به خروش جماعتی عظيم می مانست و به غّرش آبهای فراوان ، وبه بانگ 

را که خداوند، خدای ما، آن قادر مطلق ، سلطنت آغاز زي! َهلَلويا: بلند رعد، که می گفت 
وبه وجد آييم وشادی کنيم ، واو را جالل دهيم ، زيرا زمان عروسی آن ّبره . کرده است 

" آنگاه فرشته به من گفت ." فرا رسيده ، وعروس او خود را آماده ساخته است 
 ١۶مکاشفه ."  شوندبنويس ، خوشا بحال آنان که به ضيافت عروسی آن ّبره دعوت می

  .٩ و٧ و ۶آيات 
عيسی بدون اينکه در ميان افراد تبعيضی قايل شود همه را به شرکت در پادشاهی 

او به عنوان کسی که خواستار نيکويی مردم بود به ميان . الهی خويش دعوت کرد
او در خيابانهای . ايشان می رفت واز اين طريق به قلبهای مردم دسترسی پيدا می کرد

، در خانه ها، قايق ها، کنيسه ها ودر کنار سواحل در ياچه ودر ضيافت عروسی در شهر
او با مردم در محل کار شان مالقات می کرد وبه مسايل دنيوی . جستجوی مردم بود

مردم  خانه های  به  را  خويش  تعاليم  او .  )توجه می کرد(  ايشان عالقه نشان می داد
در خانه های خودشان با حضور الهی خود تحت تاثير قرار منتقل می کرد وخانواده هارا 

می دادو محبت وهمدردی عميق او با مردم به او کمک می کرد تا حمايت ايشان را جلب 
عيسی غالب اوقات برای دعا وراز ونياز به گوشه ای خلوت در کوهستان پناه می . کند

از اين به . ن مردم محسوب می شدبرد اّما اين کار مقدمه ای برای انجام فعاليت او در ميا
بعد برای شفای مريضان ، تعليم ناآگاهان وشکستن زنجيرهای اسارت شيطان ، قدم به 

  .پيش گذاشت 



 - 80 -

او . عيسی از طريق ار تباط ومعاشرت فردی با شاگردان ، ايشان را تعليم می داد
شان را تعليم داده گاهی اوقات در دامنه کوهستان ، يا در کنار دريا ويا هنگام قدم زدن اي

او مانند مردمان امروزی موعظه . واسرار ملکوت خدا را به ايشان آشکار می کرد
هر جا که دلهای مردم برای پذيرش پيام الهی مستعد . طوالنی وخته کننده نمی کرد

او به شاگردانش . وآماده بود، حقايق مربوط به طريق رستگاری را آشکار می کرد
مرا متابعت "  ويا آن کار را انجام دهند، بلکه به ايشان گفت ،دستور نمی داد که اين

وهنگامی که به شهرها وروستاها سفر می کرد آنان را به همراه خود می برد تا ." کنيد
مسيح عاليق ايشان را با عاليق خود پيوند داد . ببيند که او چگونه مردم را تعليم می دهد

  .وآنان نيز در انجام کار به او پيوستند
الگوی مسيح در پيوند دادن خود به عاليق بشری بايد از سوی همه کسانی که کالم 
او را موعظه می کنند وهم چنين از سوی کسانی که انجيل فيض اورا دريافت می کنند، 

ما نبايد از مشارکت با مردم اجتناب کنيم وخودمان را از ديگران منزوی . پيروی شود
مه طبقات مردم ، بايد آنان را در جايی که هستند مالقات بلکه برای دسترسی به ه. کنيم 
حقايق الهی فقط از طريق .  آنان ندرتًا مطابق ميل خود به دنبال ما خواهند آمد.کنيم 

زمينه کاری ديگری نيز وجود دارد وبا اينکه . موعظه دلهای افراد را لمس نمی کند
زمينه ای برای فعاليت ، در خانه های چنين . فروتنانه تر است اّما کامًال نويد بخش است 

های بی ضرر اجتماعی ودر فعاليتفقيران ، در منازل بزرگان ، در ميان افراد مهمان نواز 
  .يافت می شود

به عنوان شاگردان مسيح ، نبايد صرفًا به خاطر عالقه به خوش گذرانی در گرد 
ان ما خاتمه خواهد يافت يزچنين مصاحبت هايی صرفًا به . همايی های افراد شرکت کنيم 

هر جا . هر گز نبايد با اعمال وسخنانمان ويا با حضور وسکوتمان ، گناه را تأ ييد کنيم . 
بريم وارزشمندی منجی را به ديگران نشان بکه می رويم بايد عيسی را به همراه خود 

ن آنانی که سعی می کنند برای محفوظ نگاه داشتن ايمانشان ، آن را در درو. دهيم 
حصارهای سنگی پنهان کنند، فرصت های ارزشمندی را برای انجام اعمال نيکو، از 

مسيحيت از طريق روابط اجتماعی است که ميتواند با دنيا ارتباط برقرار . دست می دهند
هرکسی که نور الهی را دريافت کرده است موظف است تا مسير آنانی را که نور . کند

  .حيات را نمی شناسند، روشن کند
قدرت اجتماعی که با فيض مسيح تأييد شده . همه ما بايد شاهدان مسيح باشيم 

دنيا بايد ببيند که ما از . است بايد در هدايت کردن افراد به سوی منجی ، توسعه يابد
روی خود خواهی به دنبال منافع خودمان نيستيم ، بلکه دوست داريم تا ديگران نيز در 

آنان بايد ببينند که مذهب ، ما را به افرادی بی . شته باشندبرکات وامتيازات ما سهمی دا
باشد تا همه آنانی که مدعی هستند که مسيح را . عاطفه وسخت گير تبديل نکرده است 

  .يافته اند، مانند او برای نيکويی انسان خدمت کنند
هرگز نبايد کاری کنيم که دنيا به غلط تصور کند که مسيحيان مردمی غمگين و 

  .س هستندمأيو
). هرگز نبايد کاری کنيم که دنيا، مسيحيان را مردمی غمگين ومأيوس قلمداد کند( 

اگر نگاه ما متوجه عيسی باشد، منجی مهربان را خواهيم داد واز چهره او نور 
هر جاکه روح او حاکم باشد، سالمتی درآنجا وجود . وروشنايی در يافت خواهيم کرد

  .قدس به خداوند دلهای ما را از شادی لبريز خواهد کرداعتماد کامل وم. خواهد داشت 
 مسيح از پيروان خود خشنود می شود، هنگامی که ايشان عليرغم سرشت انسانی 

آنان مجسمه نيستند، بلکه . خود، نشان می دهند که در سيرت الهی او سهيم هستند
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تازه شده است مردان وزنانی زنده هستند ودلهای ايشان که به واسطه شبنم فيض الهی 
نوری که برايشان می تابد از طريق اعمالی که با . وی آفتاب عدالت گشوده می شود ربه 

  .محبت مسيح درخشان شده است بر ديگران منعکس می شود
  
  

  "١۶فصل "
 "در هيکل " 

  
ر ناحوم رفت وروزهايی چند درآنجا َفسپس با مادر وبرادران وشاگردان خود به َک" 
  ."َسح يهود نزديک بود، عيسی به اورشليم رفت پَِچون عيد . ماندند

. حق شددراين سفر ، عيسی به جمعيت زيادی که به سوی پايتخت روان بودند، مل
طور علنی اعالم نکرده بود وبدون اينکه توجه مردم را به او هنوز رسالت خويش را ب

 يحيی تعميد دهنده دراين ايام ، اخبار آمدن مسيح که. خود جلب کند به ايشان پيوسته بود
آنان با شور وهيجان بسياری . به آن بشارت داده بود، موضوع گفتگوی ميان مردم بود

اّما عيسی می دانست که چنين انتظاری . در انتظار رسيدن به عظمت وشکوه مّلی بودند
با شکست مواجه خواهد شد، زيرا بر اساس تعبيری نادرست از کتب مقدسه بنا شده 

ت نبوتهای عهد عتيق را برای ايشان شرح داد وسعی کرد تا مردم ي با جدِّبنابراين. بود
  .را به مطالعه دقيق کالم خداوند تشويق کرد

رهبران يهود اعالم کرده بودند که مردم بايد در اورشليم عبادت وپرستش خداوند 
ز فلسطين وحّتی ا نواحی  تمام  از  زيادی  ح عده َصَف در خالل عيد . را بياموزند

های هيکل مملو ازگروههای صحن .  در اورشليم اجتماع ميکردندسرزمين های دور
بسياری از مردم هدايای قربانی خود را که بايد به عنوان مظهر . مختلف مردم بود

بنابراين برای سهولت . قربانی بزرگ تقديم شود، نمی توانستند به همراه خود بياورند
طبقات . آورده شده ودرآنجا فروخته می شدندامر، حيوانات به صحن بيرونی هيکل 

های مورد نظر خودرا خريداری می کردند دم با اجتماع در اين مکان قربانيمختلف مر
  .ودر همين مکان کليه پولهای خارجی به سکه های قدس تبديل می شد

 و  بدهد  "فديه جان خود"  نيم مثقال  ساليانه  که  موظف بود  يهودی  فرد  هر 
. طريق جمع آوری می شد برای تأمين نيازهای هيکل مصرف می شد اين  از  که  پولی 

عالوه بر اين مبالغ هنگفتی به صورت هدايای داوطلبانه . ١۶ تا ١٢ آيات ٣٠خروج 
هم چنين مقرر شده بود که تمام پولهای . تقديم می شد تا در خزانه هيکل ذخيره شود
شت تبديل شود تا درآئين هيکل مورد پذيرش خارجی به سکه هايی که مثقال قدس نام دا

تبديل پول فرصتی بود برای حقه بازی واجحاف که به صورت تجارتی شرم . قرار گيرد
  .آور درآمده بود وبرای کاهنان نيز منبع درآمد محسوب می شد

فی را مطالبه می کردند ی حيوانات فروخته شده قيمت های گزافروشندگان برا
آنان از اين طريق با پولهای مردم . هنان وحکام تقسيم می کردندوسود حاصله را با کا

کاهنان ومعلمين يهود به عبادت کنندگان تعليم داده بودند . ثروت زيادی کسب می کردند
که اگر چنانچه قربانی تقديم نکنند، برکت خداوند شامل حال فرزندان وسرزمين ايشان 

بهای گزافی را در مقابل خريد حيوانات نخواهد شد وبدين ترتيب مردم مجبور می شدند 
بپردازند زيرا ميل نداشتند که بدون انجام دادن مراسم وتشريفات مذهبی که به خاطر آن 

  .آمده بودند، به خانه هايشان مراجعت کنند
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ان فروش حيوانات در يزدر ايام عيد َفَصح قربانی های بی شماری تقديم می شد وم
يکل مقدس خداوند به بازار خريد وفروش حيوانات تبديل ه. هيکل بسيار قابل توجه بود

بغ بغو کردن کبوتران با صدای چانه زدن معامله کنندگان ، َبع َبع گوسفندان و. می شد 
بی . جيرينگ سکه ها وجر وبحث خشمگينانه مردم از گوشه وکنا ر هيکل شنيده می شد

ا برهم می زد ودعاها و      گان رنظمی وشلوغی به قدری زياد بودکه آرامش عبادت کنند
هايی که به حضور خدای متعال تقديم می شد، تحت الشعاع هياهوی داد وستد نيايش 

آنان . يهوديان به دينداری خود بی اندازه مباهات ميکردند. کنندگان قرار می گرفت 
هيکل را بسيار دوست می داشتند وهر گونه اظهار نظر بر عليه آن را کفر تلقی می 

آنان در انجام تشريفات مربوط به هيکل بسيار سخت گير بودند، اّما دلبستگی به . کردند
مال وثروت بروجدان ايشان حاکم گرديده بود ونمی دانستند که چه اندازه از اهداف 

  .اصلی عبادت که از سوی خود خداوند بنياد نهاده شده بود، منحرف شده بودند
ول کرد، آن مکان به واسطه حضور او، هنگامی که خداوند بر فراز کوه سينا نز

خداوند به موسی امر فرمود که در اطراف کوه حدودی را تعيين کرده وآن را . تقديس شد
بر حذر باشيداز اينکه " تقديس کند وسپس سخنان خداوند شنيده شد که هشدار می داد،

د، هرآينه کشته به فراز کوه آييد، يا دامنه آن را لمس نمائيد، زيرا هرکه کوه را لمس کن
دست برآن گذارده نشود بلکه يا سنگسارشود يا به تير کشته شود، خواه بهايم . شود

بنابراين به قوم ، اينچنين  . ١٣ و١٢ آيات ٩خروج ." باشد، خواه انسان ، زنده نماند
تعليم داده شد که ، هر مکانی که خداوند حضور خويش را آشکار می کند، آن مکان 

اّما در . خداوند ميبايستی مکانی مقدس قلمداد می شدطه هيکل محو. مقدس است 
  .کشمکشِ  برای کسب ثروت همه اينها ناديده گرفته می شد

 ميان  در  خداوند  نمايندگان  تا  بودند  شده  خوانده  فرا يهود  حکام  و کاهنان 
ان بايد آن. بايد مانع سوء استفاده اشخاص از صحن هيکل می شدند) آو.باشند  مردم 

سرمشق صداقت ومهربانی باشند وبه جای فکر کردن به منافع خود، بايد به نيازهای 
عبادت کنندگان رسيدگی می کردند وکسانی را که قادر به خريد هدايای قربانی نبودند، 

  .اّما اين کار را نکردند زيرا مال اندوزی ايشان را بی عاطفه کرده بود. ياری می کردند
ی که برای انجام مراسم َقَصح به اورشليم می آمدند، افرادی نيازمند در ميان زائران

بعضی از آنان با بستر . ورنجديده مانند نابينايان ، لنگان ، ناشنوايان وجود داشتند 
بسياری آنقدر فقير بودند که نمی توانستند ارزانترين قربانی را برای . آورده می شدند

عضی ها آنقدر فقير بودند که حتی قدرت خريد غذا را ب. تقديم به خداوند خريداری کنند 
اين افراد به واسطه احکام کاهنان شديدًا تحت . نداشتند تا با آن شکم خود را سيرکنند

کاهنان به تقوا ودينداری خود افتخار می کردند وادعا می . فشار بوده ورنج می بردند
تقاضای کمک . هربانی بودندکردند که حافظان مردم می باشند ، اّما فاقد شفّقت وم

رنج ومصيبت اين افراد ، . فقيران ، مريضان وافراد در حال مرگ از ايشان بی فايده بود
  .احساس همدردی کاهنان را برنمی انگيخت 

زمانی که عيسی وارد هيکل شد، وضعيت هيکل وداد وستد غير عادالنه 
 ا که فکر می کردند  راناو رنج واندوه فقير. فروشندگان را به روشنی مشاهده کرد

بدون ريختن خون قربانی ، آمرزش گناهانشان ميسر نخواهد شد، از نزديک مشاهده 
او ديد که صحن بيرونی هيکل خداوند به مکانی برای انجام کاری نامقدس . کرد

مکانی که برای انجام  قربانی تقديس شده بود، به مکانی برای . اختصاص يافته است 
  .بديل شده بودتکسب مال وثروت 
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کاهنان . مسيح دريافت که برای جلوگيری از اين اعمال ، بايد کاری انجام شود
 اهميت  اّما  ،  کنند شرکت  بيشماری  آئين های  در تا  وحکام به زائران امر می کردند 

قربانی های خود را تقديم می کردند  زائران. دادند ايشان تعليم نمی  را به  مراسم  اين 
  .نمی دانستند که اين قربانيها سمبل قربانی کامل يعنی مسيح می باشداّما 

نا شناخته . کسی که در تمامی عبادات ايشان به صورتی نمادين نشان داده شده بود
  قربانی ها مسيح  در  ارتباط  با.   نمی  دانستند آنان  در ميان ايشان ايستاده بود، اّما 

اين آيين ها را درک می کرد، اّما ) نمادين ( ليک او ارزش سمُب. داده بود دستوراتی 
 عبادت روحانی به . اکنون می ديد که اين آيين ها منحرف ودچار سوء تعبير شده است 

 قطع شده بود و حکام با خداوند  ارتباط کاهنان و. بود از بين رفتن  در حال  سرعت 
  .ن نهدرسالت مسيح اين بود که آيين های کامًال متفاوتی را بنيا

زمانی که مسيح بر پله های هيکل می ايستد ، با دقت به اطراف می نگرد ومتوجه 
او با نگاهی پيامبر گونه به آينده می نگرد ونه تنها . منظره پيش روی خود می شود

او می بيند که چگونه کاهنان وحکام نيازمندان . سالها ، بلکه قرنها وعصرها را می بيند
او می بيند که . خواهند کرد   به فقيران ممانعتواز موعظه انجيلرا از حقوقشان محروم 

نگاه داشته می شود وبسياری ، فيض خداوند چگونه محبت خداوند از گناهکاران مخفی 
عيسی ، همچنانکه منظره . را همچون کااليی تجاری مورد استفاده قرا ر خواهند داد

 وقدرت در سيمای او آشکار می هيکل  ووضعيت آن را مشاهده می کند، خشم ، اقتدار
توجه مردم به سوی او جلب می شود ونگاه کسانی که به داد وستد ناپاک خويش . شود

او بر دارند زيرا زآنان نمی توانند چشم ا . مشغول بودند، مسحور سيمای او می شود
ی ايشان را می خواند وانگيزه که اين شخص نهفته ترين افکار باطناحساس می کنند 

بعضی ها، سعی می کنند تا صورتهای خود را پنهان . نهان ايشان را آشکار می کندهای 
 نوشته شده وبا نگاه نافذ کنند، چنانکه گويی اعمال شرير انه در سيمای ايشان

  .گر عيسی ديده می شودوجستجو
سکوت توأم با . هياهو وسروصدای ناشی از داد وستد وچانه دن متوقف می شود

ولی می شود، چنانکه گويی برای پاسخ دادن به اعمال خويش در ترس بر جمعيت مست
آنان با نگريستن به مسيح ، درخشش نور . مقابل تخت داوری خداوند احضار شده اند

پادشاه آسمان ، مانند داور روز واپسين . بدن انسانی مشاهده می کننددرالوهيت را 
حاطه خواهد کرد، اکنون اورا ايستاده است واگر چه جالل وشکوهی که درآن روز اورا ا

 . شود  آگاه  جمعيت  باطن  می تواند از عمق  احاطه نکرده است ، اّما با همان قدرت 
عيسی با . تک تک افراد را زير نظر می گيردو او برروی جمعيت حرکت  می  کند نگاه 

شن نوری الهی سيمای اورا رو. جديت ومتانت ، جالل خويش را به ايشان نشان می دهد 
همان صدايی که بر  ----آنگاه لب به سخن می گشايد وصدای رسا وپر طنين او. می کند

باالی کوه سينا شريعت را اعالم کرد، شريعتی که اکنون کاهنان وحکام در حال نقض آن 
" عيسی به ايشان می گويد،.  در ميان صحن هيکل طنين انداز می شود ------بودند

  .".ريد وخانه پدر مرا خانه تجارت مسازيداينها را از اينجا بيرون بب
عيسی تازيانه ای ساخته شده از طناب را در دست گرفته ودر حالی که به آهستگی 

می آيد، به جمعيتی که درورودی حياط هيکل درحال چانه زدن از پله های هيکل پائين 
او با غيرت وجديتی . هيکل خارج شوند هستند ، دستور می دهد که از صحن های
سکه ها بر روی زمين ريخته می شود . بيسابقه تختهای صرافان را واژگون می کند

. وصدای جيرينگ جيرينگ آن بر روی سنگفرش مرمرين حياط هيکل شنيده ميشود
هيچکس جرأت نمی کند که اقتدار اورا در اين مورد زير سئوال ببرد ويا سکه های 
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عيسی .  ،جمع آوری کندبود ده ريخته شده بر روی زمين راکه از راه حرام کسب ش
ايشان را با تازيانه ای که از طناب درست کرده بود، نمی زند، اّما اين تازيانه ساده در 

نگهبانان هيکل ، . نظر می رسددستهای او هم چون شمشيری آتشين ، وحشتناک به 
 مبادا الن وفروشندگان حيوانات با گاو وگوسفندانشان از ترس اينکهکاهنان سوداگر ، دال

  .در حضور او محکوم شوند، با شتاب از محوطه هيکل خارج می شوند
فريادهای وحشت از لبهای . جمعيت با مشاهده الوهيت عيسی وحشت زده می شود

حّتی شاگردان عيسی از ترس بر خود می . رنگ باخته هزاران نفر به گوش می رسد
ادی او بسيار متفاوت است ، آنان به خاطر سخنان ورفتار عيسی که با رفتار ع. لرزند

اّما اين سخنان را که درباره او مکتوب شده است به ياد می . وحشت زده می شوند
 جمعيت آشفته ويرهياهو ٩ آيه ۶٩مزامير . " غيرت خانه تو مرا خورده است " آورند،

اکنون صحن های . به همراه کاالهايشان از هيکل خداوند خارج واز آنجا دور می شوند
از داد وستد نامقدس پاک شده است وسکوتی ژرف وبا ابهت جايگزين هياهو وبی هيکل 

حضور خداوند که در ايام گذشته کوه سينا را تقديس کرده بود، اکنون با . نظمی می شود
  .حضور خويش هيکل را تقديس وتکريم می کند

 خدمت خود را در تطهير هيکل ، عيسی رسالت خويش را به عنوان مسيح وآغاز
ی که برای ساکن شدن حضور خداوند بنا شده بود، در نظر داشت تا هيکل. الم می کرداع

از زمانهای ازلی ، نقشه خداوند . درس با اهميتی را به قوم اسراييل و جهانيان تعليم دهد
اين بود که همه موجودات آفرينش ، از فرشتگان پاک ومقدس تا انسان ، به هيکلی 

اّما انسان به واسطه گناه نتوانست هيکل خداوند . ل شوندبرای سکونت خالق هستی تبدي
زيرا قلب او به واسطه گناه ، گمراه وفاسد شده بود وديگر نمی توانست جالل . باشد

 خداوند  نقشه  جسم ،  لباس   در  خدا اّما به واسطه ظهور پسر . خداوند را آشکار کند
   فيض به واسطه شود وخداوند در بشريت ساکن می.  يابد می  تحقق 

اين خداوندنقشه . به هيکل خداوند تبديل می شودنجات بخش او ، دل انسان مجددًا
بود که هيکل اورشليم به عنوان شاهدی هميشگی به روی تمامی انسانها که آماده 

اّما يهوديان ارزش واهميت بنايی را که به . پذيرش فيض عالی آن هستند، گشوده بماند
آنان خودشان را به عنوان هيکل های مقدس .کردند، نفهميده بودندآن بسيار افتخار می 

ُپر شدن محوطه هيکل اورشليم از هياهوی دادوستد . ، به روح خداوند تسليم نکردند
 کامل دلهای انسانی را به واسطه حضور شهوات نفسانی وافکار ن نامقدس ، فاسد شد

ان وفروشندگان، رسالت خويش عيسی در تطهير هيکل از خريدار. نامقدس نشان می داد
 از تمايالت دنيوی ، شهوات نفس ورفتارهای –را برای تطهير قلب انسان از ناپاکی گناه 

ب او می لخداوندی که شما طا." روح را فاسد می سازد، اعالم کرد  کهشريرانه ای
باشيد، ناگهان به هيکل خود خواهد آمد، يعنی آن رسول عهدی که شما از او مسرور می 

 او را اّما کيست که روز آمدن.  اين است قول َيهُوَه صبايوت! هان او می آيد. باشيد
متحّمل تواند باشد؟ وکيست که در حين ظهور وی تواند ايستاد؟ زيرا که او مثل آتش 
قالگر ومانند صابون گازران خواهد بود ومثل قالگر وُمَصفی کننده نقره خواهد نشست 

، ايشان را مانند طال ونقره مّصفی خواهد گردانيد تا ايشان ونبی الوی را طاهر ساخته 
  .٣ تا ١ آيات ٣مالکی ." هديه ای برای خداوند به عدالت بگذرانند

 آيا تشخيص نمی دهيد که معبد خداييد وروح خدا در شما ساکن است ؟ اگر کسی 
س است وشما معبد خدا را خراب کند، خدا نيز اورا هالک خواهد کرد، زيرا معبد خدا مُقد

هيچ انسانی نمی تواند روح شرارت که . ١٧ و١۶ آيات ٣اول قرنتيان ." آن معبد هستيد
تنها مسيح است که می تواند هيکل . دل را در تملک خود درآورده است ، بيرون کند
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روح را تطهير کند اّما او خود را به زور تحميل نمی کند وآنطوری که در ايام گذشته 
اينک بر در ايستاده می "  قلب ما وارد نمی شود، بلکه می گويد ،وارد هيکل شد، به

کوبم ، اگر کسی آواز مرا بشنود ودر را باز کند به نزد او در خواهم آمد وبا وی شام 
او خواهد آمد ، اّما نه فقط برای يک . ٢٠ آيه ٣مکاشفه " خواهم خورد واو نيز با من 
خواهم گزيد، ودرميان ايشان راه خواهم بين آنها سکونت " روز ، چنانکه می گويد،

او عصيان ما را .". رفت ، ومن خدای ايشان خواهم بود وآنان قوم من خواهند بود
دوم ." پايمال خواهد کرد وتو جميع گناهان ايشان را به عمق های دريا خواهی انداخت 

کرد تا حضور او جان را تقديس وتطهير خواهد  . ١٩ آيه ٧ ميکا – ١۶ آيه ۶قرنتيان 
." خدا به واسطه روحش درآن ساکن شود" که هيکلی مقدس برای خداوند باشد و

  .٢٢ و٢١ آيات ٢افسسيان 
کاهنان و حکام با حالتی شکست خورده از صحن هيکل و از مقابل ديدگان نافذ 

آنان در ضمن فرار با تعدادی از . مسيح که از باطن ايشان خبردار بود، فرارکرده بودند
ه سوی هيکل می آمدند برخورد کردند وآنچه را که ديده وشنيده بودند برای مردم که ب

مسيح به مردمی که در حال . ايشان شرح داده واز ايشان خواسته بودند تا باز گردند
فرارکردن بودند نگريست وبه خاطر ترس وجهل ايشان نسبت به پرستش حقيقی ، شديدًا 

تفرق شدن تمامی قوم اسراييل را به واسطه عيسی در اين منظره ، که م. اندوهگين شد
  .گناه وتوبه ناپذيری ايشان به شکلی نمادين نشان می داد، مشاهده کرد

چرا کاهنان از هيکل می گريختند ؟ آنان چرا بر سر جای خود باقی نماندند؟ کسی 
م وقدرت  جليلی فقير که از مقا رفتن داده بود، پسر يک نجار ، يککه به ايشان دستور

ان چرا از پولی که از راه حرام کسب شده بود، صرفنظر آن. نيوی بهره ای نداشت د
  کردند وبه دستور کسی که ظاهری آنچنان متواضع وفروتن داشت ، از معبد گريختند؟

در سيمای او ودر آهنگ صدايش ، . مسيح با اقتدار يک پادشاه سخن گفته بود
کاهنان وحکام به محض . مقاومت نداشتند چيزی نهفته بود که آنان در مقابل آن يارای 

دريافت فرمان عيسی ، جايگاه واقعی خود را که تا آن زمان درک نکرده بودند ، به 
زمانی که الوهيت عيسی به ايشان آشکار شد ، . عنوان افرادی دزد ورياکار درک کردند 

. ی بردندبرآشفتگی نديدند، بلکه به اهميت سخنان او پمای او فقط عصبانيت ويدر س
آنان گويی خود را برای دريافت محکوميت ازلی در حضور تخت داوری خداوند احساس 

بدين ترتيب ، برای مدتی ، متقاعد شدند که عيسی يک نبی ميباشد، اّما .  کردندیم
نبوتهای انبياء در ارتباط با مسيح . بسياری ديگر عقيده داشتند که او همان مسيح است 

آيا آنان به اين موضوع اعتراف می .  از ذهن ايشان گذشته بود، از طريق روح القدس
  کردند؟

 همدردی  و محبت  که  دانستند  می  حکام  و  کاهنان  .  کردند  نمی توبه  آنان 
آنان می دانستند که د ر دادوستد با . مسيح نسبت به نيازمندان بر انگيخته شده است 
ه مقاصد ايشان پی برده بود، از او نفرت مردم مرتکب اخاذی شده بودند وچون مسيح ب

سرزنش آشکار مسيح غرور ايشان را جريحه دار کرد وهم چنين به نفوذ روز . داشتند 
بنابراين تصميم گرفتند که با او وبا کسی که . افزون او در ميان مردم حسادت می کردند

  .ه کنندبه او اين قدرت را داده بود تا ايشان را از هيکل اخراج کند، مبارز
کاهنان ومقامات هيکل به آرامی ، اّما با دلی سرشار از کينه به هيکل باز می 

آنان هنگامی که از . اّما در غيبت ايشان چه تغييرات عظيمی صورت گرفته است . گردند
واکنون همين افراد به کسی که همدردی . هيکل گريختند، فقيران ونيازمندان جا ماندند

عيسی با چشمانی اشگ آلود به کسانی . کار بود، می نگريستندومحبت در سيمای او آش



 - 86 -

هراسان مباشيد، شمارا " که در اطرافش ايستاده واز ترس به خود می لرزيدند، گفت ،
  .".نجات خواهم داد وشما مرا جالل خواهيد داد، به همين علت به اين جهان آمده ام 

َرّبی ، مرا متبارک " فتند ،مردم با نيازهای فوری به حضور او نزديک شده ، می گ
او با محبتی بيشتر از محبت يک . عيسی مشکالت ونياز های ايشان را شنيد.". گردان 

او همه را . مادر ، به روی کودکان رنجديده ومريض خم شد ودردهای ايشان را شفا داد
الل ها شفا يافته وزبان به حمد . مورد مرحمت قرار داد ومريضان ايشان را شفا داد

کوران ، چشمان خويش را باز کرده وبه سيمای شفا دهنده . وپرستش خداوند گشودند
  .خود نگريستندو بدين ترتيب دلهای رنجديدگان شاد شد

برای کاهنان ومقامات هيکل ، مشاهده کار عظيم عيسی وصدای فريادهای شادی 
 ها، مردم حکايت رنج ها،نااميدی!. مردم چه مکاشفه ای عظيمی می توانست باشد

روزهای پر از درد ورنج ، بی خوابيهای شبانه را برای يکديگر بازگو می کردند 
ودرست هنگامی که آخرين بارقه های اميد به ياس ونااميدی تبديل می شد، مسيح ايشان 

بار درد ورنج بسيار سنگين ." شخصی از ميان جمعيت اعالم می کرد. را شفا داده بود
او مسيح خداوند است ومن زندگی خود را وقف خدمت . يافتم بود، اّما ياور ومددکار را 

والدين به فرزندانشان گفتند، او زندگی شما را نجات داد، صدای خود . به او خواهم کرد
صدای پرستش کودکان وجوانان ، پدران ومادران ، . را بلند کنيد واورا حمد گوييد

اميد وشادی . رهم آميخته بوددوستان ونظاره کنندگان در پرستش وشکر گزاری ا زاو د
آنان برای اعالم . دلهای مردم را لبريز کرد وسالمتی وآرامش به افکارشان باز گشت 

  .محبت بی نظير مسيح که جان وروح ايشان ر شفا داده بود به خانه هايشان باز گشتند
در مصلوب کردن کسانی که بدين ترتيب شفا يافته بودند، به جمعيتی که فرياد می 

آنان با مسيح همدردی کردند، زيرا . ملحق نشدند" مصلوبش کنيد، مصلوبش کنيد" ،زد
آنان می دانستند که او منجی . محبت عظيم وقدرت خارق العاده او را احساس کرده بودند
آنان بعدها به موعظه های . ايشان است ، زيرا که او جان وروح ايشان را شفا داده بود

 و ورود کالم خدا به قلبهايشان ، به ايشان فهم وحکمت درسوالن مسيح گوش فرا دادن
عطا کرد وبا دريافت حکمت خداوند به کار گزاران رحمت او ابزار نجات ورستگاری 

  .تبديل شدند
. جمعيتی که از صحن هيکل گريخته بود بعد ازمدتی به آرامی به هيکل باز گشت 

با .  يافته بودندندازه ای خالصیآنان از وحشتی که بر ايشان مستولی گرديده بود، تا ا
آنان با شگفتی وحيرت به . ترس در چهره ايشان آشکار بوداين وجود آثار ترديد و

اعمال عيسی نگريستند ومتقاعد شدند که نبوتهای مربوط به مسيح دراو تحقق يافته 
مسئوليت بی حرمتی به هيکل وگناه ناشی از آن تا اندازه زيادی متوجه کاهنان . است 

.   مکان  خريد  و فروش  تبديل  شده  بود به خداوند  هيکل با توافق ايشان ، ود زيرا ب
آنان به واسطه اقتدار الهی . بودندايسه  با ايشان تا حدودی بی تقصيرمق در  مردم 

عيسی تحت تأثير قرار گرفتند ، با اين وجود نفوذ کاهنان وحکام بر ايشان بسيار زياد 
ح را نوعی ابداع تلقی کرده وّحق مداخله او را در کاری که از مردم رسالت مسي. بود

آنان از متوقف . ه بود ، مورد سئوال قرار دادندسوی مقامات هيکل مجاز شمرده شد
 ترتيب ، سعی کردند تا قدرت روح القدس را شدن داد وستد درهيکل ناراحت شدند وبدين

  .ب کننددر متقاعد کردن وتحت تأثير قرار دادن افراد، سرکو
کاهنان وحکام ، ميبايستی بيشتر از هرکسی ، مسيح خداوند را در عيسی می 

 در اختيار ديدند، زيرا طوماری مقدس عهد عتيق را که رسالت اورا تشريح می کرد،
ن می دانستند که پاک کردن هيکل از دادو ستد نامقدس ، تنها با قدرتی ورای آنا. داشتند
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آنان عليرغم اينکه از عيسی بسيار نفرت داشتند، . يابدقدرت انسانی می تواند تحقق 
نمی توانستند خود را از اين فکر که او ممکن است يک نبی باشد که خدا برای تطهير 
هيکل فرستاده است ، خالص کنند، بنابراين با احترامی که زاييده ترس بود به نزد او 

  ".نيم اجازه چنين کارها را داری ؟چه آيتی به ما می نمايانی تا بدا" رفته وسئوال کردند،
عيسی به ايشان آيتی را نما يانده بود وبا تابانيدن نور حقيقت در دلهای ايشان 
وانجام معجزاتی که فقط مسيح می توانست انجام دهد، شواهدی از شخصيت وذات الهی 

که اکنون ، زمانی که کاهنان از او سئوال کردند . خويش را به ايشان آشکار کرده بود
آيتی به ايشان بنماياند، عيسی با گفتن َمَثلی که نشان می داد افکار پليد ايشان را خوانده 

اين هيکل را ويران کنيد که من سه روزه آن را باز برپا خواهم " است ، پاسخ داد،
  ."داشت 

او نه تنها به انهدام هيکل . عيسی در اين سخنان به دو منظور جداگانه اشاره کرد
مورد دّوم يعنی .  بلکه به مرگ خويش وانهدام جسم خويش نيز اشاره کرداورشليم ،

زمانی که کاهنان . مرگ او، چيزی بود که خود يهوديان نيز نقشه آن را طرح می کردند
وحکام به هيکل باز گشتند ، تصميم گرفته بودند تا او را به قتل برسانند وازَ شر او 

 نيت ايشان را آشکار کرد، منظور او را درک خالص شوند، بااين حال هنگامی که عيسی
" فتند،انستند وبا عصبانيت گآنان سخنان او را صرفًا به هيکل اورشليم مربوط د. نکدند

بنای اين هيکل چهل وشش سال به طول انجاميده است ، و حال تو می خواهی سه روزه 
مانی ايشان را اکنون احساس می کردند که عيسی شک وبی اي" . ( آن را بر پا کنی ؟

  ).موجه دانسته بود وانکار خود از سوی ايشان را تأ ييد کرده است 
مان ، انتظار نداشت که سخنان وی از سوی يهوديان بی ايمان وحتی  زمسيح درآن

او می دانست که اين سخنان از سوی دشمنانش بد . از سوی شاگردانش فهميده شود
او هم چنين می دانست که . يک خواهد کردتعبير خواهد شد وآنان را بر عليه وی تحر

م کردن وی استفاده خواهند کرد هدشمنانش درجريان محاکمه اش از اين سخنان برای مت
توضيح اين . وبر روی صليب جلجتا او را به خاطر همين سخنان تمسخر خواهند کرد

 کردو  رآن زمان ، آنان را از رنج وعذاب منجی درآينده آگاه می دسخنان به شاگردان
اّما . اندوه ومصيبتی به بار می آورد که شاگردان هنوز قدرت تحمل آن را نداشتند 

توضيح اين سخنان برای يهوديان باعث علنی کردن بی موقع وزود هنگام نتايج تعصب 
سيری شده بوند که با تعقيب مداوم آن  مآنان پيش از اين وارد. وبی ايمانی ايشان می شد

  .ّبره به قربانگاه بکشانند، عيسی را به عنوان 
عيسی می دانست . اين سخنان به خاطر کسانی گفته شد که به او ايمان می آوردند 

سخنانی که در َفَصح گفته شد، بايد به گوش . که اين سخنان بعدها تکرار خواهد شد
او می دانست . هزاران نفرمی رسيد واز طريق آنان به اقصی نقاط جهان منتقل می شد

ز قيام از مرگ ، معنی ومفهوم اين سخنان برای همه آشکار خواهد شد وبرای که بعدا
  .بسياری از مردم ، گواه قاطع الوهيت وی تلقی خواهد گرديد

  
  

 "صـــل هفدهمف"
   "موسيقودين"  

  
او فردی بسيار . نيقوديموس در ميان قوم يهود مقام ومسئوليت بسيار مهّمی داشت 

او نيز همراه با ديگران . نيک نام شورای ملی يهود بودفرهيخته ، با استعداد وعضو 
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تحت تأثير تعاليم عيسی قرارگرفته بود و عليرغم اينکه فردی ثروتمند ، فرهيخته 
تعاليکی که از . اصری فروتن شده بوداّما به طرز عجيبی شيفته تعاليم نومحترم بود ، 

ده بود ونيقوديموس مشتاق بود سوی منجی بيان شده بود، شديدًا او را تحت تأثير قراردا
  .تا هر چه بيشتر از اين حقايق عالی آگاه شود

آنان از . ِا عمال قدرتِ  مسيح در تطهير هيکل ، خشم کاهنان را بر انگيخته بود
قدرت اين مرد بيگانه هراسان شدند وچنين جسارتی از سوی جليلی ناشناس برای ايشان 

اّما همه آنان با . ه کار وفعاليت وی خاتمه دهندلذا مصمم شدند که ب. قابل تحّمل نبود
در ميان ايشان افرادی بودند که از مخالفت با عيسی که . چنين تصميمی موافق نبودند

آنان به خاطر داشتند که . چنين آشکارا به واسطه روح خدا هدايت می شد، می ترسيدند
ييل کشته شده بودند چگونه انبياء عهد عتيق به خاطر سرزنش گناهان رهبران دراسرا

ومی دانستند که اسارت يهوديان به دست قومی مشرک نتايج سرسختی ايشان در عدم 
آنان می دانستند که کاهنان وحکام با توطئه . پذيرش نکوهش های خداوند می باشد

چينی بر عليه عيسی ، از طريق پدرانشان پيروی کرده واعمال ايشان مصائب جديدی را 
 نيقوديموس نيز چنين احساسی داشت ودر يکی از جلسات شورای .ببار خواهد آورد

عالی يهود ، هنگامی که موضوع تعقيب عيسی مطرح شد، او ساير اعضای شورا را به 
احتياط واعتدال دعوت نمود وتاکيد کرد که اگر چنانچه عيسی از صالحيت واقتدا ر الهی 

لذا ، کاهنان . اک خواهد بودبرخوردار باشد، ناديده گرفتن هشدارهای او امری خطرن
امات علنی دجرأت نکردند به توصيه او بی اعتنايی کنند وبدين ترتيب برای مدتی از اق

  .برعليه منجی خودداری کردند
نيقوديموس از همان موقعی که سخنان عيسی را شنيد ، با اشتياق نبوتهای عهد 

 تفحص می کرد ، اعتقاد او عتيق در ارتباط با مسيح را مطالعه کرده بود وهر چه بيشتر
او نيز مانند بسياری از مردم اسراييل از . نسبت به مسيح بودن عيسی قوی تر می شد

بی احترامی نسبت به هيکل ناراحت بود وزمانی که عيسی خريداران وفروشندگان را از 
هيکل بيرون می کرد، نيقوديموس شاهد ماجرا بود وآشکار شدن خارق العاده قدرت 

او ديد که چگونه منجی فقيران را به حضور پذيرفته و .  مشاهده کرده بودالهی را
وس چهره شاد مردم را می ديد که خدا را پرستش می منيقودي. مريضان را شفا می داد 

کردند ونمی توانست در اين مورد که عيسی ناصری فرستاده خداوند است ، شک وترديد 
  .کند

سی مالقات وگفتگو کند، اّما از روبر وشدن با نيقوديموس بسيار مايل بود که با عي
او در مالء عام اکراه داشت ، زيرا برای يک رهبر يهودی اعالم حمايت وطرفداری 
ازمعلمی گمنام مايه حقارت وسرافکندگی بود واگر خبر مالقات او به اطالع شورای عالی 

به اين ( هانه نيقوديموس با اين ب. يهود می رسيد ، موجب تحقير وسرزنش وی می شد
که اگر آشکارا با عيسی مالقات کند، ديگران نيز از او سرمشق خواهندگرفت ، ) بهانه 

بنابراين با پرسش های خصوصی از . تصميم گرفت بطور پنهانی با عيسی ديدار کند 
محل اقامت منجی در کوه زيتون اطالع يافت و منتظر ماند تا تمام شهر به خواب 

  .جوی منجی پرداخت فرورفته وسپس به جست
ی که سعی نمود ی را احساس کرد ودر جالنيقوديموس در حضور منجی ترس غريب

می دانيم تو ! استاد" با خونسردی ومتانت ، ترس خود را پنهان کند، به عيسی گفت ،
معلمی هستی که از سوی خدا آمده است ، زيرا هيچ کس نمی تواند آياتی را که تو به 

او با سخن گفتن ار .".  عمل آورد ، مگر اينکه خدا با او باشدانجام می رسانی ، به
استعدادهای بی نظير منجی به عنوان يک معلم وهم چنين از قدرت خارق العاده او در 
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سخنان . انجام معجزات ، اميدوار بود که راه را برای گفتگوی با منجی هموار کند
او . بيان کننده بی اعتقادی نيز بودنيقوديموس اگر چه دلگرم کننده بود، اّما در حقيقت 

عيسی را نه به عنوان مسيح ، بلکه به عنوان معلمی که از سوی خدا فرستاده شده بود، 
  .اقرارکرد

عيسی به جای تصديق کردن ، عرض ادب نيقوديموس ، نگاه خويش را متوجه او 
، فردی را او با حکمت بيکران خويش . کرد، چنانکه گويی از اعماق روح او آگاه است 

بنابراين برای . عيسی از انگيزه اين مالقات آگاه بود. می ديد که در جستجوی حقيقت بود
، مستقيمًا به نکته اصلی اشاره تقويت اعتقاد نيقوديموس ، با لحنی جدی آّما مهربان 

آمين ، آمين به تو می گويم تا کسی از آب وروح زاده نشود، نمی تواند به "  وگفت ،کرد
  .٣ آيه ٣يوحنا ." ی خدا راه يابد پادشاه

. نيقوديموس با اين انديشه که با عيسی به مباحثه بپردازد، به حضور او آمده بود 
تو بيش از " او به نيقوديموس گفت ،. اّما عيسی اصول حقيقت را برای او آشکار کرد

 ، بلکه دانش نظری به تولد تازه نيازمندی ونيازی به ارضاء تمايالت کنجکاوانه نداری
بايد صاحب قلبی تازه شوی وپيش از اينکه بتوانی ارزش های الهی را درک کنی ، بايد 

، بحث  که اين تغييرات به وقوع نپيونددحياتی تازه از خداوند دريافت کنی وتازمانی
  .وگفتگو در باره من ، اقتدار ورسالت من هيچ سودی عايد تو نخواهد کرد

هنده را در باره توبه وتعميد وسخنان اورا به نيقوديموس موعظه يحيی تعميد د
او . مردم در باره کسی که ايشان را در آينده با روح القدس تعميد می داد، شنيده بود

خود، فقدان معنويت را در ميان يهوديان که تا ميزان زيادی تحت کنترل تعصب وجاه 
عيت روحانی قوم طلبی بودند، درک کرده وآرزو کرده بود که مسيح با ظهور خويش وض

با وجود اين ، پيام پر قدرت يحيی نتوانسته بود او را نسبت به گناهکار . را بهبود بخشد
او يک فريسی سختگير ومتعصب بود وبه اعمال نيک خود می . بودن وی متقاعد کند

نيقوديموس به خاطر نيکو کاری وسخاوتمندی در تداوم بخشيدن به آيين های . باليد
ام همگان بود و از لطف ومرحمت خداوند نسبت به خود خاطر جمع هيکل مورد احتر

  .بود
اصطالح توّلد تازه که از سوی عيسی به کار برده شده بود ، برای نيقوديموس 

يدند  پرستانی که به دين يهوديت می گرودر ميان قوم اسراييل ، بت. کامًال ناشناخته نبود
بنابراين نيقوديموس بايد درک . ه می شدندغالب اوقات به کودکان تازه تولد يافته تشبي

اّما او به واسطه . می کرد که سخنان مسيح را به عنوان تحت اللفظی آن تغيير نکند
تولدش به عنون يک اسرائيلی ، تصور می کرد که در ملکوت خداوند از جايگاه مطمئنی 

 او از برخوردار خواهد شد ونيقوديموس نياز به تغيير را احساس نمی کرد وتعجب
او از مرتبط ساختن خود با چنين سخنانی آزرده . سخنان منجی نيز به همين دليل بود

بود، در درون نيقوديموس ، تکبر وغرور فريسی با اشتياق به دريافت حقيقت در حال 
 از حاکمان یواز اينکه مسيح بدون درنظر گرفتن موقعيت او به عنوان يک. مبارزه بود

  . ه بود، شگفت زده شده بوداسراييل با وی سخن گفت
نيقوديموس در حالی که از خونسردی خويش شگفت زده شده بود باسخنانی کنايه 

" کسی که سالخورده است ، چگونه می تواند زاده شود؟ " آميز به مسيح پاسخ داد،
انسان نفسانی امور مربوط به روخ خدا ه نيقوديموس نيز مانند بسياری ديگر نشان داد ک

يرد ودر او هيچ چيزی وجود ندارد که بتواند در مقابل مسايل روحانی عکس را نمی پذ
  .العمل نشاند دهد ، زيرا حقايق روحانی ، به طريق روحانی قابل تشخيص می باشند



 - 90 -

او با جديت ومتانت . با اين حال ، عيسی جر وبحث را با جر وبحث پاسخ نداد 
آمين ، " خاطر بيشتری توضيح داد،دستان خويش را بلند کرده وحقيقت را با اطمينان 

پادشاهی خدا راه به آمين ، به تو می گويم تا کسی از آب وروح زاده نشود، نمی تواند 
ميد آب وتازه شدن دل به نيقوديموس می دانست که مسيح در اين سخنان ، به تع." يابد

ت که او اکنون متقاعد شد که عيسی همان کسی اس.  خداوند اشاره می کندواسطه روح
  .يحيی در باره آمدن او پيشگويی کرده بود

آنچه از بشِر خاکی زاده شود، بشری است ، اّما " عيسی در ادامه سخنانش گفت ،
کيست که چيز " دل در طبيعت خود شريراست ، . آنچه از روح زاده شود، روحانی است 

 تواند برای ابداعات بشری نمی . ۴ آيه ١۴ايوب " طاهر را از چيز نجس بيرون آورد؟ 
 طرز فکر انسانِ نفسانی با خدا زيرا. ه عالج واقعی را فراهم کندروح گناهکار انسان را

زيرا ". " دشمنی می ورزد ، چرا که از شريعت خدا فرمان نمی برد ونمی تواند هم ببرد
 زنا ، بی عفتی ، دزدی ، ، شهادتِ  دروغ و تهمت ز دل است که افکارپليد ، قتل ،ا

پيش از آنکه نهرها پاک شود . ١٩ آيه ١۵ متی – ٧ آيه ٨روميان ."  گيردسرچشمه می
کسی که سعی می کند با اعمال نيکوی خويش و . ، چشمه دل ميبايستی پاک وطاهر گردد

با نگاه داشتن شريعت به ملکوت خداوند دسترسی يابد، به کاری غير ممکن مبادرت می 
هيچ تشريفات مربوط به آن ايمان دارد، وورزد وبرای کسی که صرفًا به يک مذهب مجاز

از اصالح وتوسعه طبيعت کهنه زندگی مسيح عبارت . گونه امنيتی وجود نخواهد داشت 
شخص بايد آن است وبرای انجام اين دگر گونی،بلکه تغيير ودگر گونی کامل  نيست،

گرگونی فقط چنين د. نسبت به اميال نفس وگناه بميرد تا بتواند حيات تازه ای دريافت کند
  .ميتواند با کار موثر روح القدس پديد آيد

نيقوديموس هنوز هم مات ومتحير بود، بنابراين عيسی برای تشريح مفهوم 
باد هرکجا که بخواهد می وزد ، صدای آن " سخنانش از مثال  باد استفاده کرده وگفت ،

ست هرکس نيز که از چنين ا. را می شنوی ، اّما نمی دانی ازکجا می آيد وبه کجا می رود
  .".روح زاده شود

صدای وزيدن باد درميان شاخه های درختان شنيده می شود وصدای ِخش ِخشِ  
برگها وگلها را درمی آورد ، با اين حال نامرئی است وهيچ انسانی نمی داند که از کجا ِم 

طوری کار روح القدس در دل آدمی نيز اين چنين است وهمان. د وبه کجا می رود يِآمی 
که حرکت باد را نمی توان توضيح داد، کار روح القدس در دل آدمی نيز نمی تواند 

 را که در یيک شخص ممکن است زمان ومکان دقيق ويا سير حوادث. توضيح داده شود
 تبديل جريان تبديل وی به وقوع پيوسته است ، نتواند توضيح دهد، اّما اين نمی تواند

عوامل خويش که همانند باد نامرئی هستند، دايمًا دردل ح با مسي . نشدن وی را اثبات کند
اثرات روح القدس به تدريج در دل شخص دريافت کننده ديده می . انسان کارمی کند 

اين اثرات ممکن است به وسيله تفکر وتعمق . شود واورا به سوی مسيح هدايت می کند
.  يک واعظ دريافت شودوی دن کالم خدا ازسبه مسيح ويا مطالعه کتاب مقدس ويا شني

هنگامی که روح القدس با در خواست آشکار تری به دل شخص وارد می شود، شخص 
 بسياری اين پديده را تغيير ناگهانی می نامند. با شادمانی خود را به مسيح تسليم می کند

  .، اّما اين کار حاصل تالش صبورانه ودراز مدت روح القدس می باشد
، اثرات آن ديده واحساس می شود وبه همين اد نامريی استالی که خودِ  بدر ح

ترتيب ، کار روح القدس بر روی شخص ، خودش را در رفتار وزندگی او که قدرت 
هنگامی که روح خدا بر دل . نجات بخش آن را احساس کرده است آشکار خواهد کرد

انه کنارگذاشته می افکار گناه آلود واعمال شرير. حاکم می شود، زندگی را تبديل می کند
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م شادی جای غ.  ، حسادت ونزاع می شودشوند ومحبت ، تواضع وصلح جايگزين خشم
وهيچ کس دستی را که . را می گيرد وسيمای شخص نور الهی را منعکس می کند

ا نوری راکه از جايهای آسمانی فرود می آيد را بر می دارد نمی بيند ويبارهای سنگين 
 خداوند زمانی نازل می شوند که شخص به واسطه ايمان خود برکات .مشاهده نمی کند 

آنگاه ، قدرتی که چشم هيچ انسانی نمی تواندآن را ببيند، . را به خداوند تسليم می کند
  .مخلوقی تازه به شباهت خداوند می آفريند

افکار محدود وفانی بشری ، غير ممکن است که بتواند کار نجات ورستگاری را 
با اين حال کسی که از . ّسر نجات فراتر از دانش ومعرفت انسانی است زيرا . درک کند

 مرگ به حيات منتقل می شود، آن را به عنوان يک واقعيت الهی درک می کند ومنشاء
ونتايج آن در خالل عصر ها . نجات را تنها از طريق تجربه شخصی می توانيم درک کنيم 

  .تأثير گذار خواهد بود
 می گفت ، انوار حقيقت در فکر حاکم يهودی نفوذ کرد هنگامی که عيسی سخن

با اين حال ، . واثرات لطيف ومهار کننده روح القدس قلب او را تحت تأثير قرارداد
ضرورت تولد تازه وطريق . ور کامل درک نکردطنيقوديموس ، سخنان منجی را به 

چنين " نجی پرسيد، تحقق آن ، او را خيلی تحت تأثير قرارنداد، بنابراين با حيرت ازم
  .".چيزی چگونه ممکن است ؟

يقينًا ، ". تو معلم اسراييل هستی واين چيزها را در نمی يابی ؟" عيسی پاسخ داد، 
کسی که مسئوليت تعليم مذهبی قوم را به عهده داشت ، نبايد از چنين حقايق بسيار با 

وديموس به جای يق بود که نمقصود از سخنان مسيح اين. اهميتی بی اطالع می بود
عانه تری ده خاطر شود، ميبايستی نگرش متواضاينکه در مقابل کالم روشن حقيقت آزر

با اين حال مسيح با نگاه ولحن محبت . را نسبت به ناآگاهی روحانی خويش داشته باشد
آميز خويش چنان با وقار ومتانت سخن گفت که نيقوديموس با درک شرايط حقيرانه 

  .دخويش آزرده خاطر نش
اّما هنگامی که عيسی توضيح داد که رسالت او در اين جهان تأسيس حکومتی 

" عيسی اضافه کرد،. روحانی به جای حکومت زمينی است ، نيقوديموس مضطرب شد
شما سخن گفتم باور نکرديد، چگونه باور اگر هنگامی که در مورد امور زمينی با 

اگر نيقوديموس نمی توانست تعليم ". خواهيد کرد اگر از امور آسمانی به شما بگويم ؟
مسيح را که نشاندهنده عمل فيض بر قلب آدمی است بپذيرد ، چگونه می توانست طبيعت 

او به خاطر تشخيص ندادن ماهيت کار . ملکوت آسمانی پر شکوه او را درک کند؟ 
  .مسيح بر روی زمين ، نتوانست مأموريت آسمانی او را درک کند

يشان را از هيکل اورشليم بيرون کرده بود، ادعا می کردند که يهوديانی که عيسی ا
فرزندان ابراهيم هستند، اّما از حضور منجی فرار می کردند زيرا نميتوانستند جالل خدا 

بدين ترتيب اثبات کردند که به واسطه فيض . را که در او آشکار شده بود، تحمل کنند
آنان برای .  هيکل شايسته نيستندخداوند، برای شرکت در خدمات وآئين های مقدس

کسب تقدس ظاهری اشتياق داشتند اّما در کسب تقدس باطنی وقلبی کوتاهی می کردند 
روح شريعت را نقض می . ودر حالی که برای انجام شريعت وسواس به خرج می دادند

بزرگترين نياز يهوديان ، درست همان تغييری بود که مسيح در موردآن با . کردند
 تولدی تازه ، پاک شدن از گناه وتازه شدن معرفت –موس سخن گفته بود نيقودي

  .وقدوسيت 
اشعيای . هی نداشت يقوم اسرائيل در ارتباط با تجديد حيات معنوی هيچ توججهالت 

زيرا که جميع ما مثل شخصِ  نجس شده ايم " نبی با الهام از روح القدس نوشته بود،
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" داود نبی در مزامير دعا کرده بود ،.". وث می باشد وهمه اعمال عادله ما مانند لثه مّل
خداوند از طريق .". سازفرين وروح مستقيم در باطنم تازه ای خدا ، دل طاهر در من بيا

دل تازه به شما خواهم داد وروح تازه در اندرون شما " حزقيال نبی وعده داده بود که ،
. ل گوشتين به شما خواهم دادخواهم نهاد ودل سنگی را از جسد شما دور کرده ، د

وروح خود را در اندرون شما خواهم نهاد وشما را به فرايض خود سالک خواهم گردانيد 
 ١٠ آيه ۵١ مزامير – ۶ آيه ۶۴اشعيا .". تا احکام مرا نگاه داشته ، آنها را به جا آوريد

  .٢٧ و٢۶ آيات ٣۶و حزقيال 
 اّما اکنون مفهوم عميق اين آيات نيقوديموس اين آيات را با دقت مطالعه کرده بود

او می ديد که حتی اطاعت بی چون وچرا از شريعت نيز نمی تواند . را درک می کرد
ندگی نيقوديموس شايد از نظر ز. انسان را برای ورود به ملکوت خداوند مستحق بداند

اّما او در حضور مسيح احساس کرد که دلش ناپاک .وقابل احترام بود، پاک مردم
  .گيش نامقدس است وزند

نيقوديموس به سوی مسيح کشيده می شد وهنگامی که منجی در باره تولد تازه با 
بنابراين از مسيح . وی سخن گفت ، اشتياق داشت که اين تغيير در او به وجود آيد

هم چنان که " سئوال کرد که چنين تغييری چگونه ميتواند تحقق يابد؟ عيسی پاسخ داد، 
نمود، هم چنين پسر انسان نيز بايد بلند کرده شود تا هرکه  يابان بلندموسی مار را در ب

عيسی در اينجا به موضوعی .". جاودانی يابدت به او ايمان آرد هالک نگردد، بلکه حيا 
نماد ماِر برافراشته شده ، رسالت منجی را . اشاره می کرد که نيقوديموس با آن آشنا بود

گامی که قوم اسراييل از نيش مارهای سمبی به هالکت می هن. کار کردشبرای او کامًال َآ
رسيدند، خداوند به موسی دستور داد که ماری برنجی بسازد وآن را در ميان جمعيت 

پس از آن صدايی در سرتاسراردو گاه شنيده می شد که اعالم . وبر مکانی بلند قراردهد
ردم به خوبی ميدانستند که اين م. می کرد، هر که به مار برنجی نگاه کند زنده خواهدماند

. بلکه آن سمُبلی از مسيح بود. که به ايشان کمک کند مار در ذات خود قدرتی ندارد
ه به شباهت مارهای هالک کننده برای شفای قوم بر دهمانگونه که مجسمه ساخته ش

ميبايستی به ." شبيه جسم گناه شده بود" افراشته شده بود، به همان طريق کسی که 
بسياری از اسرائيليان تصور می . ٣ آيه ٨روميان . منجی ايشان بر افراشته شودن عنوا

کردند که آئين های مربوط به قربانی در ذاتِ  خود اين مزيت دارد که ايشان را از گناه 
د وخداوند قصد داشت به ايشان بياموزد که ارزش اين آئين ها از ارزش مار زآزاد سا

 برنجی ميبايستی افکار قوم را به سوی منجی هدايت می مار. برنجی بيشتر نمی باشد
آنان خواه برای شفا يافتن از زخمهايشان وخواه برای دريافت آمرزش گناهان نمی . کرد

توانستند برای خودشان کاری انجام دهند، مگر اينکه ايمان خويش را به هديه خداوند 
  . تا زنده بمانندآنان ميبايستی به مار نگاه کنند. يعنی مسيح نشان دهند

ده شده بودند شايد درنگاه کردن به مار برنجی آنانی که از سوی مارهای سمی گزي
آنان شايد سئوال می کردند که درآن مجسمه برنجی چگونه ميتواند . تأخير می کردند

اّما هيچ . آنان شايد خواستار توضيحی علمی می شدند. چنين خاصيتی وجود داشته باشد
آنان بايد کالم خدارا که توسط موسی به ايشان گفته شده بود، می . دتوضيحی داده نش

  .امتناع از نگاه کردن موجب هالکت ايشان می شد. پذيرفتند 
. بايد نگاه کنيم وزنده بمانيم . جان آدمی از طريق مجادله ونزاع روشن نمی شود

. ود پنهان کردا که عيسی به او آموخته بود، پذيرفت وآن را دردل خرنيقوديموس درسی 
او کتب مقدسه را به شکلی جديد ونه با هدف مباحثه درباره يک فريضه بلکه با هدف 
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به هدايت روح اقدس رسيدن به حياتی تازه مورد تفتيش قرارداد وبا گردن نهادن 
  .شروع به درک ملکوت آسمان کردوپيروی از آن 
توسط   که   هستند  حقيقتی  همان  گرفتن  فرا  نيازمند   نفر  نيز هزاران  امروزه 

آنان به اطاعت خويش از شريعت . مار بر افراشته شده به نيقوديموس تعليم داده شد
خداوند متکی بوده وتصور می کنند که با اعمال نيک خويش ميتوانند فيض او را کسب 
کنند وهنگامی که از ايشان خواسته می شود تا به عيسی نگاه کنند وايمان داشته باشند 

ه او تنها به واسطه فيض خويش ميتوانند ايشان را نجات دهد، مانند نيقوديموس می ک
  .".چنين چيزی چگونه ممکن است ؟" پرسند،

برای دريافت حيات تازه ، بايد همانند نيقوديموس به گناهکار بودن خويش اعتراف 
اعمال ." يم زيرآسمان نامی به آدميان داده نشد تا بدان نجات ياب" کنيم وبه جز مسيح ،

ما به واسطه ايمان ، فيض خداوند را دريافت می کنيم ، اّما ايمان به تنهايی . ١٢ آيه ۴
اّما ايمان موجب می شود که . نمی تواند ما را نجات دهد وباآن چيزی عايد ما نمی شود

. به عيسی بپيونديم وسيرت عالی اورا که تنها راه نجات ماست به عنوان الگو بپذيريم 
ّتی بدون کمک روح خداوند نمی توانيم توبه کنيم ، کتاب مقدس درباره مسيح می ما ح
خداوند اورا به دست راست خود باال برده ، سرور ونجات دهنده ساخت تا قوم " گويد،

توبه وآمرزش گناهان . ٣١ آيه ۵اعمال ." اسرائيل را توبه وآمرزش گناهان بخشد
  .شدصرفًا به واسطه مسيح امکان پذير می با

دراين صورت چگونه می توانيم نجات يابيم ؟ همانگونه که موسی مار را در بيابان 
برافراشت ، پسر انسان نيز بايد بر افراشته شود تا همه کسانی که به وسيله مار، گزيده 

اين است ّبره خدا که گناه از جهان بر ." وفريب خورده اند به او نگريسته وزنده بمانند
نوری که از باالی صليب می درخشد، محبت خدا را آشکار  . ٢٩ آيه ١يوحنا ." می گيرد

می کند ومارا به سوی خود جذب می کند واگردر مقابل اين کشش مقاومت نکنيم ، محبت 
او مارا به پای صليب هدايت می کند تا به خاطر گناهانی که باعث مصلوب شدن منجی 

واسطه ايمان ، حيات تازه ای را درما پس از آن ، روح خدا به . شده است ، توبه کنيم 
افکار وخواسته های مامطيع اراده مسيح می شود وفکر وروح ما بار . پديد می آورد

. د يديگر به شباهت او که برای مطيع ساختن همه چيز در درون ما عمل می کند، درمی ِآ
ا مسيح پس از آن شريعت خداوند در فکر وقلب ما نوشته می شود ومی توانيم همراه ب

در بجا آوردن اراده تو ای خدای من رغبت می دارم وشريعت تو در اندرون " بگوئيم ،
  .٨ آيه ۴٠مزامير ." دل من است 

عيسی در گفتگوی با نيقوديموس نقشه نجات ورسالت خويش را برای جهان 
او بعد از آن در هيچ يک از خطابه های خويش ، کار الزم را که ميبايستی . آشکار کرد

اين چنين کامل ) خواهند شد(  دلهای همه کسانی که وارث ملکوت آسمان می شدنددر
او درست در ابتدای خدمت خويش حقيقت را به يکی از . ومرحله به مرحله توضيح نداد

اعضای شورای عالی يهود که معلم برگزيده قوم وپذيرا ترين فرد برای دريافت حقيقت 
وس نيقوديم. يل از نور حقيقت استقبال نکردنداّما رهبران اسرائ. کار کردشبود، َآ

يح داده بود در دل خويش پنهان کرد ودر طول سه حقايقی را که مسيح برای او توض
  .سال ثمره قابل مالحظه ای در زندگی او آشکار نشد

سخنانی که درآن . اّما عيسی با زمينی که تخم را درآن پاشيده بود، آشنايی داشت 
نيقوديموس برای .  به نيقوديموس گفته شد، بی ثمر نماندشب ودر سکوت کوهستان

مدتی ، ايمان خويش را به عيسی علنًا اقرار نکرد اّما مراقب زندگی عيسی بود ودر 
او بارها در شورای عالی يهود با نقشه کاهنان برای نابودی . تعاليم او تفکر می کرد
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ليب افراشته شد، مخالفت کرد وسرانجام هنگامی که عيسی بر باالی ص عيسی
همانگونه که موسی آن " نيقوديموس سخنان عيسی را بر باالی کوه زيتون به ياد آورد،

ايمان د بر افراشته شود، تا هرکه به اومار را در بيابان بر افراشت ، پسر انسان نيز باي
، صليب  ناشی از مالقات و گفتگوی پنهانینور.". آورد، حيات جاويدان داشته باشد

عيسی ، منجی جهان را مشاهده از جلجتا روشن کرد ونيقوديموس درا بر فرمسيح ر
  .کرد

بعد از صعود عيسی به آسمان وهنگامی که شاگردان درنتيجه آزار وجفا پراکنده 
شدند، نيقوديموس با شجاعت قدم به پيش گذاشته وبا استفاده از ثروت ونفوذ خويش از 

. ا مرگ مسيح نابود خواهد شد، محافظت کردکليسای نوپا که يهوديان تصور می کردند ب
او که در ايام سخت وپر مخاطره فردی محتاط ومرّدد بود، اکنون به صخره ای استوار 
تبديل شده بود که ايمان شاگردان را تقويت واسباب انجام خبر خوش انجيل را فراهم می 

تند ، مورد توهين کرد وبه همين دليل از طرف افرادی که سابقًا به او احترام می گذاش
نيقوديموس از نظر دنيوی فقير شد با اين حال در ايمان خويش که به . وآزارقرار گرفت 

  .واسطه مالقات او با عيسی به وجودآمده بود، هرگز متزلزل نشد
نيقوديموس واقعه مالقات خود با عيسی را برای يوحنا شرح داد واو اين واقعه را 

حقايقی که از سوی عيسی ، معلم فروتن جليلی درآن  . برای تعليم ميليونها نفر نوشت
خلوت شبانه کوهستان به حاکم يهودی که برای آموختن طريق حيات آمده بود، تعليم 

  .داده شد ، امروزه نيز به همان اندازه با اهميت می باشند
  
  

  
 "فصـــل هجدهم"

  "ا و بايد ارتقاء يابد " 
  

اسرائيل برای مدتی از نفوذ کاهنان ، حاکمان نفوذ يحيی تعميد دهنده در ميان قوم 
اگر يحيی خود را به عنوان مسيح اعالم می کرد وبرعليه دولت . وروسای قوم بيشتر بود

شيطان از هر عاملی که برای . روم قيام می کرد، کاهنان ومردم به او می پيوستند 
 کرد تا يحيی  ارضاء حس جاه طلبی حاکمان دنيوی جذاب وخوشايند می باشد، استفاده

اّما يحيی با آگاهی از قدرت خويش ، رشوه با . تعميد دهنده را ترغيب وتحريک کند
شکوه شيطان را قاطعانه ّرد کرد وتمام توجهی را که به سوی وی معطوف شده بود، به 

  .سوی عيسی معطوف نمود
 .اکنون يحيی می ديد که توجه افکار عمومی به سوی منجی معطوف شده است 

هنگامی که . زه از تعداد جمعيتی که در اطراف او جمع می شد ، کاسته می شدهررو
گروه گروه برای شنيدن مردم ، عيسی از اورشليم به نواحی اطراف رود اردن آمد، 

بسياری . تعداد شاگردانش هر روزه افزايش می يافت سخنانش در اطراف وی گرد آمدند 
نجا که عيسی ، خود ، مردم را تعميد نمی داد، واز آبه جهت تعميد به نزد وی می آ مدند 

انجام مراسم تعميد رابه شاگردانش محول می کرد وبدين ترتيب مأموريت تعميد دهنده را 
اّما شاگردان يحيی از شهرت روز افزون عيسی احساس . مورد تأييد قرار می داد

قرار دهند و حسادت می کردند ومنتظر فرصتی بودند تا اعمال عيسی را مورد انتقاد 
آنان در باره اين موضوع که آيا تعميد . طولی نکشيد که چنين فرصتی را بدست آوردند

برای پاک کردن گناهان شخص سودمند می باشد يانه ، با يهوديان به جر وبحث 
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شاگردان يحيی معتقد بودند که تعميد عيسی از اساس با تعميد يحيی متفاوت . پرداختند
 مدتی کوتاه ، در ابتدا در مورد شکل وفرم سخنانی که بايد در آنان پس از. می باشد 

هنگام مراسم تعميد گفته شود، وپس از آن درباره اينکه آيا عيسی اين ّحق را دارد که 
  .مردم را تعميد دهد يانه ، با شاگردان عيسی به مباحثه پرداختند

استاد، آن که با " ،شاگردان يحيی به نزد او آمدند وزبان به شکايت گشوده ، گفتند 
ردن بود، وتو براو شهادت دادی ، اکنون خود تعميد می دهد تو درآن سوی رود ُا

، شيطان از طريق اين سخنان ، قصد داشت يحيی تعميد ." وهمگان نزد او می روند
به رغم اينکه رسالت يحيی به پايان خود نزيک . دهنده را در معرض وسوسه قراردهد

اگر يحيی صرفًا .  امکان وجود داشت که او مانع کار مسيح بشودمی شد، ولی هنوز اين
 ست دادن موقعيت خويش ، ابراز تأسف دبه منافع خويش فکر می کرد وبه دليل از

ودلسردی می کرد، با اين کار ممکن بود بذرهای نفاق در ميان شاگردانش پاشيده شود 
ت به طور جدی ممانعت به ده نجاان به حسادت ودشمنی ، از گسترش مژوبا تشويق ايش

  .عمل آورد
ف ها وخطاهايی بود، اّما تأثير محبت الهی يحيی نيز مانند هرانسانی دارای ضع

او در فضايی سالم وعاری از خود خواهی وجاه . زندگی او را کامًال دگرگون کرده بود
يحيی از ناخشنودی . طلبی وکامًال بدور از ّجو مسموم حسادت زندگی کرده بود

دانش هيچگونه حمايتی نکرد، بلکه به ايشان نشان داد که چه اندازه ارتباط خود را شاگر
با مسيح درک کرده وبا چه خوشحالی از کسی که راه را برای او مهّيا کرده بود، استقبال 

  .کرده است 
هيچ کس نمی تواند چيزی به دست آَوَرد، جز آنچه از " يحيی به شاگردانش گفت ،

شما خود شاهديد که من گفتم مسيح نيستم ، بلکه پيشاپيش او .  شودآسمان به او اعطا
عروس از آنِ  داماد است ، اّما دوست وداماد که در کناری ايستاده به . فرستاده شده ام 

يحيی خود را دوست ." او گوش می دهد، از شنيدن صدای داماد شادی بسيار می کند
. اماد بوده وراه ازدواج را مهّيا می کندداماد معرفی می کند، دوستی که قاصد عروس ود

هنگامی که داماد ، عروس خويش را پذيرفت ، مأموريت دوست به پايان می رسد واو 
به همين دليل . به خاطر سعادت عروس وداماد که به يگديگر پيوسته اند، شادی می کند

هده اعمال تا مردم را به سویِ  عيسی هدايت کند ومشايحيی نيز فرا خوانده شده بود 
" به همين دليل يحيی به شاگردانش گفت ،. موفقّيت آ ميز عيسی مايه شادی او بود

او بايد ارتقاء يابد ومن بايد کوچک ". شادی من نيز به همين گونه به کمال رسيده است 
  .".شوم

او . يحيی با نگاه ايمان به منجی نگريسته وبه اوج از خود گذشتگی دست يافته بود
ه افراد را به سوی خود جذب کند، بلکه تالش کرد تا افکار را هرچه بيشتر سعی نکرد ک

او ، خود، تنها يک صدا ويک فرياد، در بيابان بود . وبيشتر به سوی ّبره خدا هدايت کند
واکنون با شادی ، سکوت وگمنامی را پذيرفته بود تا نگاه همگان متوجه نور حيات 

  .گردد
 خداوند نسبت به رسالت خويش صادق و وفادار آنانی که در مقام پيام آوران

عشق به خويشتن به . هستند، هرگز در طلب کسب افتخار برای خودشان نخواهند بود
خاطر محبت مسيح کنار گذاشته خواهد شد ورقابت انگيزه ارزشمند انجيل را ضايع 

هند داد پيام آوران راستين خداوند، همانند يحيی تعميد دهنده تشخيص خوا. نخواهد کرد
ره خدا که گناهان جهان را بر می بّّاينک " که وظيفه ايشان اعالم اين حقيقت است که ، 

آنان عيسی را جالل خواهند داد وبه همراه عيسی ، بشريت نيز . ٢٩ آيه ١يوحنا ." دارد
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زيرا او که عالی وبلند است وساکن در ابدّيت می باشد واسم او ." به تعالی خواهد رسيد
ت چنين می گويد، من در مکان عالی ومقدس ساکنم ونيز با کسی که روح ّقدوس اس

افسرده ومتواضع دارد، تا روح متواضعان را احياء نمايم ودل افسردگان را زنده سازم 
  .١۵ آيه ۵٧اشعيا ." 

نبی ازِ کبر وَمّنيت خالی شده وبا نور الهی پر شده بود وهنگامی که روح يحيی 
د، سخنان او مشابه سخنانی بود که خود مسيح در مالقاتش با جالل منجی را مشاهده کر

او که از باال می آيد، برتر از همه "يحيی به شاگردانش گفت ،. نيقوديموس گفته بود
او که . است ،   اّما آن که از زمين است ، زمينی است واز چيزهای زمينی سخن می گويد

 آن کس که خدا فرستاد، کالم زيرا…………  د ، برتر از همه است ياز آسمان می ِآ
عيسی .". خدا را بيان می کند، چرا که خدا روح را به ميزان معين به او عطا نمی کند

، بلکه انجام خواست فرستنده خود را  من در پی انجام خواست خود نيستم"چنين گفت ،
را دوست تو درستکاری " او گفته شده است،در باره . ٣٠ آيه ۵يوحنا " خواهانم 

مسح  ، پس خدا، خدای تو ، تو را با روغن شادمانیته واز نادرستی بيزار بوده ایداش
 آيه ١عبرانيان ." کرده است واين گونه تو را مقامی واالتر از همقطارانت بخشيده است 

  .".روح را به ميزان به او عطا نکرده است " پدر  . ٩
انيم نور آسمان را مازمانی می تو. ور است طدر مورد پيروان مسيح نيز همين 

زيرا نمی توانيم ذات . دريافت کنيم که با ميل ورغبت از غرور وخودخواهی خالی شويم 
مگر اينکه راضی شويم تا هر . خداوند را شناخته وبه واسطه ايمان مسيح را بپذيريم 

به همه کسانی که اين کار را انجام می . انديشه ای را به اطاعت از مسيح اسير سازيم 
الوهيت با همه کمالش به " در مسيح . ن ميزان عطا خواهد شدو، روح القدس بددهند

صورت جسمانی ساکن است وشما در او که همه رياستها وقدرتها را َسراست ، از کمال 
  .١٠ و٩ آيات ٢کولسيان ." برخوردار گشته ايد

 با شاگردان يحيی  گفته  بودند که همگان  نزد  مسيح  می  آمدند ، اّما يحيی 
يعنی عده " هيچ کس شهادتش را نمی پذيرد  "شناخت روشن تری به ايشان گفت ،

را می آن که شهادت او" اّما .  پذيرفتند یقليلی او را به عنوان منجی گناهکاران م
آن که به پسر ايمان . " ٣٣ آيه ٣يوحنا ." ييد زده است پذيرد، بر راستی خدا ُمهر تأ

  .حيات جاويدان دارد ،  دارد 
زيرا اين . ا تعميد يحيی هيچ ضرورتی نداردجر ويحث در باره تعميد مسيح ي" 

تعميد بدون مسيح ، مانند هر . فيض مسيح است که به جان وروح حيات می بخشد
آن کس که به پسر انسان " مراسم ديگری نوعی تشريفات بی ارزش خواهد بود زيرا، 

  ." .ايمان ندارد، حيات  را نخواهد ديد
فقيت آميز مسيح که يحيی از آن با شادی بسيار استقبال کرده بود ، به اطالع کار مو

کاهنان وحکام در مقابل نفوذ يحيی احساس حسادت کرده . مقامات اورشليم نيز رسيد
وه گروه به سوی بيابان کنيسه ها را ترک کرده وگربودند زيرا می ديدند که مردم 

 که با قدرت بيشتری مردم را به سوی خود رهسپار می شوند، اّما در اينجا کسی بود
" رهبران قوم در اورشليم حاضر نبودند با يحيی همصدا شده وبگويند ، . جلب می کرد

آنان تصميم گرفتند از فعاليت عيسی که مردم .". اوبايد ارتقاء يابد ومن بايد کوچک شوم
  . جلب می کرد، ممانعت کنندوی خودرا به س

برای ايجاد نفاق ودشمنی ميان شاگردانش يحيی از هيچ ان عيسی می دانست که آن
او می دانست طوفانی در راه است که يکی از بزرگترين . کوششی دريغ نخواهند کرد

عيسی برای اجتناب از . انبيايی را که تا کنون به جهان آمده بود از بين خواهد برد
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وبه سوی جليل  تفاهم ونفاق ، برای مدتی کارهايش را متوقف کرده ونه سوءهرگ
ما نيز در حالی که به حقيقت وفادار می مانيم ، بايد سعی کنيم ازهمه چيز . عزيمت نمود

 تفاهم زيرا هرگاه که نفاق وسوء. ب کنيم هايی که باعث نفاق ودشمنی می شوند، اجتنا
بنابراين در هنگام مواجه شدن با چنين . پديد می آيد ، جانهای زيادی از دست می روند

  .ی بايد از الگوی عيسی ويحيی متابعت کنيم شرايط
 يحيی برای رهبری حرکت اصالح طلبانه فراخوانده شده بود وبه همين سبب برای

 ا به او معطوف کرده وموفقيت  رشاگردانش اين خطر وجود داشت که تمام توجه خود
ک ی تنها ييحرکت اصالح طلبانه را مديون زحمات  وی بدانند واين حقيقت را که يح

  .وسيله ای بود که خدا از طريق او عمل می کرد، ناديده بگيرند
هنگامی که او رسالتش . اّما کار يحيی برای بنيان نهادن کليسای مسيحی کافی نبود

را تحقق بخشيده بود، کار ديگری ميبايستی انجام می شد، کاری که شهادت او نمی 
آنان . ا درک نمی کردندتوانست آن را تحقق بخشد وشاگردان يحيی اين موضوع ر

ست ، هنگامی که متوجه شدند مسيح برای برعهده گرفتن مأموريت يحيی اقدام کرده ا
  .شکار کردندناخشنودی وحسادت خويش را َآ

خداوند، شخص را برای انجام يک کار معين فرا . اين خطر امروز هم وجود دارد
نجام وظيفه محوله انجام می خواند وبعد از اينکه شخص نهايت تالش خويش را برای ا
اّما بسياری مانند شاگردان . می دهد، خداوند فرد ديگری را برای ادامه کار برمی گزيند

توجه آنان . دش به شخص اول وتالش او متکی می بايحيی فکر می کنند که موفقيت کار
حسادت آغاز می شود وکار . به جای متمرکز شدن به خداوند، به انسان متمرکز می شود

بدين ترتيب کسی که بيش از حد مورد احترام قرار می گيرد ، . داوند ضايع می گرددخ
چنين شخصی وابستگی خويش . اعتماد به خدا را از دست داده وبه خود متکی می شود

هنگامی که به افراد تعليم داده می شود تا برای هدايت شدن . به خداوند را درک نمی کند
  .آنان مرتکب اشتباه شده واز خداوند دورمی شوندبه رهبری انسان متکی شوند ، 

لفی ت ، هراز گاهی ، خداوند افراد مختکار خداوند در انحصار افراد ويژه ايی نيس
را به همکاری فرا خواهد خواند تا از طريق ايشان اهداف خويش را به بهترين شکلی 

ده وهمراه با کر را فروتن  خود   می خواهند  کسانی که خوشا بحال  تحقق بخشد و
  ".او بايد ارتقاء يابد ومن بايد کوچک شوم" يحيی تعميد دهنده بگويند،

  
  

   "١٩فصل " 
  "درکنار چاه يعقوب " 

  
  
  

عيسی بر سرراه خود به جليل از سامره عبور می کرد وظهر بود که به دّره زيبای 
کنار چاه عيسی خسته از سفر در . چاه يعقوب در دهانه ّدره قرار داشت . شکيم رسيد

  .نشست ، زيرا شاگردانش برای تهيه خوراک به شهر رفته بودند
ار ارتباط با يکديگر ممکن  ديهوديان وسامريان با يکديگر دشمن بودند وتا ّح

داد وستد يهوديان با سامريان فقط در صورت لزوم از سوی خاخامها . اجتناب می کردند
ی با ايشان مورد نکوهش قرار می مجاز شمرده می شد اّما هر گونه معاشرت اجتماع

داشت از يک سامری پول قرض کند و يا احسان ونيکی نيک فرد يهودی ّحق . گرفت 
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شاگردان . او حّتی ّحق نداشت نان ويا جرعه ای آب از آنان دريافت کند. اورا بپذيرد 
راتر اّما از اين ف. نيز با خريدن غذا، مطابق آداب ورسوم قوم يهود عمل می کردندعيسی 

درخواست کمک از سامريان ويا نيکی کردن به ايشان به يک طريقی ، حّتی . نمی رفتند 
  .به ذهن شاگردان مسيح خطور نکرده بود

.  حال شده بود-هنگامی که عيسی در کنار چاه نشست از فرط گرسنگی وتشنگی بی
روز با تمام سفری که از صبح آغاز کرده بودند، بسيار طول کشيده بود واکنون آفتاب نيم

تصور جرعه ای آب خنک و گوارا از چاهی که در نزديکی او . گرمايش بر او می تابيد
عيسی نه طناب داشت ونه کوزه آب وچاه نيز . قرار داشت ، تشنگی او را افزايش می داد

  .بسيار عميق بود بنابراين منتظر ماند تا کسی برای آب کشيدن به آنجا بيايد
مردمان سامره برای آب کشيدن آمد وبدون اينکه متوجه دراين هنگام زنی  از 

حضور عيسی شود، کوزه اش را از آب پرکرد وهنگامی که قصد عزيمت نمود، عيسی  
 زمين در مقابل چنين در خواستی هرگز از -مردمان مشرق. از او جرعه ای آب خواست 

 می شد وارزانی خوانده" هديه خداوند" در شرق ، آب . نيکی کردن مضايقه نمی کردند
داشتن آب به مسافران چنان وظيفه مقدسی شمرده می شد که اعراب باديه نشين برای 

ميان يهوديان با سامريان دشمنی . انجام آن حتی مسير سفرشان را تغيير می دادند
اّما منجی در صدد . موجب شد تا زن سامری از دادن جرعه ای آب به عيسی مضايقه کند

بنابراين با ظرافتی ناشی ازمحبت  . ه باآن درِ  قلب اين زن را بگشايديافتن کليدی بود ک
  درخواستیاو چنين الهی از

اظهار مهربانی ممکن بود پذيرفته نشود اّما اعتماد همواره باعث جلب . کرده بود
آسمان به پادشاه ). اّما اعتماد موجب بر انگيختن حس اعتماد می شود( اعتماد می شود
اوکه . ، خود را به او نزديک کرده بودود آمده وبا طلب جرعه ای آبنزد اين زن مطر
وعنان مهار آب های عظيم را دردست داشت ، او که چشمه ها اقيانوسها راآفريد

جرعه ای آب به ای زمين را آفريد، خسته وتشنه درکنار چاه يعقوب نشسته وبرايونهره
  .احسان غريبه ای متکی بود

دی است وچنان شگفت زده شد که فراموش کرد به زن فهميد که عيسی يک يهو
ليکن سعی کرد از علت چنين تقاضايی آگاه شود، بنابراين از . خواسته عيسی پاسخ دهد

چگونه تو که يهودی هستی،ازمن که زنی سامری ام آب می خواهی " پرسيد،عيسی 
 از در می يافتی ومی دانستی چه  کسیاگر موهبت خدا را" فت ،گعيسی درپاسخ ."؟

زمانی ." توآب می خواهد، تو خود از او می خواستی ، وبه تو آبی زنده عطا می کرد 
که از تو جرعه ای آب خواستم تعجب کردی ، اگر تو از من خواسته بودی به تو از آب 

  .جاودانی حيات عطا می کردم 
. زن سامری سخنان مسيح را درک نکرده بود اّما اهميت خطير آن را احساس کرد

کرد که عيسی در او تصور . کنون رفتار سبک ومطايبه آميز زن شروع به تغيير کردو ا
عميق ن می گويد بنابراين از او پرسيد ، سرورم ، سطل نداری وچاه باره چاه يعقوب سخ

آيا تو از پدر ما يعقوب بزرگتری که اين چاه را ." آوری ؟است ، پس آب زنده از کجا مي
او در مقابل خود تنها ، .". له هايش از آن می آشاميدند؟به ما داد، وخود وپسران وگ

زن سامری در ذهن خود، عيسی را با يعقوب . مسافری تشنه وخسته از راه  را ديد
که از توانست با چاهی  -از نظر او هيچ چاه ديگری نمی. ردپاتريارخ نيکنام مقايسه ک

زن . امری طبيعی بودنياکانش باقی مانده بود برابری کند وپرورش چنين احساسی 
سامری با نگرشی به گذشته ، نياکان خود را می ديد وبا نگرشی به آينده در انتظار 
ظهور مسيح بود درحالی که اميد نياکانش يعنی خود مسيح در کنار او ايستاده بود، اّما 
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امروز نيز چه بسيارند جانهای تشنه ای که به چشمه حيات بخش . زن او را نشناخت 
دردل خود ." ستند اّما برای چشمه های  حيات به دور دست ها نگاه می کنندنزديک ه

کيست که "  يا – يعنی تا مسيح را فرود آورد –" کيست که به آسمان صعود کند؟" مگو
کالم …………  يعنی تا مسيح را از مردگان بازآورد–" به جهان زيرين نزول کند؟ 

عيسی " ه زبان خود اعتراف کنی  باگر…… ر دهان تو، ودر دل توست نزديک تو ، د
نجات يمان داشته باشی که خدا او را ازمردگان برخيزانيد،ودردل خود ا" خداوند است 
  .خواهی يافت 

  .٩ تا ۶ آيات ١٠روميان " 
عيسی به سوال زن در ارتباط با خودش بيدرنگ پاسخ نداد، اّما به شکلی جّّدی به 

اّما هر که از آن آب که من . باز تشنه می شودهر که از اين آب می نوشد ، " او گفت ،
به او دهم بنوشد ، هرگز تشنه نخواهد شد، زيرا آبی که من می دهم  در او چشمه ای می 

  .".شود که تا به حيات جاويدان جوشان است 
کسی که سعی می کند با نوشيدن از چشمه های اين جهان تشنگی خويش را رفع 

مردم در همه جای اين جهان احساس نارضايتی . کند، دوباره تشنه خواهد شد
آنان اشتياق چيزی را دارند که بتواند نياز روحی ايشان را تأمين . وناخشنودی می کنند 

نياز اين جهان .  تواند به چنين نيازی پاسخ گويد-کند وتنها يک نفر وجود دارد که می
ند عطا کند، همان آب فيض الهی که تنها او می توا. مسيح است " آرزوی همه ملل " و

  .آبی که پاک کننده وگوارا بوده وروح را حيات می بخشد. حيات است 
عيسی از اين ايده که صرفًا يک جرعه آب حيات برای دريافت کننده آن کافی است ، 

مًا در انتظار دريافت بيشتر آن که طعم محبت مسيح را می چشد ، دائدفاع نکرد کسی 
ثروت ، افتخار ولذات دنيوی او را به .  را نخواهد خواست خواهد بود وهيچ چيز ديگری

ومسيح . ارتباط ونزديکی به مسيح ، اشتياق قلبی او خواهد بود. خود جذب نخواهد کرد
که نيازهای روح آدمی را آشکار می کند، همواره در انتظار است تا تشنگی وگرسنگی 

تمامی منابع .  روح را برآورده کندمنابع انسانی نمی تواند نيازهای. روح را برآورده کند
پايان د شد،اّمامنجی ما چشمه بيکران وآب تهی خواهد شد، حوض ها خشک خواهن

. م وهربار آب تازه وگوارا را پيدا کنيبارها وبارها می توانيم از آن بنوشيم .ناپذير است 
 چشمه ای " –کسی که مسيح در اوساکن می شود، در درون خودش چشمه برکت دارد 

واز همين چشمه می تواند قوت وفيض الزم را ."که تا به حيات جاويدان جوشان است 
  .برای همه احتياجات خويش دريافت کند

هنگامی که عيسی درباره آب زنده سخن گفت ، زن سامری با دقت وحيرت به او 
عيسی توجه توجه او را برانگيخت واشتياق وآرزوی دريافت موهبتی را که . نگريست 

او فهميد که منظور عيسی از آب زنده . اره آن سخن گفته بود در درون زن بيدار کرددر ب
، آب چاه يعقوب نيست زيرا او اين آب را دائمًا مصرف کرده ومی نوشيد ، اّما باز هم 

سرورم ، از اين آب به من بده ، تا ديگر تشنه نشوم " او به عيسی گفت ،. تشنه می شد
  ." نيايم وبرای آب کشيدن به اينجا

زيرا زن سامری قبل از اينکه . دراين هنگام عيسی موضوع گفتگو را عوض کرد 
بتواند هديه ای را که او ميل داشت به وی عطا کند، دريافت کند، ميبايستی در ابتدا به 

برو شوهرت " عيسی به او گفت ،. گناهکار بودن خويش واقف شود ومنجی را بشناسد 
وبا اين پاسخ اميدوار بود که از " شوهر ندارم " پاسخ داد،زن ." را بخوان وباز گرد

" اّما منجی به وی گفت ،. سوالهای عيسی درارتباط با اين موضوع جلوگيری کند 
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 پنج شوهر داشته ای وآن که هم اکنون داری ، ارزي." است می گويی که شوهر نداری ر
  .آنچه گفتی راست است . شوهرت نيست 

ان بر خود لرزيد زيرا دستهای اسرارآميزی صفحات زن با شنيدن اين سخن
سرگذشت زندگی او را ورق می زد وچيزی را که او سعی داشت برای هميشه پنهان نگه 

او از خود می پرسيد، اين چه کسی است که ميتوانست اسرار . دارد، آشکار می کرد
ر کرد، روزی زندگی او را بخواند؟ ودراين هنگام ، روز داوری نهايی به ذهن زن خطو

وبدين ترتيب وجدان خفته زن . که درآن همه آنچه که مخفی است ، آشکار خواهد شد
  .سامری در سايه حقيقت الهی بيدار شد

زن سامری نتوانست چيزی را انکار کند، اّما سعی کرد از طرح موضوعاتی که 
 سرورم ، "او با احترام فراوان به عيسی گفت ،. برای وی ناخوشايند بود، پرهيز کند

وسپس با اميد متقاعد کردن عيسی ، بحث رابه موضوعات ." می بينم که نبی هستی 
او با خود گفت ، اگر اين شخص يک نبی باشد، مطمئنًا . مذهبی موردمناقشه سوق داد

خواهد توانست او را درباره اين موضوعات مذهبی که مدتها مورد مناقشه بود، هدايت 
  .کرده وتعليم دهد
 شکيبايی به او اجازه داد تا بحث را به جايی که مورد نظر وی بود ، سوق عيسی با

زن به . دهد، ودراين حين که منتظر فرصتی بود تا بار ديگر حقايق را به او يادآوری کند
پدران ما دراين کوه پرستش می کردند، اّما شما می گوييد جايی که درآن " وی گفت ،

بر فراز کوه جزريم . کوه جزريم از دور ديده می شد." بايد پرستش کرد، اورشليم است 
محل پرستش . اّما مذبح آن باقی مانده بود. معبدی وجود داشت که ويران شده بود 

بعضی از . همواره يکی از موضوعات مورد اختالف ميان يهوديان با سامريان بود
 ايشان ، اقوام بت نياکان اوليه سامريان از قوم اسرائيل بودند وخداوند به خاطر گناهان

آنان در طول نسلها با اقوام بت پرست در آميختند . پرست را بر ايشان مسلط گردانيد
درست است که بت ها را . ومذهب ايشان به تدريج به وسيله مذاهب مشرکين آلوده شد

فقط به اين دليل می پرستيدند که خاطره خدای زنده وفرمانروای کائنات را به ايشان 
می کرد، با اين وجود ، به سمتی سوق داده شدند که به تمثالهای تراشيده خاطر نشان 

  .احترام می گذاشتند
هنگامی که معبد اورشليم در ايام عزرا بازسازی می شد، سامريان ميل داشتند در 
باز سازی آن به يهوديان ملحق شوند اّما يهود يان اين پيشنهاد را نپذيرفتند وبه همين 

 يهوديان معبدی سامريان برای رقابت با. ن آغاز شديهوديان وسامريادليل دشمنی ميان 
را برفراز کوه جزريم بنا کردند ودر همين معبد بر اساس قوانين موسی ، مراسم پرستش 
وعبادت را به جا می آوردند هر چند که ، از بجا آوردن آئين های بت پرستی به طور 

  .کامل صرفنظر نکرده بودند
ئم به بال ومصيبت دچار می شدند وپس از چندی از معبد ايشان به ان به طور دا آن

وسيله دشمنان ويران شد، چنان که گويی زير لعنت قرار داشتند ، با اين همه ، هنوز هم 
آنان ، نه معبد اورشليم . به سنت ها وآئين های پرستشی خودشان عالقه نشان می دادند 

اختند ونه به برتری شريعت يهود بر مذهب را به عنوان خانه خداوند به رسميت می شن
  .خودشان اذعان می کردند

ای زن ، باور کن ، زمانی فرا خواهد رسيد " ی گفت ،عيسی در پاسخ به زن سامر
شما آنچه را نمی . که پدر را نه در اين کوه  پرستش خواهيد کرد ؛ نه در اورشليم 

ه قوم طسرستيم ، زيرا نجات به واسيم می پشناسيد می پرستيد، اّما ما آنچه را می شنا
عيسی نشان داده بود که فارغ ازتعصب يهودی برعليه سامريان . " يهود فراهم می آيد



 - 101 -

 بر عليه يهوديان ازميان می باشد واکنون در تالش بود تا تعصب اين زن سامری را
پرستی اشاره  -سد شدن مذهب سامريان به واسطه بتعيسی در حالی که به فا.بردارد
 کرد ، در همان حال اعالم کرد که حقايق عظيم نجات به يهوديان داده شده است می

سيرت خداوند و اساس حکومت او . واينکه مسيح ازميان ايشان ظهور خواهد کرد
يهوديان ی درنوشته های کتب مقدس به آنان عرضه شده بود وعيسی خود را در زمره 

  .يشان عطا کرده بودقرارداد، قومی که خداوند معرفت خويش را به ا
عيسی ميل داشت تا افکار زن سامری را از موضوعات مربوط به آئين های 

اّما " او به زن گفت ،. تشريفاتی ومباحثات مذهبی به موضوعات مهمتری ارتقاء دهد
زمانی می رسد ، وهم اکنون فرا رسيده است ، که پرستندگان راستين ، پدر را در روح 

خدا روح است و . زيرا پدر جويای چنين پرستندگانی است . ردوراستی پرستش خواهند ک
  ."پرستندگانش بايد او را در روح وراستی بپرستند

در اينجا همان حقيقتی اعالم می شود که عيسی به نيقوديموس اعالم کرده بود، 
 ٣يوحنا ." تا کسی از نوزاده نشود، نمی تواند پادشاهی خدا را ببيند" هنگامی که گفت ،

انسان با جستجوی يک کوه مقدس يا يک معبد مقدس نمی تواند به ارتباط . ٣ آيه
. مذهب نبايد با تشريفات وآئين های ظاهری محدود شود. وهمدلی با آسمان آورده شود

مذهبی که از سوی خداوند آمده باشد، ما را به سوی خدا هدايت خواهد کرد وبرای اينکه 
ت کنيم ، بايد به واسطه روح الهی از نو زاده شويم بتوانيم او را به درستی عبادت وخدم

چنين تولدی ، دل را طاهر وفکر را تازه خواهد ساخت و در شناخت خدا و محبت به او . 
چنين تولدی به ما اشتياق خواهد بخشيد تا تمامی . فيت جديدی را به ما خواهد دادرظ

 که ثمره کار روح القدس اين است پرستش حقيقی. احکام و فرائض او را به جا آوريم 
  .می باشد

ضورخداوند پذيرفته خواهد حدعاهايی که ازروح القدس الهام گرفته باشد،در
القدس در آنجا آشکار می شود وی خداوندباشد، کار روح جستجشدوهرجا که شخص در

زيرا خداوند جويای چنين پرستندگانی . وخداوند نيز خود رابه شخص نشان خواهد داد
  .ای پذيرش ايشان انتظار می کشد تا ايشان را پسران ودخترانش بخوانداو بر. است 

هنگامی که زن سامری با عيسی سخن گفت ، به واسطه سخنان وی تحت تأثير 
او هرگز پيش از اين چنين نظراتی را از کاهنان قوم خويش و کاهنان . قرارگرفت 

لش گسترده می شد، نسبت چنان که وقايع گذشته زندگی او در مقابميهودنشنيده بود وه
او تشنگی روح خويش را که آب چاه يعقوب . به نياز شديد خويش بيشتر حساس می شد

تا آن زمان هيچ چيزی نتوانسته . در سيخار نمی توانست آن را برطرف سازد، درک کرد
عيسی او را متقاعد کرده بود که اسرار . بود او را نسبت به نياز عظيم وی آگاه کند

 را می داند، با اين وجود، زن احساس می کرد که عيسی  دوست اوست ، زندگی وی
در حالی که قدوسيت حضور عيسی ، گناهان زن را محکوم . دوستی مهربان و با محبت 

می کرد ، خود عيسی کالمی از توبيخ ونکوهش بر زبان نياورد ، بلکه در باره فيض 
زن شناخت شخصيت . خن گفت خويش که می توانست جان زن را تازه سازد با او س
، که آيا اين شخص همان مسيح مسيح را آغاز کرد ودر ذهن او اين سوال مطرح شد

  می دانم که مسيح " گفت ، به عيسی کرده و اين رو  بنابر  نيست ؟ موعود
خواهد آمد وچون او آيد، همه چيز را برای ما ) است " َمسح شده " که معنی آن ( 

  .".من که با تو سخن می گويم ، همانم " ی به او گفت ،عيس." بيان خواهد کرد
هنگامی که زن اين سخنان عالی وخارق العاده را از زبان معلم آسمانی شنيد، در 

او از ذهنی آگاه برخوردار بود ومستعد دريافت عالی ترين نوع . دل خود ايمان آورد 
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ز ذهن او را برای دريافت مکاشفه بود، زيرا به کتب مقدسه عالقمند بود وروح القدس ني
او وعده های خداوند در عهد عتيق را مطالعه کرده . حقايق عالی تری آماده می کرد

َيُهَوه ، خدايت ، پيامبری را از ميان تو، از برادرانت ، مثل من برای تو مبعوث " بود،
 زن سامری ، برای درک اين نبوت. ١۵ آيه ١٨تثنيه ." خواهدگردانيد، او را بشنويد 

مدتها انتظار کشيده بود واکنون نور الهی ذهن او را روشن می کرد وآب زنده وحيات 
روح خدا . روحانی که مسيح به جانهای تشنه ارزانی می کند، در دل او جاری شده بود

  .با او عمل می کرد
اظهارات روشنی که از سوی مسيح به اين زن گفته شد، نمی توانست به يهوديانی 

هنگامی که عيسی با يهوديان سخن می گفت . ق می پنداشتند ، گفته شودکه خود را برّح
حقايقی که از يهوديان پنهان داشته شده بود . ، بيشتر جانب احتياط را رعايت می کرد

وبعدها به شاگردان نيز گفته شده بود تا آن را مخفی نگاه دارند ، به اين زن سامری 
از معرفت الهی ، ديگران را نيز در استفاده زيرا عيسی می دانست که او با . گفته شد

  .فيض خداوند سهيم خواهد کرد
هنگامی که شاگردان از مأموريتشان باز گشتند ، از اينکه استادشان بازنی سخن 

او جرعه آب گوارايی را که از زن خواسته بود، ننوشيده بود . می گفت ، تعجب کردند
هنگامی که زن از . د، تمايلی نشان ندادآورده بودنوبرای خوردن خوراکی که شاگردان 

اّما او ساکت . آنجا دور شد، شاگردان از عيسی  خواهش کردندتا با ايشان غذا بخورد 
نور الهی در سيمای او می درخشيد وشاگردان ترسيدند که . وغرق در تفکر بود

 آنان می دانستند که استادشان خسته وضعيف شده. مصاحبت او را بآسمان قطع کنند
. است ، بنابراين وظيفه خود دانستند تا احتياجات جسمی او را به وی خاطر نشان سازند

من خوراکی " عيسی باآگاهی از محبت ونگرانی ايشان نسبت به خود ، به ايشان گفت ،
  ".برای خوردن دارم که شما ازآن چيزی نمی دانيد

عيسی به "  ؟ شاگردان به يکديگر گفتند، مگر کسی برای او خوراک آورده است
او را به رخوراک من اين است که اراده فرستنده خود را به جا آورم وکا " ايشان گفت ،
هنگامی که سخنان او، وجدان خفته زن سامری را بيدار . ٣۴ آيه ۴يوحنا" کمال رسانم 

وشد، گرسنگی کرد، عيسی شاد ومسرورشد وچون زن را می ديد که از آب زنده می ن
برای انجام آن آسمان را ) او( تحقق بخشيدن به رسالتی که .شد وتشنگی خودش رفع 

را به سطحی فراتر از ختی ها وزحمات تقويت می کرد و اورها کرده بود، منجی را در س
برای عيسی ، خدمت کردن به يک فرِد گرسنه  وتشنه . نيازهای بشری تعالی می بخشيد

چنين خدمتی به او آرامش . ودی حقيقت ، بسيار ارزشمند تر از خوردن وآشاميدن ب
  .وتسّلی می بخشيد زيرا نيکی کردن به انسانيت ، بزرگترين هدف زندگی او بود

او مشتاق محبت وهمدردی کسانی است که . منجی ما، ، مشتاق شناخته شدن است 
او با اشتياقی وصف ناپذير در انتظار است تا . با خون خويش ايشان را نجات داده است 

همانطور که يک مادر برای لبخند . د او آمده وحيات جاويدان را دريافت کنندآنان به نز
. ناشی از شناخت کودک خود که نشاندهنده آغاز رشد عقلی اوست در انتظار می ماند

مسيح نيز برای اظهار محبت ناشی از حق شناسی که نشاندهنده آغاز حيات روحانی در 
  .شخص می باشد، در انتظار می ماند

مکاشفه عالی وخارق العاده . ، بسيار شادمان شده بودا شنيدن سخنان مسيح زن ب
او کوزه خويش را برجای گذاشت وبه شهر بازگشت تا پيام را . خداوند مقهور کننده بود
بدون شک ، برجای گذاشتن . عيسی از علت رفتن او آگاه بود. به اطالع ديگران برساند

وی زن سامری نشان می داد و اشتياق قلبی کوزه آب ، تأثير سخنان عيسی را بر ر
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يفه خويش را درآب کشيدن از وخالصانه زن برای دريافت آب زنده باعث شده بود که وظ
او با دلی سرشار از شادی وبا شتاب به سوی . ب دادن به منجی فراموش کندچاه وآ

  .دهدشهر روانه شد تا حقيقت ارزشمندی را که دريافت کرده بود به ديگران اطالع 
بياييد مردی را ببينيد که هرآنچه تا کنون کرده بودم ، به " او به مردم شهر گفت 

دم را تحت تأثير سخنان او مر" آيا ممکن نيست او مسيح باشد؟ .". من باز گفت 
مردم اشتياق داشتند تا با عيسی .  وظاهر زن به کلی دگر گون شده بودچهره . قرارداد

  .رون آمده ونزد عيسی روان شدندمالقات کنند، پس از شهر بي
عيسی ، همانطور که در کنار چاه نشسته بود به مزارع زيبای گندم که در مقابل او 

او اين منظره را به شاگردانش نشان داد وآن را به عنوان . قرار داشت ، می نگريست 
 موسم آيا اين سخن را نشنيده ايد که چهارماه بيشتر به." سمبلی مورد استفاده قرارداد

اّما من به شما می گويم ، چشمانِ  خود را بگشاييد وببينيد که هم " درونمانده است ؟
و همانطوری که سخن می گفت ، به گروهی از .". اکنون کشتزارها آماده ی درواست 

چهارماه به موسم درو باقی مانده بود، اّما در . مردم که به کنار چاه می آمدند نگريست 
  .د که آماده درو بوداينجا کشتزاری بو

هم اکنون ، دروگر خود را می ستاند ومحصولی برای " عيسی به شاگردانش گفت ،
در اينجا اين . حيات جاويدان گرد می آَوَرد ، تا کارنده ودروکننده باهم شادمان شوند 

مسيح در اينجا به خدمت ." ق است ، که ، يکی می کاَرد وديگری می ِدَرودا دگفته ص
که نجات يافتگان وپذيرندگان مژده انجيل ميبايستی برای خداوند انجام دهند به مقدسی را 
والن فعال خداوند باشند واو از ايشان انتظار آنان بايد رس. اطرنشا ن می سازد ايشان خ

. ماچه بکاريم وچه ِبدَرويم ، برای خدا کار می کنيم . دارد که با ايمان به او خدمت کنند
می کارد وديگری محصول را درو می کند وکارنده ودرو کننده هر دو يک نفر دانه ها را 

  .مزد خود را می ستانند و به خاطر دريافت پاداش زحماتشان شادمانی می کنند
 که دسترنج وکنيدمن شمارافرستادم تامحصولی را در"عيسی به شاگردانش گفت ،

.". شت می کنيد ن را برداسخت کار کردند وشما دسترنج آناديگران .خودتان نيست
شاگردان نبايد اين . اينجا مشتاقانه منتظر گرد همايی عظيم روزِ  پنتيکاست بودمنجی در

آنان دسترنج ديگران را برداشت می . روز را حاصل تالشهای خودشان تلقی می کردند
از همان ابتدای گناه آدم ، مسيح بذر کالم را به خادمان برگزيده خويش به امانت . کردند
ه بود تا به وسيله ايشان در دل بشر کاشته شود وعوامل ناديدنی آسمان به همراه سپرد

شبنم وباران . قادر مطلق ، آرام اّما به طور موثر برای توليد محصول کار کرده بودند
وآفتاب فيض خداوند بذر حقيقت را تغذيه ونيرو بخشيده بود واکنون مسيح در آستانه ی 

ن خويش بود وشاگردان او اين امتياز را داشتند تا برای آماده آبياری کردن دانه ها با خو
آنان با مسيح و مردان مقدس عهد عتيق همکار . کردن محصول با خداوند همکاری کنند

وبا نزول روح القدس در روز پنتيکاست ، هزاران نفر در يک روز به مسيح . بودند
  .ه بود ومحصول کار او بودايمان می آوردند واين حاصل دانه ای بود که مسيح کاشت

سخنان عيسی به زن سامری در کنار چاه يعقوب ، مانند بذری نيکو در او کاشته 
سامريان به واسطه او به نزد عيسی . شده بود ومحصول آن به سرعت بر داشت شد 
آنان با جمع شدن در کنار چاه يعقوب . آمدند وسخنان او را شنيدند وايمان آوردند

را مطرح کردند و با اشتياق فراوان توضيحات عيسی را در باره سواالت مختلفی 
چيزهايی که برای ايشان ناشناخته بود، شنيده وپذيرفتند وهمانطور که به سخنان عيسی 

می بودند که در تاريکی قوآنان شبيه . گوش می کردند، نگرانی ايشان برطرف می شد
. ردند واکنون اورا يافته بودندعظيمی به انتظار تابش نوری غير مترقبه به سر می ب
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آنان به اين گفتگوی کوتاه قانع نبودند بلکه می خواستند خود ودوستانشان به سخنان 
بنابراين عيسی را به روستای خويش دعوت . اين معلم خارق العاده گوش فرا دهند 

 خواهش کردند که نزد ايشان بماند، عيسی دو روز درآنجا ماند وبسياریکردند واز او 
  .ديگر به سبب شنيدن سخنانش ايمان آوردند

آنان معجزات او را ناديده گرفته واز او . فريسيان سادگی عيسی را تحقير می کردند
اّما سامريان از او آيتی نطلبيدند . خواستند با نشان دادن آيتی ثابت کند که پسر خداست 

. زه ديگری انجام ندادوعيسی نيز به جز آشکار کردن اسرار زندگی زن در کنار چاه معج
ديگر تنها " آنان با شادمانی بسيار به زن گفتند،. با اين همه بسياری به او ايمان آوردند

به خاطر سخن تو ايمان نمی آوريم ، زيرا خود سخنان اورا شنيده ايم ومی دانيم که اين 
  .".مرد به راستی نجات دهنده ی عالم است 

عنوان منجی ، نه فقط برای يهوديان بلکه سامريان عقيده داشتند که مسيح به 
روح القدس به واسطه موسی ظهور او را به عنوان . برای همه جهان ظهور خواهد کرد

پيامبری فرستاده شده از سوی خداپيش گويی کرده بود وبه واسطه يعقوب اعالم شده 
 بود که بود که قوم خدا در اطراف او جمع خواهد شد واز طريق ابراهيم نيز اعالم شده

سامريان ايمان خويش را براساس . در او همه اقوام روی زمين برکت خواهند يافت 
تفسير غلط يهوديان در باره پيامبران بعدی ونسبت . همين نوشته ها استوار کرده بودند

دادن جالل ناشی از ظهور ثانوی مسيح به ظهور اول او باعث شده بو تا سامريان تمامی 
. ه به جز نوشته های داده شده از سوی موسی را کنار بگذارند نوشته های کتب مقدس

اّما هنگامی که منجی اين تفاسير غلط را به کلی از ميان برد، بسياری از آنان ، نبوتهای 
  .بعد از آن وسخنان خود مسيح در ارتباط با پادشاهی خداوند را پذيرفتند

موعظه نجات ورستگاری عيسی ويران کردن ديوار جدايی ميان يهود وغير يهود و
او اگر چه يک يهودی بود اّما با هيچ شمردن سنتهای فريسی مآ . به جهان را آغاز کرد 

او عليرغم تعصبات . بانه قوم خويش به راحتی با سامريان رفت وآمد ومصاحبت می کرد
او زير سقف های . فريسيا ن مهماننوازی اين قوم مطرود وتحقير شده را می پذيرفت 

می خوابيد وبه همراه ايشان بر سر سفره هايشان غذا می خورد ودر خيابانهای ايشان 
  .ايشان تعليم می داد وبا ايشان بی اندازه با مهربانی وصميميت رفتار می کرد

در معبد اورشليم ديواری کوتاه صحن بيرونی معبد را از ساير بخشهای آن جدا می 
های مختلف ديده می شد که ممنوعيت عبور بر روی اين ديوار نوشته هايی به زبان. کرد 

افراد غير يهودی به صحن داخلی معبد را اعالم می کرد واگر يک فرد غير يهودی به 
صحن داخلی معبد وارد می شد عمل او به منزله بی حرمتی به قداست معبد تلقی می شد 

عبد اّما عيسی به عنوان بنيان گذار م. وشخص خاطی به مجازات مرگ محکوم می شد
وآيين های آن ، با محبت انسانی ، اقوام غير يهودی را به سوی خود جلب کرد، درحالی 

  .که با فيض الهی خويش نجاتی را که يهوديان رد کرده بودند ، به ايشان عرضه کرد
اقامت عيسی درسامره برای شاگردانش که هنوز هم تحت تأثير تعصبات يهودی 

آنان تصور می کردند که وفادار ماندن به . شدقرار داشتند برکتی عظيم محسوب می 
شاگردان از . قومشان مستلزم پروراندن حس کينه ودشمنی نسبت به سامريان می باشد

 رفتار عيسی شگفت زده شدند ونمی توانستند در پيروی از الگوی او امتناع کنند ودر
يشان را تحت بند ی ايشان نسبت به عيسی تعصبات اطول دو روز اقامت در سامره ، پاي

با اين همه ، در باطن خود نسبت به سامريان احساس آشتی نمی . کنترل درآورده بود
آنان در درک اين موضوع که تحقير ودشمنی ميبايستی جای خود را به مهربانی . کردند

اّما بعد از صعود منجی به آسمان ، تعاليم منجی . وهمدردی بدهد، ترديد نشان می دادن 
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آنان بعد از نزول روح القدس ، نگرش . ازه ای در خاطره ايشان زنده شدبا يک مفهوم ت
منجی ، سخنان او ورفتار محترمانه وصميمی او نسبت به اين قوم بيگانه ومطرود را 

بعدها ، هنگامی که پطرس برای موعظه انجيل به شهر سامره رفت ، . بياد آوردند
 يوحنا برای خدمت به مردم بامردم درست همانند عيسی رفتار کرد وهنگامی که

شهرهای اِفُسس واز مير فراخوانده شد  تجربه شکيم را بياد آورد ومراتب حق شناسی 
خود را به منجی که مشکالت پيش روی ايشان را در آينده پيش بينی کرده وبا الگو 

  .قراردادن خويش ، ايشان را ياری کرده بود ، ابراز کرد
به زن سامری در کناه چاه يعقوب شروع کرد ، کاری که منجی با دادن آب زنده 

آنانی که خود را پيروان عيسی می خوانند شايد افراد رانده شده . امروز نيز ادامه دارد
ومطرود را تحقير کرده واز ايشان دوری کنند اّما نه شرايط توّلد وملّيت ، ونه شرايط 

پيام او به همه . گيری کندآدم جلوزندگی افراد، نمی تواند از محبت عيسی به فرزندان 
اگر از من می خواستيد ، به شما " افراد ، هر قدر هم که گناهکار باشند، اين است که ، 

  .".آبی زنده عطا می کردم 
دعوت انجيل نبايد مختص افراد محدودی باشد که گمان می کنيم با پذيرش آن باعث 

هر جا که قلبها برای . غ شودپيام انجيل بايد به همگان ابال. سر بلندی ما خواهند شد 
او پدر آسمانی . مسيح برای تعليم ايشان حاضر خواهد بود. پذيرش حقيقت آماده باشد

وعبادت قابل قبول را به ايشان نشان خواهد داد وبرای چنين افرادی ، از َمَثل ها استفاده 
ار چاه کنعيسی به ايشان همان چيزی را خواهد گفت که به زن سامری در . نخواهد کرد 
  .". سخن می گويم ، همانم من که با تو" يعقوب گفت ،

هنگامی که عيسی در کنار چاه يعقوب نشست وبه استراحت پرداخت ، از يهوديه ، 
او از سوی کاهنان . جايی که خدمت او ثمره اندکی به بارآورده بود، مراجعت می کرد

ی او را می کردند، نتوانسته وحکام يهود انکار شده بود وحتی افرادی که ادعای شاگرد
او خسته وبی رمق بود، با اين همه از سخن گفتن با . بودند سيرت الهی او را درک کنند

  .زنی بيگانه ، دشمن اسراييل و گناهکار امتناع نکرد
او غالب اوقات . منجی برای سخن گفتن منتظر نمی ماند تا عده زيادی جمع شوند 

 معدود که در اطراف او جمع می شدند ، شروع می کرد، تعاليم خويش را تنها با عده ای
اّما بتدريج مردمی که از آنجا عبور می کردند برای شنيدن سخنان وی توقف می کردند 
وبدين ترتيب ، جمعيتی انبوه ، با شگفتی واحترام از طريق معلم الهی به سخنان خداوند 

او بايد با همان جديتی که برای . دخادم مسيح نيز بايد اينگونه رفتار کن . دگوش می دادن
درميان جمعيت شايد . جمعيت انبوه سخن می گويد، با تعداد کمی شنونده نيز سخن بگويد

. يک نفر پيام را بشنود وهمان پيام تأثيری وسيع وغير قابل پيش بينی بر جای بگذارد
نظر وع کم اهميتی به  سامری حتی برای شاگردانش نيز موضسخن گفتن عيسی با زن

می رسيد، اّما عيسی چنان با جديت وفصاحت با زن سامری سخن می گفت که با هيچ 
درسی که عيسی به زن . پادشاه ، عضو شورا ويا کاهن اعظمی چنان سخن نگفته بود
  .سامری آموخت ، برای همه افراد در اقصی نقاط  عالم تکرار شد
که در ورد ونشان داد زن سامری به محض يافتن منجی ، سايرين را به نزد او آ

شاگردان عيسی تصورنمی . ود مسيح کا رآمد تراست خخدمت به خداوند از شاگردان 
آنان برای فعاليت عيسی .محل مناسبی باشداوعاليت وخدمت فکردند که سامره برای 

ای نديده بودند وتمامی فکر ايشان بر روی کار  -هيچ زمينه دلگرم کنندهدرسامره 
آنان نمی ديدند که .  بايستی انجام می شد، متمرکز گرديده بود-میعظيمی که درآينده 

ان به ا از طريق زنی که آناّم. درست در اطراف ايشان محصولی بود که آماده درو بود



 - 106 -

. ديده تحقير به او نگاه می کردند، تمامی جمعيت يک شهر به حضور منجی آورده شدند
  .يان خود رسانيداو پيام حقيقت را بدون تأخير به اطالع همشهر

شاگردان راستين . اين زن ، موثر بودن ايمان راستين به مسيح را نشان می دهد
. اوند، به عنوان يک خادم مسئوليت مهّمی را به عهده دارنددمسيح ، در پادشاهی خ

دريافت کننده به دهنده . کسی که از آب زنده می نوشد ، به چشمه حيات تبديل می شود
ض مسيح در شخص مانند چشمه ای است در کوير که برای حيات في. تبديل می گردد

بخشيدن به ديگران فوران می کند وآنانی را که در آستانه ی هالکت می باشند ، اشتياق 
   .می بخشد تا ازآب حيات بنوشند

  
  

   "٢٠فصل " 
  "آيات ومعجزات خواهيد ديد " 

  
 العاده عيسی را با جليليانی که از عيد َفَصح باز گشتند، اخبارمعجزات خارق

حکمی که درباره اعمال او از سوی مقامات عاليرتبه در اورشليم صادر شده . خودآوردند
بسياری از مردم به خاطر سوء استفاده کردن از . بود، راه اورا به جليل باز کرده بود

آنان اميدواربودند که اين . هيکل ، از سوی کاهنان طمع کار ومتکبر متاسف شدند
اکنون . ه حکام يهود را به فرار واداشته بود، همان منجی مورد انتظار باشدشخص ، ک

که انتظارات ايشان را به بهترين شکلی تاييد می ) آمده بود( اخباری به گوش می رسيد
  .اعالم کرده است ) ماشيح ( گزارش شده بود که نبی ، خود را مسيحا . کرد

 همين دليل عيسی برسرراه خود به قانا از اّما اهالی ناصره به او ايمان نداشتند وبه
منجی به شاگردانش گفته بود که نبی بی حرمت نباشد مگر در . ناصره ديدن نکرده بود

افراد ، شخصيت ديگران را براساس  شناخت و تواناييهای محدود  . وطن وخانه خويش 
  وبه  همين   ترتيب ،  افراد . خودشان  ارزيابی  می کنند

ا پرست ، مسيح را براساس تولد محقرانه وجامه متواضعانه تنگ نظر ودني
آنان نتوانستند ، پاکی وقدوسيت اورا که بی . وکارپرزحمت روزانه وی داوری کردند

  .عيب وبی گناه بود، بشناسند
اخبار مراجعت مسيح به قانا، به سرعت در سراسر جليل منتشر شده ومايه 

 حضور عيسی در کفرناحوم توجه يکی از اخبار. اميدواری رنجديدگان وفقيران شد
يکی از پسران . اشراف زاد گان يهود را که در دربار پادشاه خدمت می کرد ، جلب کرد
پزشگان از نجات . اين اشراف زاده ، از بيماری رنج می برد که ظاهرًا عالج ناپذير بود

شنيد، تصميم او قطع اميد کرده بودند، اّما هنگامی که اين مرد خبر حضور عيسی را 
درحالی که فرزندش درآستانه مرگ بود وممکن بود قبل . گرفت تا از او طلب ياری کند

از مراجعتش بميرد، با اين حال اشراف زاده احساس کرد که ميبايستی اين مشکل را 
او اميدوار بود که خواهش پدرانه وی ، احساس همدردی . شخصًا برای عيسی شرح دهد

  .خته کندطبيب بزرگ را بر انگي
او با قلبی . با رسيدن به قانا، جمعيتی را ديد که اطراف مسيح را احاطه کرده بودند

وهنگامی که او را در لباسی . مشتاق از ميان جمعيت عبور کرد وبه حضور عيسی رسيد
ساده ، خاک آلوده وفرسوده ديد، ايمانش متزلزل شد وشک کرد که اين شخص يعنی 

با اينحال ، احساس اطمينان . او از وی می خواست انجام دهدعيسی بتواند آنچه را که 
او از منجی استدعا کرد که همراه وی به خانه اش . کرده وخواهش خود را مطرح کرد
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 درباری خانه اش را منجی از مصيبت وی آگاه بود وحتی پيش از آنکه مرداّما . بيايد
  .ترک کند، منجی رنج ومصيبت وی را مشاهده کرده بود

يح هم چنين می دانست که اين پدر، در ذهن خودش، ايمان به اورا مشروط مس
در . کرده است وتا استدعای او اجابت نشود، او را به عنوان مسيح نخواهد پذيرفت 
تا " حاليکه مرد درباری با نگرانی وبالتکليفی منتظر پاسخ بود، عيسی به وی گفت ،

  ."آيات وعجايب نبينيد ، ايمان نمی آوريد
ليرغم  تمامی  شواهد  که  نشا ن  می  داد  عيسی  همان  مسيح است ، مرد ع

  درباری ، مصّمم بود
استدعای ) برآورده شدن ( که ايمان خودرا براساس اجابت شدن ) سعی داشت ( 

منجی ، بی ايمانی اين فرد را با ايمان ساده وبی پيرايه زن سامری . خود مشروط سازد
سخنان مسيح . عجزه ای به او ايمان آورده بود، مقايسه کردکه بدون درخواست آيت وم

منجی از اينکه قومش ، يعنی . با قدرت متقاعد کننده اش ، دليل آشکار الوهيت وی بود
کسانی که وحی مقدس الهی به ايشان سپرده شده بود، از شنيدن صدای خدا که از طريق 

  .پسرش با ايشان سخن می گفت عاجز بودند، آزرده بود
تا اندازه ای ايمان داشت ، زيرا آمده بود ) مرد اشراف زاده ( با اين حال ، درباری 

اّما منجی . تا چيزی را درخواست کند که درنظرش ارزشمند ترين برکات محسوب می شد
او مايل بود نه تنها فرزند وی را شفا دهد، . قادر بود که موهبت بزرگتری را اعطا کند

 اهل خانه اش را در موهبت نجات سهيم سازد ونوری را در بلکه مرد درباری وتمامی
ا ّما مرد . کفرناحوم روشن کند که زمينه های فعاليت خود را دراين شهر مهيا سازد

اين . درباری ميبايستی قبل از دريافت  فيض مسيح ، نياز اصلی خويش را درک کند
نان با انگيزه های خود آ. درباری نماينده ومعرف تفکر بسياری از مردم قوم خود بود

خواهانه ای به عيسی عالقمند بودند وانتطار داشتند تا به واسطه قدرت او منافع ويژه 
ای را دريافت کنند وبه همين دليل ايمانشان را مشروط به برآورده شدن نياز های موقتی 

فيض اّما نسبت به بيماری روحانی خودشان بی خبر بوده ونياز به . خود قرارداده بودند
  .الهی را درک نمی کردند

اودريافت که انگيزه های وی . سخنان منجی به مرد درباری سفره دل اورا گشود
او . در پيروی از عيسی خودخواهانه بوده وايمان متزلزلش درنظر وی کامًال آشکار شد

با اندوه وپريشانی عميقی متوجه شد که ترديدش ميتوانست به قيمت زندگی پسرش تمام 
و دانست ، درحضور کسی است که ميتواند افکار اورا بخواند، کسی که همه چيز ا. شود

سرورم ، پيش از آنکه " بنابراين با اندوه واستغاثه فريا د برآورد، . برای او ممکن بود
ايمان اوبه مسيح مورد پذيرش قرارگرفت ، همانگونه که ايمان .". فرزندم بميرد، بيا

تامرا برکت ندهی ، " وند کشتی گرفته وفرياد می زند،يعقوب درشبی که با فرشته خدا
  .مورد قبول واقع شد." تورا رها نکنم 

زيرا منجی ، نمی توانست خود را از فردی که به او . اونيز مانند يعقوب پيروز شد
برو، پسرت زنده می " بنابراين به اوگفت ،. متکی شده وطلب ياری می کند، کنار بکشد

او نه .با آرامش وشادی بی سابقه ای از حضور منجی عزيمت نمودمرد درباری .". ماند
تنها باورکرد که پسرش شفا خواهد يافت، بلکه با ايمان راسخ به مسيح به عنوان منجی 

  .اعتماد کرد
درهمان ساعت ، کسانی که پهلوی پسر درحال مرگ در کفر ناحوم جمع شده 

سايه ی مرگ از صورت رنجديده . کردندبودند، به ناگهان تغيير اسرار آميزی را مشاهده 
کنار رفته بود وصورت بر افروخته از تب ، جای خود را به بر افروختگی ناشی از 
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چشمان تاروکم سو، اکنون می درخشيد وقوت به جسم ضعيف وبی . سالمتی داده بود
جسم سوزان او، آ . هيچ نشانی از بيماری در طفل باقی نمانده بود. جان باز گشته بود

تب او را در ُبحُبوحه ی گرمای روز، . رام ومرطوب شده وبه خوابی عميق فرورفت 
  .تمام اهل خانه شگفت زده وشادی ايشان عظيم بود. ترک کرده بود 

قانا فاصله چندانی با کفرناحوم نداشت ومرد درباری ميبايست پس از گفتگوی  با 
ازگشت به سوی خانه عجله در باّما، عيسی درغروب همان روز به خانه اش می رسيد 

درنظر ا و بی رحم وآواز پرندگان  گرمای آفتاب . نکرد ودر صبح روز بعد به خانه رسيد
اّما اکنون احساس بسيار متفاوتی داشت وسيمای . همچون استهزا به نظر می رسيد

او همه چيز را با چشمانی تازه می ديد وهمچنانکه در خلوت صبح . طبيعت تازه شده بود
وهنوز در . می کرد، گويی تمام طبيعت به همراه او، خد ا را حمد وپرستش می کرد سفر 

راه بود که خدمتکارانش به استقبال او آمدند تا خبر سالمتی فرزندش را برای او بازگو 
اّما او ا ز دريافت خبرشگفت زده نمی شود، بلکه در . کرده واورا ازنگرانی برهانند
ران قادر به درک آن نيستند ، از آنان می پرسد که درچه منتهای عالقمندی که خدمتکا

." ديروز در هفتمين ساعت روز ، تب اورا رها کرد" آنان گفتند،. ساعتی بهبود يافت ؟
پسرت زنده است " درست درهمان لحظه ای که ايمان پدر ، وعده مسيح را که گفته بود

  . کرده ونجات دادمحکم گرفته بود، محبت الهی ، کودک درحال مرگ را لمس" 
او ، فرزندش را که . پدر با شتاب به سوی فرزندش رفت تا از احوال وی جويا شود

از مرگ شفا يافته بود درآغوش گرفت وخدارا برای انجام اين معجزه شفا بخش 
وبعد ها باشنيدن . مرد درباری مشتاق بود تا عيسی را بيشتر بشناسد. حمدوستايش کرد

مصيبت ايشان برای امر مقدس نجات . هل خانه اش ايمان آوردندتعاليم او، وی وهمه ا
اخباراين معجزه درکفرناحوم ، جايی که .وتغيير اهل خانه تخصيص داده شده بود 

بسياری از کارهای عظيم عيسی درآن انجام شد، منتشر گرديد وراه برای خدمت 
خشيد، همان اندازه اوکه مرد درباری را درکفرناحوم برکت ب. اختصاصی مسيح آماده شد

اّما ، غالب اوقات ما نيز مانند پدر رنجديده به خاطر . مشتاق برکت بخشيدن ماست
درخواست بعضی از نيکی های دنيوی درپی عيسی براه می افتيم وايمان واطمينان به 

منجی اشتياق دارد تا برکتی . محبت اورا به برآورده شدن نياز خود مشروط می کنيم 
او پاسخ درخواست ما را به . ه که از وی تقاضا می کنيم به ما عطا کندبزرگتر از آنچ

تأخير می اندازد وشرارتی را که در دلهای ما وجود دارد به ما نشان می دهد تا بتوانيم 
او از ما انتظار دارد تا از تما يالت ). درک کنيم ( نياز عميق به فيض او را احساس کنيم 

اعتراف . شود به دنبال او به راه بيافتيم ، صرفنظر کنيم خود خواهانه ای که موجب می 
  .به ناتوانی ونياز ّجدی ، ايجاب می کند که با تمامی دل به محبت او اعتماد کنيم 

مرد درباری می خواست که قبل از ايمان آوردن به مسيح ، درخواست وی از سوی 
که درخواست او شنيده شده او تحقق يابد، اّما او ميبايستی سخنان عيسی را می پذيرفت 

اين که می . اين موضوع برای ما نيز ميبايستی درس عبرت باشد. وبرکت اعطا شده بود
  بينيم  يا  احساس  کنيم که  خدا  دعای  ما را 

هنگامی که به . مابايد وعده اورا باور کنيم . می شنود، نبايد دليل ايمان ما باشد 
وهنگامی که از وی طلب . واستهای ما آگاه می شودخدا ايمان بياوريم ، او از همه درخ

برکت می کنيم ، بايد ايمان داشته باشيم که آن را دريافت کرده ايم وبه خاطر دريافت آ ن 
واطمينان داشته . سپس ميبايستی به انجام وظايف خود بپردازيم . خدا را شکر کنيم 

هنگامی که اين . عطا خواهد کردباشيم که خداوند در وقتِ  نياز، برکات خويش را به ما ا
" وخداوند. کار را انجام دهيم ، خواهيم دانست که دعای ما پاسخ داده شده است 
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برحسب غنای جالل خودوقدرت بی نهايت عظيم خود، بی نهايت فزونتر از هر آنچه 
 - ١۶ و٢٠ آيه ٣افسسيان باب ." برای ما عمل خواهد کرد" بخواهيم يا تصور کنيم ،

  .١٩  آيه١باب 
  

  "٢١فصل "
  "بيت حسدا وشورای يهود " 

  
حوضی است که درزبان عبرانيان آن " دروازه گوسفند" دراورشليم ، درکنار" 

درآنها گروهی از عليالن ، همچون کوران ، . گويند وپنج ايوان دارد" بيت حسدا" را
  ."شال ن ومفلوجان می خوابيدند، منتظرحرکت آب بودند

وض به حرکت درمی آمد و باور عمومی اين بود که در فصول معينی آب اين ح
حرکت آب نتيجه قدرتی خارق العاده بوده واينکه اولين کسی که پس از جنبش آب وارد 

صدها انسان رنجديده به اين محل . حوض می شد، ازهر مرضی که داشت شفا می يافت 
ری از مردم با می آمدند، اّما در هنگام حرکت آب تعداد جمعيت به ّحدی بود که بسيا

شتاب به سوی حوض هجوم برده ومردان وزنان وکودکان ضعيف تر از خودشان را زير 
عده ای نمی توانستند به حوض نزديک شوند وتعدادی نيز که در . دست وپا له می کردند

در اطراف . نزديک شدن به حوض موفق می شدند، در لبه حوض جان می سپردند
ساخته شده بود که از مريضان در مقابل گرمای ) ايی ايوانه( حوض ، پناهگاه هايی 

در ميان مريضان عده ای بودند که شب را دراين . روز وسرمای شب محافظت کند
ايوانها به سر برده وبا انتظاری بيهوده ، هرروز با سينه خيز به سوی حوض می 

  .خزيدند
تفکر بود به کنار عيسی ، مجددًا به اورشليم آمده بود و درحالی که در روح ودعا و

او ا فراد رنجد يده ومفلوک را ديد که مترصد فرصتی بودند تا درهنگام . حوض رسيد
عيسی اشتياق داشت تا قدرت شفا بخش خود را . حرکت آب در حوض انداخته وشفا يابند

( َسَبت بود وجمعيت ) روز( اّما آنروز ،. به کا ر بگيرد وهمه رنجديد گان  راشفا دهد
اومی دانست که چنين عمل شفا بخشی ، تعصب . ای عبادت به هيکل می رفتند بر) مردم 

  .يهوديان را تحريک کرده وموجب می شد تا کار وی متوقف شود
. اّما  منجی  در ميان  عليالن ،  کسی را  ديد که  بيشتر از هر کسی رنج  برده بود

  واومردی بود که
ندازه زيادی ، حاصل گناه خودش بيماری او تا ا.  سی وهشت سال زمين گير بود

او تنها ). ومکافات الهی تلقی می شد( بود وبه عنوان مکافات الهی نگريسته می شد
وبدين ترتيب . وبی کس بود وفکر می کرد که َدِر رحمِت خدا به روی وی بسته است 

در زمانی که انتظار می رفت آب . سالهای زيادی را در پريشانی واندوه سپری کرده بود
حوض حرکت خواهد کرد، آنانی که دلشان برای ناتوانی وی می سوخت ، اورا به ايوان 

اّما در لحظه ای که آب حوض حرکت می کرد، او کسی را نداشت که وی . حمل می کردند
او بارها جنبش آب را ديده بود، اّما هرگز نتوانسته بود .را در داخل حوض قراردهد

کسانی که از او قوی تر بودند، جلوتر ) . پيش رود(بيشتراز لبه ی حوض پيش روی کند
ا و نمی توانست به نحو مطلوبی با . از او خود را به درون حوض پرتاب می کردند

جمعيت خودخواه که به جان هم افتاده وبرای داخل شدن به حوض خود را به آب وآتش 
نی وناکامی کوشش ها ی مداوم او برای رسيدن به هد ف ونگرا. می زدند، رقابت کند

  .مکرر، باقيمانده نيروی او را به سرعت از بين می برد
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مرد بيمار، در حاليکه بر روی بستر خويش دراز کشيده وهراز گاهی سرخود را 
بلند کرده وبه استخر خيره می شد، چهره ای مهربان ودلسوز به سوی او خم شده 

و را به خود جلب کرده توجه ا" ايا می خواهی سالمت خود را بازيابی ؟" وسخنان ،
که به طريقی ا زمساعدت ( اميد به قلب او باز گشت واحساس کرد که به طريقی کمک

او به يادآورد که . اّما دلگرمی او سريعًا از بين رفت . خواهد شد) برخوردار خواهد شد
چگونه غالب اوقات سعی کرده بود تا خود را به حوض برساند واکنون اميدی به زنده 

بنابراين با بی حوصلگی . نداشت تا درآينده وهنگام حرکت آب ، وارد حوض شودماندن 
سرورم ، کسی را ندارم که چون آب به حرکت می آيد، مرا به درون " به عيسی گفت ،

  ."حوض َبَرد وتا خود را به آنجا می رسانم، ديگری پيش از من داخل شده است 
او به مرد . را به او به کار گيردعيسی از مرد عليل نمی خواهد که ايمان خويش 

ا ّما مردعليل با ايمان سخنان .". برخيز، بستر خود را برداشته وروانه شو" می گويد،
تمامی عصب وماهيچه های ا و حياتی تازه يافته وسالمتی به دست . مسيح را می پذيرد

يح او بدون هيچ سئوالی ، از دستور مس. اوباز می گردد) اعضاء وجوارح ( وپای 
او به پا می ايستد . پيروی می کند وتمامی ماهيچه هايش به خواست او پاسخ می دهند

  .وسالمتی خود را باز می يابد
مرد عليل ممکن بود ، . عيسی هيچ گونه تضمينی از مساعدت الهی به او نداده بود

ده اّما سخنان مسيح را باور کر. ترديد کرده وآخرين فرصت شفاء يافتن را از دست بدهد
مانيز به واسطه همين ايمان می توانيم شفای . وبا توکل به آن قدرت خويش را باز يافت 

همه ما به واسطه گناه از حيات خداوند جدا شده ايم  وجانهای . روحانی را دريافت کنيم 
ما فلج شده است ودرست مانند مرد مفلوج که قادر به را ه رفتن نبود، ما نيز نميتوانيم 

بسياری از افراد به ناتوانی خويش پی . ت خودمان پاک ومقدس زندگی کنيم با قوت وقدر
برده ودرآرزوی برخورداری از زندگی روحانی هستند، که آنان را با خداوند هماهنگ 

آنان برا ی کسب کردن آن بيهوده تالش می کنند وبا پريشانی فرياد می زنند . خواهد کرد
کيست که مرا از اين پيکرِ  مرگ رهايی ! آه که چه شخص نگونبختی هستم " که ، 

اين گونه افراد مايوس وافسرده ، ميبايستی سر خود را  . ٢۴ آيه ٧روميان " بخشد؟ 
منجی به سوی کسی که با خون وی خريداری شده اند، خم شده و با مهربانی . بلند کنند

او از ". ی ؟آيا می خواهی سالمت خود را باز ياب" ودلسوزی توصيف ناپذيری می گويد،
منتظر نمانيد تا سالمتی کامل را . شما دعوت می کند که در سالمتی وآرامش برخيزيد

اراده خود . احساس کنيد ، بلکه به سخنان او ايمان داشته باشيد که تحقق خواهد يافت 
را در اختيار مسيح قراردهيد وبخواهيد که او را خدمت کنيد، با عمل کردن به کالم او 

در ) درازمدت ( عادات بد وشريرانه وتسليم شدن طوالنی مدت .  يافت قوت خواهيد
مقابل اميال نفسانی ، روح وجان آدمی را فلج کرده است ، با اين حال ، مسيح قادر و 

" درگناه مرده اند" آرزومند است که روح وجان آدمی را نجات دهد، ا و به جانهايی که 
کسی را که دچار ضعف ومصيبت بوده او ". ١ آيه ٢افسسيان ." حيات می بخشد

  .ودراسارت گناه قراردارد، آزاد می کند
عليل شفا يافته ، خم شده وبستر خود را که تنها يک پتو وحصير بود جمع کرد 
وهنگامی که مجددًا پشت خود را راست کرد با شادی به اطراف نگريست تا شفا دهنده 

مرد، نگران بود که اگر بار ديگر . د شدخود را ببيند، اّما عيسی در ميان جمعيت ناپدي
و همچنانکه با قدمهايی استوار وبا شکر گزاری وشادی . منجی را ببيند، او را نشناسد

به راه خود می رفت ، عده ای از فريسيان را ديد وبيدرنگ به ايشان گفت که شفا يافته 
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درمقابل بی  ! اّما هنگامی که ماجرای شفا يافتن خودرا برای ايشان شرح داد. است 
  .اعتنايی ايشان شگفت زده شد

فريسيان با عصبانيت سخنان مرد شفا يافته را قطع کرده واز وی پرسيد ند که چرا 
آنان با لحنی آمرانه به او يادآوری کردند که حمل . بستر خودرا درروز َسُبت َحمل می کند

يان شادی ، فراموش  مرد شفا يافته درم. بار در روز ُسُبت غير شرعی وحرام می باشد
کرده بود که َسَبت است ، با اين حال به خاطر اطاعت از دستور کسی که از چنين قدرتی 

آن که " او با شجاعت پاسخ داد، . خدايی برخوردار بود، احساس محکوميت نمی کرد
آنان ا زا و پرسيدند، آن که به ." مرا شفا داد به من گفت ، بسترت را برگير ورا ه برو

فت بسترت را برگيری وراه بروی ، که بود؟ ، اّما مردشفا يافته نمی دانست او تو گ
فريسيان بخوبی می دانستند که فقط . کيست ، زيرا عيسی در ميان جمعيت ناپديد شده بود

يک نفر است که می تواند چنين معجزه ای را انجام دهد، ا ّما می خواستند به روشنی 
به عقيده . ت ، تا اورا به اتهام شکستن َسَبت محکوم کننداثبات کنند که آن فرد عيسی اس

آنان ، او نه تنها در شفا دادن مرد عليل شريعت را زير پا گذاشته بود، بلکه با دستور 
  .دادن به مرد درمورد حمل بسترش ، به مقدسات توهين کرده بود

. دنديهوديان با تحريف قوانين شريعت ، آن را به يوغ اسارت تبديل کرده بو
) مخصوصًا ( مقررات بی معنی آنان در ميان ساير اقوام ضرب المثل شده بود وبه ويژه 
اين روز در . روز َسَبت به هر طريقی با محدوديت های بی معنی ، احاطه شده بود

فريسيان وحکام يهود، . نظرآنان ، روز شادی ، روز مقدس خداوند واليق احترام نبود
يک فرد . سنگين وتحمل ناپذير تبديل کردند) مسئوليتی ( ری مقررات روزَسَبت را به با

درنتيجه ، .يهودی اجازه نداشت درروزَسَبت آتش روشن کرده ويا حتی شمع روشن کند
مردم برای انجام کارهايشان که ا ز سوی حاکمان يهود ممنوع اعالم شده بود، به غير 

 کار در روز َسَبت گناه باشد، آنان فکرنمی کردند که اگر انجام. يهوديان متکی بودند
آنانی که برای انجام کارهايشان ، ديگران را استخدام می کردند، به اندازه کسانی که 

آنان  فکرمی کردند  که نجات  . برايشان کار انجام می دادند، گناهکار شمرده می شدند
  موقعيت  ساير  اقوام که پيش از اين)  اينکه ( منحصر  به يهوديان  بوده و

. نوميد کننده بود، از اين بد تر نخواهد شد)  تا آن موقع –تاکنون ) ( تا به حال ( 
. اّما خداوند فرامينی نداده است که امکان اجرای آ ن از سوی همگان وجود نداشته باشد

اجازه نمی . ( احکام خدا، محدوديت های غير منطقی وخود خواهانه را مجاز نمی داند
  ).دهد

او آمده بود تا قربانی گناه . ه شفا يافته بود در معبد روبرو شدعيسی با مردی ک
وهم چنين قربانی شکرگزاری  را  تقديم  کند ،  زيرا  رحمت  عظيم  خداوند  را  دريافت 

  عيسی با ديدن او در ميان . کرده بود
" عبادت کنندگان خود را به او نشان داد وطی سخنانی هشدار دهنده به وی گفت ،

مرد ." سالمت خود را باز يافته ای ، ديگر گناه مکن تا به حالِ  بدتر دچارنشوی حال که 
او  بی  اطالع  از  دشمنی  فريسيان  .  شفا يافته با ديدنِ  منجی بسيار خوشحال شد 

  آن  که  مرا  شفا  داد، :"  نسبت  به  عيسی  ،  به ايشان گفت 
ی ر ا آز ار می کردند ، زيرا که وبه همين سبب بود که يهوديان عيس." عيسی است

عيسی به حضور شورای يهود آورده شد تابه اتهام . اين کار را درروزَسَبت کرده بود
اگر يهوديان دراين زمان قومی مستقل می .خود مبنی بر شکستن روز َسَبت پاسخ دهد

ن اّما چو. بودند، چنين اتهامی ، مشکل ايشان را برای کشتن مسيح ، براورده می کرد
يهوديان قدرت نداشتند . تحت سلطه روميان بودند، نمی توانستند ، اين کار را انجام دهند
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که کسی را به مجازات مرگ محکوم کنند واتها ماتی که بر عليه مسيح مطرح شده بود، 
بنابراين يهوديان تصميم گرفتند با ايراد . در دادگاه روميان هيچ گونه اعتباری نداشت 

تمامی تال شهای حکام يهود برای خنثی . قشه خويش را عملی سازنداتهامات ديگری ن
کردن اعمال مسيح ، موجب پيشرفت مأموريت وی شده بود، وحّتی در اورشليم ، نفوذ 

تعداد کثيری از مردم که به نطق ها . او بر روی مردم از نفوذ رهبران يهود بيشتر بود
. بودند، جذب تعاليم مسيح شده بودندورجز خوانی های کاتبان ومعلمين يهودعال قمند ن

آنان می توانستند سخنان مسيح را درک کنند وسخنانش موجب دلگرمی وتّسلی ايشان 
او از خداوند نه به عنوان داوری انتقام جو، بلکه به عنوان پدری مهربان سخن . می شد

رهم سخنان او م.می گفت وشباهت به خدا را که در خودش منعکس بود، آشکار می کرد 
او با ). سخنان اوبرای دلهای مجروح همچون مرهم بود.( دلهای جريحه دار شده بود 

سخنانش واعمال محبت آميزش قدرت ظالمانه سّنت های کهنه وقوانين بشری را درهم 
می شکست ومحبت خدا را در تماميت خستگی ناپذيرش به مردم آشکار ومعرفی می 

  .کرد
" د عتيق ، درباره مسيح مکتوب شده است که ،دريکی از قديمی ترين نبوتهای عه

عصا از يهودا دور نخواهد شد ونه فرمان فرمايی ازميا ن پايه های وی تا شيلوه بيايد 
 مردم در اطراف مسيح جمع – ١٠ آيه ۴٩پيدايش ." ومراو را اطاعت امتها خواهد بود

 به جای می شدند ودلهای موافق ومشتاق توده مردم ، درس محبت ونيکوکاری را
اگر کاهنان وخاخامها مداخله . تشريفات خشک وانعطاف ناپذير کاهنان ، می پذيرفت 

نمی کردند، تعاليم او آنچنان اصالحاتی را موجب می شد که جهان هرگز به خود نديده 
  . بود

اّما اين رهبران برای حفظ قدرتشان ، تصميم گرفتند تا نفوذ عيسی را درميان مردم 
) صريح ( ار ا و به حضور شورای عالی يهود ومحکوم کردن آشکاراحض. خنثی کنند

تعاليمش ، برای اجرای اين نقشه، کمک موثری بود، زيرا هنوز هم مردم احترام 
اگر کسی ، جرأت می کرد که مقررات مر بوط . فراوانی برای رهبران مذهبی قايل بودند

 مسئوليتی را که آنان بردوش به تعاليم خاخامها را تقبيح ومحکوم کند ويا بار سنگين
. مردم گذاشته بودند، کاهش دهد، نه تنها به کفر گويی بلکه به خيانت نيزمتهم می شد

آنان ، او . وخاخامها اميدوار بودند که براين اساس ، عيسی را در مظان اتهام قراردهند
ين را به عنوان فردی که در صد د سرنگون کردن مذهب رسمی بود، معرفی کردند وبد

ترتيب با ايجاد نفاق ودودستگی ميان مردم ، راه را برای انقياد کامل روميان هموار 
  .کردند

اّما نقشه هايی را که خاخامها باشور واشتياق فراوان در صد د انجامش بودند، در 
بعد از اينکه شيطان در بيابان . شورايی به جز شورای عالی يهود طرح ريزی شده بود 

تمامی نيروهای خود را متحد کرد تا با خد مت مسيح . ی پيروز شود، نتوانست بر عيس
آنچه را که شيطان نمی توانست . مخالفت کرده ودرصورت امکان مانع از کار وی شود

. مستقيمًا وبا تالش فردی انجام دهد، قصد داشت با برنامه ريزی دراز مدت انجام دهد
ان ، عقب نشينی کرد، در نشست با اوبه محض اينکه از مجادله خود با مسيح در بياب

فرشتگان همراهش نقشه های حساب شده ای را برای انحراف اذهان قوم يهود طرح 
اوقصد داشت که از طريق عوامل انسانی خود در . کرد تا آنان نتوانند منجی را بشنا سند

جوامع مذهبی عمل کرده ودلهای مردم را با کينه وعداوت خويش نسبت به قهرمان 
او می خواست آنان را وادار کند که مسيح را انکارکرده وزندگی را . ت ، لبريز سازدحقيق
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. تا حد ممکن به کام او تلخ سازند واميدوار بود که او را در مأموريتش دلسرد کند
  .ورهبران قوم اسرائيل در دشمنی با مسيح به ابزارشيطان تبديل شدند

او نبايد از اهميت آن می ."."  نمايدشريعت را تعظيم وتکريم" عيسی آمده بود تا 
خداوند را به خاطر عد ل " کتاب مقدس می فرمايد،. کاست ، بلکه آن را تمجيد می کرد

خود پسند آمد که شريعت خويش را تعظيم وتکريم نمايد واو ضعيف نخواهد گرديد 
ه او آمد.۴ و٢١ آيات ۴٢اشعياء ." ومنکسرنخواهد شد تا انصاف را برزمين قرا ردهد

بود تا َسبَّت را از الزامات طاقت فرسای آن آزاد کند وبه همين دليل َسَبت را برای انجام 
او می توانست ، مرد عليل رادر يکی از . معجزه شفا بخش در بيت حسدا، برگزيد

روزهای هفته ، غير از روز َسبَّت شفا دهد ويا قادر بود که او رابه سادگی شفا دهد، 
اّما چنين کاری فرصت . واهد بسترش را جمع کرده وبه راه افتدبدون اينکه از وی بخ

درهريک از اعمال زندگی مسيح دراين . مورد انتظار را در اختيار مسيح قرارنمی داد
جهان ، هدف خرد مندانه ای نهفته بود وهر عملی که انجام داد حامل تعليم با اهميتی 

 حوض بيت حسدا بودند، بدترين مسيح از ميان مريضان وعليال نی که در کنار. بود
او به مرد شفا . مريض را انتخاب کرد تا قدرت شفا بخش خود را بر روی او به کار گيرد

شهر، کار ) وسط ( يافته دستور داد تا بستر خودرا جمع کرده وبا حمل آ ن از ميان 
انست ، چنين اقدامی می تو. عظيمی را که برای او انجام شده بود، به ديگران اعالم کند

اين سئوال را که انجام کار خير در روز َسبَّت شرعی ومجاز ميباشد مطرح کند وراه را 
برای نکوهش کردن محدوديتهای يهوديان در ارتباط با روز خداوند، هموار کند وآداب 

  .وتشريفات ايشان را باطل کند
شفای  . عيسی به ايشان گفت که شفا دادن بيمار مطابق با قوانين َسبَّت می باشد

مريض ، مطابق با کار فرشتگان خدا بود که پيوسته ميا ن زمين وآسمان صعود ونزول 
پدر من هنوز " عيسی به ايشان گفت ،. می کنند تا به بشريت رنجديده خدمت کنند 

همه روزها متعّلق به خداست تا نقشه هايش را برای ." کارمی کند، من نيز کارمی کنم 
ر تفسير يهوديان از شريعت صحيح بود، درآنصورت ، يهوه ، که اگ. نژاد بشر انجام دهد

بخشيده وحمايت کرده بود، در ) جان ( از ابتدای بنياد عالم همه موجودات را روح 
درآنصورت او که کار خلقت را نيکو خوانده و َسَبت را بعنوان اتمام کار . اشتباه بود

الِ  عادی کهکشان بی انتها را خلقت گرامی داشته بود، درکار خود مکث می کرد ورو
آيا خداوند ميبايستی مانع از طلوع خورشيد در روز َسبَّت می شد وا ز . متوقف می کرد

گرم ومطبوع آن در گرم کردن زمين وتقويت گياهان جلوگيری می ) انوار( تابش پرتو
ی کرد؟ درآنصورت ، نظام جهان درآن روز مقدس ، متوقف نمی شد؟ آيا خداوند ميبايست

به نهرهای آب فرمان می داد که آبياری کردن کشتزارها وجنگل ها را متوقف کنند، ويا 
به  امواج  دريا  فرمان  می  داد که  جزر  َومد ُمداومشان را  متوقف کنند؟  آيا گندم 
وذرت نمی روييدند، وخوشه های رسيده، شکوفه های ارغوانی را به تأخير می 

   ، نميبايستی در روز َسبَّت جوانه زده وشکوفه می کردند؟انداختند؟ آيا درختان وگلها
دراين صورت ، انسان از ميوه های زمين وموهبتی که زندگی را خوشايند می کرد، 

خداوند . تغيير ناپذير خود را ادامه دهد) جريان ( طبيعت ميبايستی سير . محروم می شد
رنه انسان محو ونابود خواهد نمی تواند برای يک لحظه از انجام کار امتناع ورزد وگ

احتياجات . هم چنين انسان نيز وظايفی دارد که در اين روز ميبايستی انجام دهد. شد
زندگی ميبايستی انجام شود، از مريضان ميبايستی مراقبت شود ) ضرورتهای ( اوليه 

کسی که ا ز کمک رساندن به رنجديد گان در . واحتياجات نيازمندان بايد برآورده شود
روز استراحت خداوند برای انسان . روز َسبَّت امتناع ورزد ، بی گناه شمرده خواهد شد 
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خداوند ميل ندارد . خلق شد ه است واعمال مرحمت آميز با هد ف آن مطابقت کامل دارد
که مخلوقاتش به واسطه روز َسبَّت يا هرروز ديگری ، برای حّتی ساعتی رنج ودرد را 

  .تحمل کنند
. از خداوند در روز َسّبت بسيا ر بيشتر از روزهای ديگر است ) يازبه ن( مطالبات 

آنان لطف . قو م خدا کار خود را رها کرده و وقت خود راصرف عبادت وپرستش کند
ومرحمت خدا را در روز َسَبت بيشتر از هرروز ديگر ی طلب می کنند ودراين روز 

خداوند برای برآورده کردن .  کنندحضور ويژه خدا وپسنديده ترين برکات او را آرزو می
زيرا کار آسمان هرگز . خواسته های قومش ، منتظر نمی ماند تا روز َسبَّت سپری شود

َسبَّت نبايد . متوقف نمی شود وانسان نيز هرگز نبايد از انجام اعمال نيکو دست بردارد
ا در روز شريعت ، فعاليت ها ی دنيوی ر. به فعاليت های بيهوده اختصاص  داده شود

کار وتالش برای امرار معاش ميبايستی  متوقف شود . مقدس خداوند قدغن می کند
وهرگونه کا ر تفريحی يا سودآور دراين روزغير مجاز ميباشد وهمانطوری که خداوند 
کار آفرينش را متوقف کرده ودر روزَسَبت آرامی گرفت ، به همان گونه انسان ميبايستی 

رده وساعات مقدس َسبَّت را صرف استراحت ، عبادت کارهای روزانه را رها ک
کار مسيح در شفا دادن مريض ، کامًال موافق  با شريعت بوده وبا عث . وپرستش کند

  .تکريم وتمجيد روز َسبَّت بود
عيسی در شفای مريض در روز َسبَّت، ّمدعی نشده بود که از اختياراتی برابر با 

وچنين ادعايی ، موجب خشم وعصبانيت بيشتر اختيارات خداوند برخوردار می باشد 
بلکه خدا را نيز پدر خود می " زيرا نه تنها َسبَّت را می شکست ،. فريسيان شده بود 

  .١٨ آيه ۵يوحنا ." خواند وخود را با خدا برابر می ساخت 
تمامی قوم يهود ، خدا را پدر خود می خواند ، بنابراين آنان نميبايستی آنقدر 

انی می شد ند، اگر مسيح وانمود می کرد که همان ار تباط را با خدا خشمگين وعصب
  .اّما آنان او را به کفر گويی متهم کردند. دارد

اين مدعيان مسيح هيچگونه دليلی رابرای قبول حقايقی که مسيح به ايشان اعالم 
ند که به روايات وسنت هايشا ن استناد می کرد) صرفًا( آنان . کرده بود، نمی پذيرفتند 

در مقايسه با مباحثی که مسيح از کالم خداوند وسير توقف ناپذير طبيعت استخراج کرده 
اگر معلمين وحاکمان يهود اشتياقی به دريافت . بود، ضعيف وبی محتوا به نظر می رسيد

حقيقت احساس می کردند، ميبايستی از شنيدن حقايقی که مسيح بر زبان آورده بود، 
ا ، حقايقی را که مسيح در ارتباط با روز َسبَّت اعالم کرده بود ، اّم. متقاعد می شدند

ناديده گرفتند ودرصدد برآمدند تا مردم را برعليه او تحريک کنند زيرا خود را با خدا 
اگر کاهنان وفريسيان از مردم . برابر می دانست ، خشم حاکمان حد ومرزی نمی شناخت 

اّما حمايت عمومی ا ز . قتل می رساند ندنمی ترسيدند ،عيسی را درهمان مکان به 
بسياری از مردم عيسی را دوست داشتند  زيرا  مريضانشان را شفا و . عيسی شديد بود

آنان شفا دادن مرد عليل در کنار حوض بيت حسدا را . رنجديد گان  را  تسلی می داد 
د که خشمشان را بنابراين رهبران مذهبی اسراييل مجبور بودن. تاييد وتصديق کرده بودند

  .کنترل کنند
اقتدار من برای انجام کاری که به " او گفت ،. مسيح اتهام کفر گويی را نپذيرفت 

واسطه آن مرا متهم می کنيد، نشان می دهد که پسر خدا هستم ودر سيرت ، اراده وهدف 
 پسر ." درتمام اعمال  خلقت و مشّيت  او، با خدا  همکاری کرده ام . ، با او يکی هستم 

  ."از خود کاری نمی تواند کرد مگر کارهايی که می بيند پدرش انجام می دهد
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فريسيان وکاهنان پسر خدا را به خاطر کاری که برای انجام آن به اين جهان 
آنان به واسطه گناهانشان ، خودشان را از خدا . فرستاده شده بود، سرزنش می کردند

آنان خود رابه اندازه .  از خداوند عمل می کردندجدا کرده بودند وبا غرور وتّکبر، مستقل
کافی حکيم می دانستند وفکر می کردند که هيچ نيازی به حکمت خداوند برای هدايت 

مسيح ، . اّما پسر خدا تسليم ا راده پدر ومتکی به قدرت او بود. اعما لشان ، ندارند
او نقشه خدارا که  . آنچنان از خود خالی شده بود که برای خودش هيچ نقشه ای نداشت

  .برای خودپذيرفته بود وپدر نيز هرروز نقشه هايش را برای وی آشکار می کرد
هنگامی که موسی درُشرف ساختن خيمه ای برای سکونت خدا بود، به او دستور 
داده شده بود که همه چيز را موافق با نقشه ای که در کوه به او نشان داده شده بود، 

موسی برای انجام کار خداوند پر ( داشت که کار خدارا انجام دهدموسی اشتياق . بسازد
با اين حال موسی  . وبا استبدادترين و ماهرترين افراد درخدمت او بودند.) از غيرت بود

  نبايد  يک  زنگ ،  منگوله ،  حاشيه ،  پرده و يا  ظرفی از خيمه را
خداوند اورا به . ودمی ساخت ، مگر موافق نقشه ای که به او نشان داده شده ب
خداوند او را با جالل .داخل کوه فرا خوانده وچيزهای آسمانی را به او نشان داده بود

خداوند به همان . خود پوشانده بود تا بتواند نقشه را ببيند وموافق آن همه چيز را بسازد
 ترتيب به قوم اسراييل ، قومی که مشتاق بود در ميان ايشان سا کن شود، تصويری از

نقشه ، در کوه سينا، زمانی که شريعت به . خويش را نشان داده بود) سيرت ( شخصيت 
ايشان داده شد، نشان داده شده بود، هنگامی که خداوند از مقابل موسی عبور کرده وندا 

يهوه، يهوه، خدای  رحيم ورئوف ودير خشم وکثيراحسان و وفا، نگاهدارنده " در داد، 
   .٧ و۶ آيات ٣۴خروج باب ." رزنده خطا وعصيان وگناه رحمت برای هزاران ، وآم

  
آنان موافق نقشه خداوند بنياد نهاده . قوم اسراييل طريق خويش را برگزيده بود

نشده بودند، اّما مسيح به عنوان معبد واقعی برای سکونت خداوند، همه ی جزئيات 
در " او گفت ،. ودزندگی دنيوی خود رابراساس نقشه مطلوب خداوند، پی ريزی کرده ب

بجا آوردن اراده ی تو ای خدای من رغبت می دارم  وشريعت تو در اندرون دل من است 
تا در "  به همين ترتيب رفتار وشخصيت ما ميبايستی بنا شود،٨ آيه ۴٠مزامير ." 

براساس " وما نيز بايد همه چيز را. ٢٢ آيه ٢افسسيان .".روح مسکن خدا شويم 
" زيرا که برای همين خوانده شده ايد،." شان داده است بسازيم نمونه ای که به مان

چونکه مسيح نيز برای ما عذاب کشيد وشما را نمونه ای گذاشت تا در اثر قدمهای وی 
  .٢١ آيه ٢اول پطرس  . ۵ آيه ٨عبرانيان ." رفتار نماييد

در هر سخنان مسيح به ما می آموزد که خود را از پدر آسمانی جداناپذير بدانيم و 
موقعيتی که باشيم ، به خداوند توکل کنيم ، خدايی که سرنوشت همه ما در دستهای 

او وظايفمان را مقرر نموده است وبه ما برای انجام آن توانايی واستعداد اعطا . اوست 
تا زمانيکه تسليم اراده او باشيم ، وبه قدرت وحکمت او توکل کنيم ، در . کرده است 

مقرر شده در نقشه عظيم خدا را به ) نقش ( واهيم شد تا وظيفه مسيری درست هدايت خ
اما اگر کسی به حکمت وقدرت خود تکيه واعتماد کند، خود را از خدا . انجام برسانيم 
وبه جای اينکه در اتحاد با مسيح عمل کند، نقشه دشمن خدا وانسان را به . جدا می کند

زيرا پدر، .  پدر می کند، پسر نيز می کندزيرا هرچه" مسيح ادامه داد،. انجام ميرساند
پسر را دوست می دارد وهرآنچه می کند به او می نماياند وکارهای بزرگتر از اين نيز به 

زيرا همان گونه که پدر مردگان را برمی خيزاند وبه . او خواهد نماياند تابه شگفت آييد
صدوقيان معتقد ." دآنها حيات می بخشد، پسر نيز به هرکه بخواهد ، حيات می بخش
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بودند که رستاخيز مردگان وجود ندارد، اّما عيسی به ايشان می گويد که يکی از 
مردگان می باشد واينکه خود اوقدرت ) رستاخيز( بزرگترين اعمال پدرش برخيزانيدن 

آمين ، آمين ، به شما می گويم ، زمانی فرا می رسد ، بلکه "دارد که همان کار را بکند،
است ، که مردگان صدای پسر خدارا می شنوند وکسانی که به گوش گيرند، هم اکنون 

فريسيان به رستاخيز مردگان اعتقاد داشتند ومسيح به ايشان گفت ." . زنده خواهند شد
که حّتی اکنون ، قدرتی که به مردگان حيات می بخشد در ميان ايشان است وآنها 

قدرت قيام است که جان را حيات می وهمين . ميبايستی ظهور آن را نظاره می کردند
 . ١ آيه ٢افسسيان ." به سبب نافرمانيهاوگناهان خود مرده است " بخشد، جانی که ،

از قانون گناه ومرگ آزاد " فرد را." وقدرت رستاخيز او" روح حيات در مسيح عيسی ،
ود حاکمّيت شرير درهم شکسته می ش. ٢ آيه ٨ روميان – ١٠ آيه ٣فيليپيان ." . کرد

کسی که قلب خود را برروی روح مسيح . وفرد به واسطه ايمان ، از گناه دوری می کند
  .بگشايد، در همان قدرت قيامی که جسم اورا از گور بر می خيزاند ، سهيم خواهد شد

ناصری فروتن ، از اصالت واقعی خود دفاع می کند وپرده گناه وشرم را کنار زده 
. گان ، پسر خدا وبرابر باخالق جهان معرفی می کندوخود را به عنوان افتخار فرشت

شنوندگانش ، مسحور کالم وی می شوند زيرا هيچ انسانی هرگز مانند او سخن نگفته ، 
سخنان صريح وروشن او، مأ . واين چنين با شکوه وجاللی شاهانه رفتار نکرده بود

ر برکسی داوری وپد"موريت و وظايف وی را دراين جهان به طور کامل اعالم می کرد،
تاهمه پسر را ُحرمت گذارند، . نمی کند، بلکه تمام کا ِر داوری را به پسر سپرده است 

زيرا کسی که پسر را ُحرمت نمی گذارد، به پدری . همان گونه که پدر را ُحرمت می نهند 
نگونه زيرا هما................................ که اورا فرستاده است نيز ُحرمت ننهاده است 

که پدر در خود حيات دارد، به پسر نيز عطا کرده است که در خود حيات داشته باشد، 
  ."زيرا پسر انسان است . وبه او اين اقتدار را بخشيده که داوری نيز بکند

کاهنان وحکام يهود خودشان را به عنوان داور معرفی کرده بودند تا اعمال مسيح 
.  عنوان داور ايشان وداور تمام جهان معرفی کردرا محکوم کنند، اّما او خود را به

جهان به مسيح سپرده شده است و تمامی برکاتی را که خداوند به انسان سقوط کرده در 
) اينکه لباس جسم بپوشد( او قبل وبعد از تجّسد . گناه اعطا می کند، به واسطه اوست 

او به همگان . ات تعيين شدبه ُمجّرد پيدايش گناه ، منجی نيز برای نج. منجی جهان بود
وحيات اعطا کرده است ، وهرکس را موافق حقيقت اعطا شده ، داوری ) نور( حقيقت 

کسی که حقيقت را دريافت کرده باشد وبا دعا ومراقبت از گناه دوری نموده . خواهد کرد
وبه سوی قدوسّيت گام برداشته باشد، با منجی که ُمدا فع وداور می باشد، يکی خواهد 

از ابتدای مجادله بزرگ در آسمان ، شيطان در صدد بود تا به وسيله فريب به . ودب
اهدافش جامه عمل بپوشاند ومسيح تالش می کرد تا با افشاء کردن اهداف او، قدرت 

واين اوست که با فريب شيطان در طول تمامی قرون واعصار . شيطان را درهم بکوبد
واوست که همگان را داوری خواهد . زاد سازد مجادله کرده است تا اسيران گناه را آ

  .کرد
." خدا به او اين اقتدار را بخشيده که داوری نيز بکند ، زيرا پسر انسان است " و 
، اوطعم رنج و وسوسه انسانی را تا آخرين قطره ی آن چشيد و ) به علت اينکه(زيرا

روزی در مقابل لغزشها وگناهان انسان را درک می کند وچونکه به خاطر ما با پي
وسوسه های شيطان ايستادگی کرد، با عدالت وانصا ف ومهربانی با کسانی که خون او 
به خاطر نجاتشان ريخته شد، برخورد خواهد کرد وبه همين دليل ، پسر انسان برای 

  .اجرای داوری تعيين شده است 
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ا خدا زير." با اين وجود، رسالت مسيح برای داوری نبود، بلکه برای نجات بود
پسر خويش را به جهان نفرستاد تا جهانيان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به واسطه ی 

آمين ، به "  وعيسی در حضور شورای يهود گفت ،١٧ آيه ٣يوحنا ." او نجات يابند
شما می گويم ، زمانی فرا می رسد، بلکه هم اکنون است ، که مردگان صدای پسر خدا را 

  .٢۴ آيه ۵يوحنا." ه گوش گيرند، زنده خواهند شدمی شنوند وکسانی که ب
مسيح از چشم انداز جامع تری در ارتباط با اسرارآينده را در حضور شنوندگانش 

" که ." زمانی فرا می رسد" او گفت ،. گشوده وازآنان خواست که در شگفت نباشند
ان که نيکی همه ی آنان که درقبرند، صدای او را خواهند شنيد وبيرون خواهندآمد، آن

کرده باشند، برای قيامتی که حيات می انجامد وآنان که بدی کرده باشند، برای قيامتی که 
   .٢٩ و ٢٨ آيات ۵يوحنا ." مکافات درپی دارد

اطمينان وتضمين به زندگی آينده ، چيزی بود که قوم اسراييل مدتها در انتظار آن 
تنها نوری که می توانست . دبود وآرزو داشت که آن را با ظهور مسيح دريافت کن

. تاريکی قبر را روشن کند، برآنان می تابيد، اّما انسانِ  لجباز وخودسر، کور می باشد
مسيح احاديث ورسوم معلمين يهودرا نقض کرده بود واقتدار ايشان را ناديده گرفته بود، 

  .وآنان نمی خواستند ايمان بياورند
) توام (حاکم بر جمعيت ، با هم آميخته زمان ،مکان، موقعيت وشدت شور واشتياق 

عاليرتبه ترين . شده وسخنان مسيح را در حضور شورای يهود تاثير گذارتر کرده بود
مقامات مذهبی قوم در صدد کشتن کسی بودند که خود را احياء کنند قوم اسراييل اعالم 

شکستن صاحب َسّبت به حضور شورای يهود احضار شده بود تا به اتهام . کرده بود
وهنگامی که مسيح بدون ترس ، رسالت خويش را اعالم کرد، . قوانين َسّبت پاسخ گويد

. اعضای شورا با خشم ونگرانی به او نگريستند، اّما سخنان او قاطع وترديد ناپذير بود
او صالحيت فريسيان وکاهنان ، برای باز جويی . آنان نتوانستند او را محکوم کنند

زيرا چنين اقتداری به ايشان تفويض نشده بود . د، را ّرد کردودخالت در اعما ل خو
بنابراين مسيح اتهامات ايشان . وادعاهايشان برپايه ی غرور وخودپسندی قرار داشت 

  .را نپذيرفت 
عيسی به جای اينکه از فريسيان به خاطر شکايت از عملی که انجام داده بود، 

برايشان توضيح دهد، آنان را مورد عذرخواهی کند ويا هدف خود از انجام آن را 
او ، کاهنان . نکوهش قرارداده بود وبدين ترتيب ، متهم به متهم کننده تبديل شده بود

وفريسيان را به خاطر سنگدلی وبی اطالعی از کتب مقدسه مورد سرزنش قرارداد 
 را وتصريح کرد که کالم خدا را انکار کرده اند ، درست به همان طريقی که فرستاده او

شما کتب مّقدس را به دقت بررسی می کنيد، زيرا می پنداريد به ." انکار کرده بودند
." واسطه ی آن حيات جاويدان داريد، حال آنکه همين کتابها برمن شهادت می دهند

  .٣٩ آيه ۵يوحنا
تمامی صفحات کتاب عهد عتيق ، اعم از کتب تاريخی ، نبوتی ، از جالل پسر يگانه 

نظام عقيدتی يهوديت بر مبنای نبوتهای مربوط به مسيح ومژده .  است خدا مّنور شده
" وپيامبران جملگی ، درباره او شهادت می دهند."آمدن منجی پايه ريزی شده بود

از زمان داده شدن وعده به آدم، ودر سرتاسر دوران مشايخ . ۴٣ آيه ١٠اعمال 
. به روشنی آشکارکرده بودوانبياءعهد عتيق ، نور پرجالل آسمان ّرد پای منجی را 

پيشگويان ظهور ستاره در بيت للحم وآمدن شيلوه را پيشگويی کرده بودند ودر هر 
ودر هر ابر حاصل از هدايای سوختنی ، . مراسم قربانی ، مرگ مسيح نشان داده می شد
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ودر شکوه . وبا هرصدای شيپوری ، نام او به صدا درمی آيد. عدالت او صعود می کرد
  .يز قدس اال قداس جالل او ساکن بوداسرار آم

يهوديان کتب مّقدسه را در اختيار خود داشتند وگمان می کردند که صرفًا با شناخت 
کالم خدا " اّما عيسی به آنان گفت ،. ظاهری از کالم حيات جاودان را دريافت کرده اند 

د خدا را انکار زيرا آنان با انکار مسيح در کالم خدا، شخصًا خو." در شما ساکن نيست 
  ."نمی خواهيد نزد من آييد تا حيات يابيد" او به ايشان گفت ،. کرده بودند

رهبران يهود، تعاليم انبياء را در ارتباط با پادشاهی مسيح مطالعه کرده بودند، اّما 
بلکه با هدف . اين کار را با اشتياقی خالصانه برای شناخت حقيقت انجام نداده بودند

برای صحه گذاشتن برآرزوهای جاه طلبانه خويش اين تعاليم را مطالعه يافتن داليلی 
وهنگامی که مسيح به نوعی مغاير با توقعات ايشان ظهور کرد ، او را . کرده بودند

نپذيرفتند وبرای توجيه رفتار خودشان ، کوشيدند اورا به عنوان فردی فريبکاربه مردم 
ر قدم گذاشتند ، برای شيطان فرصت وقتی که يک مرتبه در اين مسي. معرفی کنند

وسخنانی که ميبايستی به . مناسبی فراهم آمد تا ايشان را در مخالفت با مسيح تقويت کند
  .عنوان داليل الوهيت  وی پذيرفته می شد، برعليه وی تفسير وتعبير شد

بدين ترتيب ، حقيقت کالم خدا را به دروغ تبديل کرده وهرچه منجی صريحتر با 
  .خن می گفت ، در مخالفت با نور حقيقت ، مصمم تر می شدندايشان س

تحت تاثير قراردادن شورای يهود ." جالل را از مردم نمی پذيرم " عيسی گفت ،
زيرا تاييد ايشان هيچگونه افتخاری . وکسب تاييد از سوی ايشان ، مورد نظر مسيح نبود

اگر او خواستار . دار بودرا نصيب وی نمی کردچونکه از حرمت واقتدار آسمانی برخور
آمده واورا تعظيم وتکريم می کردند چنين احترام واقتداری می بود، فرشتگان آسمان 

اّما عيسی به خاطر خود ايشان .  الوهيت وی را مورد تاييد قرارمی دادوپدر نيز بار ديگر
ا ، وبه خاطر قومی که ايشان رهبرانش بودند، از آنان می خواست که سيرت الهی وی ر

  .تشخيص داده وبرکاتی را که آمده بود به ايشان بدهد، دريافت کنند
من به نام پدر خودآمدم ، ولی شما مرانمی پذيريد، اّما اگر ديگری به نام خود " 

عيسی با اقتدار پدرآمده بود، وصورت خدای ناديده بود، او ." آيد، اورا خواهيد پذيرفت 
ند ودرصدد جالل نام او بود، با اين حال از سوی آمده بود تا کالم خدا را به انجام رسا

رهبران اسراييل پذيرفته نشد، اّما اگر ديگری به نام خود می آمد ودر صدد جالل نام خود 
چرا؟ برای اينکه ، اگرکسی در پی جالل خود باشد، در . بود، آنان او را می پذيرفتند 

ويهوديان چنين در . رار گيردصدد خواهد بود تا از سوی ديگران مورد تمجيد وتکريم ق
آنان معلمين دروغين را می پذيرفتند، زيرا چنين کسی با . خواستی را اجابت می کردند

اّما . تملق گويی و تاييد نظرات وسنت های غلط ايشان ، ميتوانست مورد قبول قرار گيرد
ايد تعليم مسيح که از خود گذشتگی وفداکاری را امری مقدس وضروری می دانست با عق

آنان با خداوند آشنا نبودند .شان مطابقت نداشت وبه همين دليل آن را نمی پذيرفتند
  .صدايی نا آشنا بود. وصدای خدا که از طريق مسيح با ايشان سخن می گفت 
، می شود؟ آيا نيستند ، عده بسياریآيا چنين چيزی ، امروز ودر روزگار ما تکرارن

ان را به روی روح القدس خداوند بسته اند حتی درميان رهبران مذهبی که دلهايش
وتشخيص صدای خداوند را برای خودشان به امری غيرممکن تبديل کرده اند؟ آيا آنان 

  کالم خدا را انکار نمی کنند، تا سنت های خود را حفظ کنند؟
اگر موسی را تصديق می کرديد، مرا نيز تصديق ميکرديد، چرا که " عيسی گفت ، 
اّما اگر نوشته های او را باور نداريد، چگونه سخنان مرا . نوشته است او در باره ی من
اگر آنان . مسيح بود که از طريق موسی با اسراييل سخن گفته بود."  خواهيد پذيرفت ؟
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صدای خدا را که از طريق رهبر بزرگشان سخن گفته بود، شنيده بودند، ميبايست آن را 
ن موسی را تصديق می کردند، ميبايستی مسيح را اگر آنا. در تعاليم مسيح می شناختند 

  .نيز تصديق می کردند چرا که موسی در باره ی او نوشته بود
عيسی می دانست که کاهنان وحکام يهود در صدد قتل وی می باشند با اين حال در 

آنان پی بردند که . باره ی يکی بودن خود با خدا وارتباطش با جهان با ايشان سخن گفت 
شان با مسيح بی دليل است با اين وجود دشمنی بيرحمانه ايشان فرو نشانده نمی مخالفت
آنان با مشاهده قدرت عظيم وقاطع او در خدمت به ديگران ، دچار ). زايل نمی شد( شد

ترس و وحشت شدند، اّما در مقابل در خواست وی مقاومت کرده وخودشان را در 
  .تاريکی محبوس کردند

اقتدار عيسی و يا در برگرداندن احترام و توجه مردم ا ز وی به  آنان  در براندازی 
طور قابل مالحظه ای با شکست مواجه شدند وبسياری به واسطه سخنانش ، متقاعد 

کاهنان وحکام يهود نيز با شنيدن سخنان مسيح ، محکوميت شديدی . شده وايمان آوردند
ود تا کينه ودشمنی ايشان نسبت را احساس کرده بودند، اّما چنين احساسی موجب شده ب

بنابراين قاصدان بسياری را . آنان قاطعانه درصدد قتل وی برآمدند. به وی بيشتر گردد
اعزام کردند تا در باره ی شيادبودن عيسی به مردم ) کشور( به سرتاسر سرزمين 

جاسوسانی اعزام شدند تا او را تحت نظر گرفته وسخنان واعمال او را . هشدار دهند
واکنون منجی عزيز ، بيش از هرزمان ديگری در سايه صليب مرگ . زارش دهندگ

  .ايستاده بود
   

  
 "ست و دّوميفصـــل ب"

  "هد دهنديی تعميحيزندانی شدن و مرگ "
  

  
يحيای تعميد دهنده نخستين کسی بود که پادشاهی مسيح را اعالم کرد ه وبخاطر آن 

يابان واز ميان جمعيتی که برای شنيدن او را از فضای آزاد ب. دچار مصيبت شده بود
سخنانش در اطراف او گرد می آمدند، جدا ساخته ودر سياهچالی در قلعه هيروديس َا 

بيشتر خدمت يحيی در ناحيه شرقی رود اردن ، جايی که . نتيپاس زندانی کرده بودند
ِ  هيروديس نيز موعظه . تحت حکومت هيروديس اداره می شد، سپری شده بود خود

پادشاه عياش وفاسد در مقابل ندای يحيی که مردم را به توبه دعوت . حيی را شنيده بودي
می ترسيد ، چرا که اورا مردی پارسا يحيی از هيروديس . " می کرد، برخود لرزيده بود

را می شنيد، بسيار سرگشته وحيران وهرگاه سخنان يحيی ..........ومّقدس می دانست ،
يحيی با او .". او را دوست می داشت ش فرادادن به سخنان با اين حال ، گو. می شد

هيروديا، همسر برادرش را تقبيح صادقانه رفتار می کرد و ازدواج معصيت آميز او با 
هيروديس برای مدتی ، سعی کرده بود تا زنجيرهای شهوت را درهم بشکند ، . کرده بود

قرار داد وبرای انتقام گرفتن از اّما هيروديا برای انجام خواسته هايش اورا تحت فشار 
  .يحيی ، هيروديس را مجبور کرد تا اورا به زندان افکند

زندگی يحيی در کار وفعاليت شديد سپری شده بود وافسردگی وعدم فعاليتِ  حاصل 
هفته ها سپری می شد وهيچ گونه .از زندگی در زندان بر دوش او سنگينی می کرد

شاگردانش او . ا اميدی بر وجود او مستولی می شدترس ون. تغييری به همراه نداشت 
به آنان اجازه داده می شد تا در زندان با وی مالقات کنند وآنان اخبار . را رها نکردند
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مربوط به کارهای عيسی واينکه چگونه انبوه جمعيت درپی او روانه می شدند را به 
لم جديد همان مسيح است ، آنان سوال می کردند که اگر اين مع. اطالع يحيی می رساندند

او چگونه می تواند اجازه دهد که . چرا برای نجات يحيی از زندان کاری انجام نمی دهد
  پيشتراول وفادارش از آزادی وچه بسا از حيات محروم شود؟

زيرا ترديدهايی را که هرگز به صورتی ديگر در ذهن . اين سواالت بی تأثير نبودند
شيطان از شنيدن سخنان شاگردان وآزرده . يشنهاد کردنديحيی مطرح نمی شد، به او پ

غالب اوقات کسانی که خود را .  بسيار شادی کردشدن روح يحيی که رسول خداوند بود
واشتياق دارند که صداقت و وفاداری خويش را به دوستِ  يک انسانِ  خوب می پندارند 

شمنان وی می باشند وچه او نشان دهند، با اعمالشان ثابت می کنند که خطرناکترين د
  .بسا به جای تقويت ايمان او، موجب دلسردی و تضعيف وی شوند

. ماهيت پادشاهی مسيح را درک نکرديحيای تعميد دهنده ، همانند شاگردان منجی ، 
او انتظار داشت که عيسی ، برتخت سلطنت داود بنشيند، وهمانطور که زمان سپری می 

او به مردم اعالم کرده . نشد، يحيی آشفته ونگران شد شد ومنجی مّدعی اقتدار شاهانه 
بود که برای اينکه را ه خداوند مهيا شود، ابتدا بايد نبوت اشعيای نبی به انجام رسد، 

او آرزو کرده . وناهمواريها هموار گردنديعنی کوهها وتل ها پست شده وکجی ها راست 
 يحيی ، مسيح را شخصی .بود که غرور وقدرت انسانی بدست او فرو افکنده شود

معرفی کرده بود که غربال خود را به دست می گرفت وخرمنش را نيکو پاک کرده وگندم 
خويش را در انبار ذخيره می نمود ولی کاه را در آتشی که خاموشی نمی پذيرد ، می 

او انتظار داشت همانگونه که الياس نبی ، با روح وقدرت الهی بر اسرائيل . سوزانيد 
ده بود، خداوند نيز خود را به عنوان خدايی که با آتش پاسخ می دهد، آشکار ظاهر ش

  .کند
يحيای تعميد دهنده در مدت مأموريتش ، گناه اغنياء وضعيفان را شجاعانه 

او با دليری در مقابل هيرو ديس ايستاد وگناه اورا با . سرزنش ومحکوم کرده بود
 عزيز نشمرد تا که بتواند وظيفه مقرر او جان خود را. مورد سرزنش قراردادقاطعيت 

شده را به انجام رساند واکنون از درون سلول سياهچال در انتظار شير سبط يهودا بود تا 
قدرت پادشاه ظالم را درهم بکوبد و فقيران وستمديدگان واز جمله خود اورا از اين 

دان در اطراف اّما به نظر می رسيد که عيسی  به جمع کردن شاگر. مصيبت رهايی بخشد
در حالی که يوغ اسارت روميان بر قوم . خود وتعليم وشفا دادن مردم بسنده می کرد

اسرائيل هر روزه سنگين وسنگين تر می شد، ودر حالی که هيروديس پادشاه ومعشوقه 
پليدش اراده ی خويش را برمردم تحميل کرده وناله وفرياد رنجديدگان ودردمندان به 

  .، عيسی بر سر سفره باجگيران نشسته وبا ايشان غذا می خوردآسمان بر خاسته بود
. حل ناشدنی به نظر می رسيدبرای نبی بيابان ، همه اينها ، چون يک معّمای 

بعضی اوقات ، زمزمه ارواح شيطانی برای ساعتها روح اورا شکنجه می داد وسايه 
 هنوز ظهور آيا ممکن بود که منجی موعود. وحشتناک ترس بر او مستولی می شد

نکرده باشد؟ در آنصورت پيامی که خود او حامل آ ن بود، چه مفهومی می توانست 
او انتظار . داشته باشد؟ يحيی به شدت از نتيجه مأموريت خويش دلسرد ونوميد شده بود

داشت که پيام خداوند از همان قدرت ونفوذی برخوردار باشد که در هنگام قرائت کتاب 
 ٩ و٨ نحميا بابهای -٣۴به دوم تواريخ باب ( شع وعزرا داشت شريعت در روزهای يو

او برای . قدرتی که موجب توبه وبازگشت مردم به سوی خداوند شود). مراجعه شود
آيا همه اينها . تحقق بخشيدن به چنين رسالتی همه عمر خود را وقف خداوند نموده بود

  بيهوده بود؟
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محبت به او احساس بی اعتقادی نسبت يحيی از اينکه می ديد شاگردانش به خاطر 
آيا زحمات او برای . بسيا مضطرب ونگران بود. به مسيح را در دلهايشان می پرورانند

که ، .شاگردان بی ثمر بود؟ آيا او در انجام رسالت خويش عهد شکنی وخيانت کرده بود
يز دعوت  ناکنون از ادامه آن محروم شده بود؟ اگر منجی موعود ظهور کرده بود ويحيی

خويش را درست تشخيص داده بود، آيا عيسی اکنون نبايد قدرت ظالم را درهم کوبيده 
  ومقدمات آزادی پيشتراول خود را فراهم سازد؟

 ، خاطره ندای آسمانی.حيی ايمان خود را به مسيح از دست نداد با اين حال ، ي
ت روح القدس که در فرود آمدن کبوتر در هنگام تعميد، پاکی وبی عيب بودن عيسی ، قو

هنگام آمدن يحيی به حضور منجی بر وی قرار گرفته بود وشهادت نبوتهای کتب مقدسه 
  .نشان می داد که عيسای ناصری همان مسيح موعود می باشد

يحيی مايل نبود در باره ی نگرانيها وترديد هايش با نزديکان وشاگردانش بحث و 
برای . رای عيسی فرستاده واز او سوال کندبنابراين تصميم گرفت پيامی ب. گفتگو کند

اين کار دو تن از شاگردانش را انتخاب کرد واميدوار بود که گفتگوی ايشان با منجی 
او هم چنين انتظار داشت . باعث تحکيم ايمان ايشان واطمينان خاطر ساير شاگردان گردد
  .که مسيح از طريق شاگردان ، پيامی نيز برای خود او بفرستد

اينک ّبره خدا که " انی که يحيی به عيسی اشاره کرده واعالم کرده بود که از زم
همان که پس از من می آيد ومن اليق گشودن بند کفشش " و" گناه جهان را برمی دارد

" اّما اکنون شاگردانش را فرستاده واز او می پرسيد ،. مدت زيادی نگذشته بود" نيستم 
اگر يحيی ، ". چه سوال دردناک وتأسف آوری ". آيا تو همانی که ميبايست بيايد

پيشتراول وفادار، نتواند رسالت مسيح را تشخيص دهد، از جمعيت خودخواه وسودجو 
  چه انتظاری ميتوانست داشته باشد؟

آنان در حالی که از سکوت . منجی بيدرنگ به سواالت شاگردان يحيی پاسخ نداد
ند، مريضان ودردمندان را می ديدند منجی شگفت زده شده ودر حضور او ايستاده بود

نابينايان ، کور مال کورمال از ميان جمعيت به . که به جهت شفا يافتن نزد وی می آمدند
مريضان با انواع بيماری ، بعضی ها با تالش خودشان وبعضی . حضور منجی می آمدند

صدای شفا دهنده منجی ، گوش . ها به کمک دوستانشان به حضور وی می آمدند
 کوران را شفا می او و لمس دستهای منجیاشنوايان را شفا می داد ويک کلمه از دهان ن

عت وسيمای داد وموجب می شد که ايشان روشنايی روز، چهره دوستان وچشم انداز طبي
ده وتب را از مريضان دور می عيسی بر مريضی نهيب ز.نجات دهنده را ببينند

 مرگ بودند می رسيد وايشان سالم وقدرتمند و به گوش کسانی که در آستانهصدای ا.کرد
ديوزده ها واسيران ارواح شيطانی از سخنان او اطاعت . از بستر بيماری بر می خاستند 

او درهمان حال که . می کردند وجنون ، ايشان را رها می کرد واو را پرستش می کردند
ارگران زحمتکش که ايشان را شفا می داد به تعليم ايشان مشغول می شد، روستائيان وک

از سوی معلمين يهود ناپاک ومطرود قلمداد می شدند، در اطراف او گرد آمده وبه کالم 
  .حيات بخش او گوش فرا می دادند

. بدين ترتيب روز به پايان رسيد وشاگردان يحيی همه امور را ديده وشنيدند
" حيی فرمود،سرانجام عيسی ايشان را به حضور خود فرا خواند ودر پاسخ به سوال ي

برويد وآنچه ديده و شنيده ايد به يحيی باز گوييد، که کوران بينا می شوند، لنگان راه 
خوشابحال کسی ................ می روند ، جذاميان پاک می گردند، کران شنوا می شوند و

گواه الوهيت او در برآورده کردن نيازهای . ٢٣ آيه ٧لوقا ." که در باره ی من نلغزد
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در حالی که جالل وشکوه او در تنزل کردن به وضعيت حقير . ن دردمند ديده می شدانسا
  .انسان آشکار ونشان داده می شد

يحيی نبوتی را که در . شاگردان ، پيام عيسی را به يحيی رساندند وآن کافی بود
 روح خداوند َيُهَوهَ . " باره مسيح از طريق اشعيای نبی پيش گويی شده بود، بياد آورد

برمن است ، زيرا خداوند مرا مسح کرده است تا مسکينان را بشارت رهم ومرا فرستاده 
است تا شکسته دالن را التيام بخشم واسيران را به رستگاری ومحبوسان را به آزادی 

 ۶١اشعياء ." ، وتااز سال پسنديده ی خداوند واز يوم انتقام خدای ما ندا نمايم ندا کنم 
يسی نه تنها مسيح بودن اورا اعالم می کرد بلکه نحوه استقرار  اعمال ع– ٢ و١آيات 

همان حقايقی که در بيابان برای الياس آشکار شده بود، . پادشاهی او را نشان می داد 
باد عظيم کوهها را ُمنَشق ساخت  " اکنون برای يحيی آشکار می شد، هنگامی که ،
ند درباد نبود وبعدازباد ، زلزله شد، وصخره ها را به حضور خداوند ُخرد کرد، اّما خداو

اّما خداوند در زلزله نبودو بعداز زلزله ، آتشی ، اّما خداوند درآتش نبود وبعد از آتش ، 
آوازی ماليم وآهسته سخن می " وخداوند با نبی خود از طريق " آوازی ماليم وآهسته 

 بايد کار خود را به همين ترتيب ، عيسی نيز. ١٢و١١ آيات ١٩اول پادشاهان ." گفت 
نه بازور اسلحه وساقط کردن سلطنت ها وحکومت ها، بلکه از طريق سخن گفتن با 

  .دلهای انسانی واز طريق يک زندگی پراز فيض وايثار به انجام رساند
اصل ايثار واز خود گذشتگی که در زندگی خود يحيای تعميد دهنده ديده می شد، 

ی به خوبی می دانست که اين اصل تا چه يحي. اساس پادشاهی مسيح محسوب می شد
آنچه که برای . اندازه با اصول وانتظارات رهبران در اسراييل مغاير ومتفاوت می باشد

او دليل قانع کننده الوهيت مسيح محسوب می شد، از نظر رهبران هيچگونه ارزشی 
متوجه شد يحيی . آنان در انتظار مسيحی بودند که آمدنش وعده داده نشده بود. نداشت 

او به عنوان . نفرت ايشان را به همراه خواهد داشت ) تنها( که رسالت منجی فقط 
پيشتراول مسيح ، از پياله ای می نوشيد که خود مسيح ميبايستی تا آخرين قطره آن را 

  .بنوشد
برای يحيی " خوشا بحال کسی که در باره من نلغزد" سخنان منجی که گفته بود

ه تلقی می شد وبی ثمر نبود زيرا درک رسالت عيسی موجب می نوعی سرزنش مهربانان
  .شد تا يحيی با زندگی ومرگ خويش ، خود را کامًال به خداوندتسليم کند

قلب منجی به . از کردی رفتند ، عيسی در باره او سخن آغچون فرستادگان يحي
. بودخاطر يحيی ، شاهد امين و وفادارش که اکنون در سياهچال هيروديس زندانی 

را رها کرده ويا م تصور کنند که خداوند يحيی او نمی خواست مرد. بشدت متأثر شد
برای ديدن " او به مردم گفت ،. اينکه ايمان يحيی دراين ايام دشوار متزلزل شده است 

  ."چه چيز به بيابان رفته بوديد؟ برای ديدن نی ای که از باد در جنبش است ؟
د ّاردن روئيده بود ودر مقابل هر بادی خم می شدند ، نی های بلندی که در کناره رو

نمادی مناسب از کاهنان وحکام يهود بودند که رسالت يحيی را مورد داوری وانتقاد قرار 
تحت تأثير افکار عمومی به هر سو خم می شدند وحاضر نبودند پيام آنان . می دادند

رس مردم جرأت  نمی کردندبه ودر عين حال از ت. يحيی را با تواضع و فروتنی بپذيرند
درحالی که نبی خداوند ازچنين روحيه بزدالنه . طور علنی با کارهای يحيی مخالفت نمايند

ای برخوردار نبود، جمعيتی که در اطراف مسيح گرد آمده بودند، کارهای يحيی را ديده 
نه با آنان ديده بودند که او چگو. وتوبيخ جسورانه گناه را از سوی او شنيده بودند
يحيی با فريسيان وصدوقيان متکبر . جسارت گناه قوم را مورد سرزنش قرار داده بود

وهيروديس پادشاه ودربار يانش ، با شاهزادگان ، سربازان وباجگيران وروستائيان با 



 - 123 -

اونی لرزان نبود که با بادهای ستايش ويا تعصبات . صراحت يکسانی سخن گفته بود
عدالت ، در فاداری او به خداوند وغيرتش برای برقراری انسانی به هر سو خم شود، و

. زندان نيز به همان اندازه بود که در بيابان ،  آنگاه که پيام خداوند را موعظه می کرد
  .او در ايمان به اصول الهی ، همانند صخره ای محکم واستوار بود

ای که جامه يدن  چه رفته بوديد ؟مردی د رای  ب"نانش  گفت،سخ ادامه عيسی  در 
لطيف در بردارد؟ آنان که جامه های فاخر می پوشند ودر تجّمل زندگی می کنند ، در 

يحيی از سوی خداوند فرا خوانده شده بود تا گناه وزياده .". قصرهای پادشاهانند
جامه ساده وزندگی ايثارگرانه او با . رويهای عصر خويش را توبيخ وسرزنش کند

جامه های فاخر وتجمالت زندگی ، نصيب . سازگار بوداهميت رسالت وی هماهنگ وم
وحاکمان " قصرهای پادشاهان" خادمان خداوند نيست بلکه از آن کسانی است که در 

عيسی قصد داشت توجه . اين جهان زندگی می کنند وصاحب قدرت وثروت می باشند
ی دين مردم را به تفاوت ميان جامه يحيی با جامه هايی که از سوی کاهنان وعلما

 های فاخر وزيور آالت گرانبها برتن -کاهنان وفريسيان جامه. پوشيده می شد، جلب کند
آنان شيفته تظاهر بوده واميدوار بودند که تحسين مردم را بر انگيخته وبدين . می کردند

اين افراد به جای کسب پاکی باطن که رضايت . ترتيب اعتبار بيشتری را کسب کنند
 داشت ، بيشتر نگران جلب رضايت مردم بودندوبدين ترتيب وفاداری خداوند را به همراه

  .خويش را نه به خداوند بلکه به سلطنت اين جهان آشکار کردند
پس برای ديدن چه رفته بوديد؟ برای ديدن پيامبری ؟ آری به شما " عيسی گفت ،

شته شده ، او همان است که در باره اش نو. می گويم کسی که از پيامبر نيز برتر است 
. ر خواهد کرداينک رسول خود را پيشاپيش تو می فرستم ، که راهت را پيش پايت هموا

کوچکترين سی بزرگتر از يحيی از مادرزاده نشده است ، اّما به شما می گويم که ک
فرشته خداوند قبل از تولد يحيی در گفتگوی با .". درپادشاهی خدا، ازاو بزرگتر است 

در . ١۵ آيه ١لوقا ." در نظر خداوند بزرگ خواهد بود" ود که اوزکريا اعالم کرده ب
ارزيابی الهی ، اساس بزرگی چيست ؟ مطمئنًا چيزهايی از قبيل ثروت ، مقام ، تبار 

حسوب می شوند، از نظر فکری که از نظر دنيا اساس بزرگی ماصيل ويا استعدادهای 
ذکاوت شايسته احترام می زيرا اگر هوش و. خداوند اساس بزرگی محسوب نمی شوند

ز هرکسی احترام بگذاريم زيرا هيچ انسانی ابود، درآنصورت ميبايستی به شيطان بيشتر 
هنگامی که استعداد برای ارضاء تمايالت خود خواهانه . از نظر استعداد همانند او نيست 

مورد استفاده قرار گيرد برای صاحب خود لعنت به بار خواهد آورد وهرچه استعداد 
اّما در نظر خداوند ، اساس . بيشتر باشد، لعنت بيشتری به همراه خواهد داشت 

محبت وپاکی در نظر خداوند بيشترين . شايستگی ، ارزش های اخالقی ومعنوی است 
يحيی در حضور خداوند بزرگ بود زيرا در مقابل فرستادگان شورای . ارزش را دارند

وافتخار برای خويش صرفنظر کرد عالی يهود، مردم وشاگردانش از کسب عظمت 
شادی ايثارگرانه او در خدمت . وعيسی را به عنوان منجی موعود به مردم معرفی نمود

به مسيح نشاندهنده عالی ترين نوع شرافت وخردمندی است که تا کنون در بشريت ديده 
  .شده است 

ا در شهادت اعالم شده در باره يحيی بعداز مرگش از سوی آنانی که شهادت اور
هر چند يحيی هيچ معجزه نکرد، اّما هرآنچه در " باره عيسی شنيده بودند، اين بودکه 
 – يحيی از سوی خداوند – ۴١ آيه ١٠يوحنا." باره اين شخص گفت ، راست بود

خوانده نشده بود تا چون الياس باعث شود که آتش از آسمان بباراند يا مرده را زنده کند 
او از سوی . َوه  خداوند عصای قدرتمند را بدست بگيردويا چون موسی در نام َيُه
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. خداوند خوانده شده بود تا ظهور منجی را اعالم کند ومردم را برای آمدن او آماده کند
او با امانت و وفاداری مأموريت خويش را به اتمام رسانيد ، به گونه ای که مردم با 

 هرآنچه درياره اين شخص " ،يند که يادآوری تعاليم او در باره عيسی می توانستند بگو
  .انداعالم چنين شهادتی فراخوانده شده تمامی شاگردان مسيح برای ." گفت، راست بود

زيرا انبياء ." از تمام انبياء بزرگتر بود" يحيی به عنوان منادی ظهور مسيح ،
اهد آمدن ظهور مسيح را از مدتها پيش از آن ديده بودند،اّما يحيی فرستاده شده بود تا ش

 می کرد، بشنود واو را به او باشد و ندای خداوند را که از آسمان،مسيح بودن او را تأييد
عليرغم تمامی اين مسايل فوق ، عيسی . عنوان فرستاده خدا به قوم اسراييل معرفی کند

  ."کوچکترينِ  در پادشاهی خدا، از او بزرگتر است :" در باره يحيی چنين گفت 
او به عنوان نماينده خداوند، . لقه اتصال ميان دو حاکميت بوديحيای نبی ، ح 

ی بود که نور کاو نور کوچ. ارتباط ميان شريعت ونبوتها رابا حاکميت مسيحی نشان داد
ذهن يحيی به وسيله روح القدس روشن ترشده بود تا بتواند . بزرگتری را بدنبال داشت 

ری که به واسطه تعاليم و الگوی عيسی بر نور حقيقت را به مردم خود بتاباند ، اّما نو
مسيح ورسالت او به . انسان گناهکار تابيده می شد ، تا آنزمان تابيده نشده ونخواهد شد

عنوان سمبلی از قربانيهايی که اهميت خود را از دست داده بودند، به طور کامل درک 
مسيح ارزانی می  را که از سوی حتی خود يحيی ، آينده وزندگی جاودانی. نشده بود 

  .، به طور کامل درک نکرده بودشد
صرفنظر از شادی که يحيی در انجام رسالت خويش يافته بود، زندگی وی در رنج 

تنهايی . صدای او جز در بيابان ، به ندرت شنيده شده بود. ومصيبت سپری شده بود 
زحمات بخشی از سرنوشت او محسوب می شد ، حتی به او اجازه داده نشد تا ثمره 

او . او از موهبت همراهی با مسيح ومشاهده قدرت الهی او محروم ماند. خويش را ببيند 
يحيی نور . نبايد شفای کورن ، مريضان و زنده شدن مردگان از مرگ را می ديد

بر وعده های نبوت تابيده شده بود، پرشکوه وجاللی را که به واسطه سخنان مسيح 
تمند مسيح را دی ر که معجزه های خارق العاده وقدکوچکترين شاگردی. مشاهده نکرد

 دهنده از امتياز وافتخار بيشتری -وسخان او را شنيد ، از اين نظر نسبت به يحيای تعميد
به همين دليل گفته شد که ، کوچکترين در پادشاهی خداوند از اوبزرگتر . برخوردار بود

  .است 
 در ،  او گوش فرا داده بودنديحيی از سوی مردمی که به موعظه) شهرت ( آوازه

سرتاسر کشور منتشر شده بود وزندانی شدن او توجه عميق مردم را به خود جلب کرده 
با اين حال ، زندگی پاک ومقدس او و عالقه شديدمردم به او موجب شده بود تا . بود

  .مردم تصور کنند که اقدام شديدی برعليه وی انجام نخواهد شد
که يحيی ، نبی خداوند است و قاطعانه مصمم بود که او را هيروديس اعتقاد داشت 

هيروديا می . اّما به خاطر ترس از هيروديا تصميم خود را به تأخير اناخت. آزاد کند
دانست که هرگز نخواهد توانست ، مستقيمًا هيروديس را برای کشتن يحيی متقاعد کند، 

در روز توّلد پادشاه . ملی سازدبنابراين تصميم گرفت با حليه ونيرنگ نقشه خود را ع
ن عاليرتبه در کاخ پادشاه جشنی اری درباريان ونجيب زادگان وافسارمرسوم بود که ب
اين مراسم با عيش ونوش وميگساری همراه بود وهيروديا قصد . ترتيب می دادند 

  ..داشت از مستی هيروديس استفاده کرده واو را برای انجام خواسته خويش متقاعدکند
، هنگامی که او با ميهمانان خود مشغول ميگساری د پادشاه فرارسيدن روز تولبا 

. بود، هيروديادخترش را به ميان ميهمانان فرستاد تا با رقصيدن ، ايشان را سرگرم کند
سالومه ، دختر هيروديا در عنفوان بلوغ وجوانی بود وزيبايی تحريک کننده او درباريان 
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زنان دربار معموًال درچنين ضيافتی ظاهر نمی شدند . بود عياش را کامًال شيفته کرده 
وهنگامی که اين دختر کاهنان وحکام اسراييل برای سرگرم کردن ميهمانان می رقصيد ، 

  .تمامی حاضرين به تعريف وتملق از هيروديس پرداختند
شهوت براوغالب شده وعنان . تحت تأثير شراب کامًال مست وگيج شده بود ،پادشاه 

او درآن لحظه تنها چيزی را که می توانست ببيند، سالن پذيرايی .  از کف رفته بودمنطق
، ميهمانان عياش ، سفره ضيافت ، شراب ودختری جوان بود که درحضور وی می 

هيروديس به ناگهان تصميم گرفت کاری بکند تا از سوی مقامات ودرباريان . رقصيد
ابراين سوگند خورده وگفت هرچه دختر بن. حاضر در ميهمانی مورد تمجيد قرارگيرد

  .هيروديا در خواست کند به او داده خواهد شد، حتی اگر نيمی از مملکت باشد
. سالومه با شتاب نزد مادرش رفت تا در مورد درخواست خود با او مشورت کند

مه از اشتياق قلبی سالو. تعميد دهنده  سر يحيی –پاسخ هيروديا از پيش آماده بود 
ر انتقام از يحيی بی اطالع بود ودر ابتدا از مطرح کردن خواسته خود امتناع مادرش د

از " سالومه بی درنگ نزد پادشاه بازگشت وگفت ،. شدعملی ياکرداّما ، تصميم هيرود 
 آيه ۶مرقس ." تومی خواهم هم اکنون سر يحيای تعميد دهنده را بر َطَبقی به من بدهی 

٢۵.  
سروصدای شادمانی متوقف . است مات ومبهوت شد هيروديس از شنيدن اين درخو

تصور کشتن يحيای تعميد دهنده . شد و سکوت سنگينی بر فضای ميهمانی حاکم گرديد
با اين حال به وعده خويش َعَمل نمود زيرا مايل . پادشاه را دچار ترس و وحشت نمود

به افتخار هيروديس . نبود در نظر ميهمانان فردی دمدمی مزاج وبی توجه جلوه کند
ميهمانانش سوگند خورده بود واگر يکی از آنان عليه اين اقدام کلمه ای برزبان می 

او به ايشان فرصت داد تا به . آورد، پادشاه با خوشحالی از کشتن يحيی صرفنظر می کرد
ميهمانان حاضر درکاخ ، درگذشته ، برای شنيدن موعظه يحيی . نفع يحيی سخن بگويند

آنان می دانستند که او مردی بی گناه وخادم خداوند است . يموده بودندمسافت زيادی را پ
ودرحالی که از خواسته دختر هيروديا يکه خورده بودند، اّما آنقدر مست بودند که 

بنابراين برای نجات زندگی نبی خداوند ، هيچ کس . نتوانستند مداخله واعتراض کنند
افت شرکت داشتند، مردانی عالی مقام افرادی که دراين ضي. سخنی بر زبان نياورد 

آنان به اندازه . ومورد احترام مردم بودند تا جايی که فکر واحساس ايشان فلج شده بود
ای از صحنه رقص وموسيقی سرمست شده بودند که شعور ووجدانشان را از دست داده 
ند بودند وبا سکوت خويش وبرای ارضاء حس انتقام زنی فاسد، فرمان مرگ نبی خداو

هيروديس برای خالصی از سوگندش ، مدتی را در بيهودگی انتظار کشيد .را تاييد کردند
اندکی بعد، . وپس از آن عليرغم ميل باطنی اش ، دستور قتل يحيی را صادر کرد

بدين ترتيب ، لبهايی که . سريحيی رادر َطَبقی گذاشته وبه نزد پادشاه وميهمانان آوردند
ورد گناه هيروديس به وی هشدار داده بود، برای هميشه با قاطعيت وصداقت ، در م

. خاموش شد وصدايی که مردم را به توبه دعوت می کرد، ديگر هرگز شنيده نمی شد
  .يک شب تفريح وعياشی به قيمت زندگی يکی از بزرگترين انبياء تمام شد

ه اند کربانی ميگساری وعياشی افرادی شده که قيبی گناهچه بسيارند انسانهای 
مسئوليت تمامی . کسی که به پياله شراب لب می زند. ميبايستی پاسداران عدالت باشند

ظلم وبی عدالتی هايی را که ممکن است به واسطه قدرت مست کننده آن مرتکب شود، 
چنين افرادی غيرممکن است که بتوانند با خونسردی تصميم . متوجه خود می سازد

آنان نمی . اراده ومنطق خويش را فلج می سازندبگيرند، زيرا به واسطه شراب نيروی 
توانند درباره حق وباطل درک روشنی داشته باشند وبدين ترتيب راه را برای شيطان 
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." هموار می کنند تا از طريق ايشان بيگناهان را مورد ظلم وستم قرارداده ونابود کند
 شود حکيم نيست شراب استهزا می کند ومسکرات عربده می آورد وهرکه به آن فريفته

انصاف به عقب رانده شده وعدالت از پا دور "  اين چنين است که – ١آيه ٢٠امثال ." 
." هرکه از بدی اجتناب نمايد خود را به يغما می سپارد  .................. ايستاده است 

کسانی که در ميان مردم از قدرت قانونی برای اجرای عدالت . ١۵ و١۴ آيات ۵٩اشعيا 
ردارمی باشند ، در صورت تسليم شدن به ميگساری وافراط وتفريط ميبايستی برخو

تمامی مجريان قوانين ، بايد حافظ قوانين وافرادی .  شناخته شوندمقصر ومحکوم
آنان بايد برجسم و روح وقدرتهای اخالقی ومعنوی خويش حاکم . خويشتن دار باشند

  .اهی نيرومندی برخوردار گردندباشند تا بتوانند از قدرت عقالنی وحس عدالت خو
ای  -ده شد واوآن را باشادی شريرانهتعميد دهنده به نزد هيروديا برسر يحيای 

او از . هيروديا از اينکه تواننسته بود از يحيی انتقام بگيرد بسيار شادمان بود. پذيرفت 
اب اين اينکه وجدان هيروديس ، ديگر آشفته ومضطرب نبود به خود می باليد، اّما ارتک

گناه نه تنها موجب خوشبختی او نشد بلکه نام او مورد نفرت وانزجار همگان قرار 
اکنون عذاب روحی هيروديس درمقايسه با زمانی که مورد سرزنش يحيی قرار . گرفت 

گرفته بود، بسيار بيشتر بود، نفوذ تعاليم يحيی سرکوب شد زيرا ميبايستی تا انتهای 
  . منتقل شودزمان ازنسلی به نسلی ديگر

او دائمًا در جستجوی راهی بود تا از . گناه هيروديس ، همواره در مقابل وی بود
همانطور که زندگی . اعتماد او به يحيی تزلزل ناپذير بود. عذاب وجدان رهايی يابد

ايثارگرانه او، تنهايی او، خواسته های صادقانه او، قضاوت منصفانه او در نصيحت 
. آ رامش نمی يافت . ونگی مرگ او را به خاطر می آوردکردن ، وپس از آن چگ

هيروديس با مشغول کردن خود به کارهای کشوری وپذيرش احترامات از سوی مردم ، 
اّما در دل خويش نگران . سعی می کرد رفتاری متين وچهره ای خندان از خود نشان دهد

  .ه است زيرا فکر می کرد که با کشتن يحيی به نفرين الهی دچار شددبو 
ی که گفته بود هيچ چيزی از نظر خداوند پنهان يهيروديس به وسيله سخنان يح

او متقاعد شده بود که خداوند در همه جا . نمی ماند ، عميقًا تحت تأثير قرار گرفته بود
بنابراين می دانست که خداوند شاهد عياشی ايشان در تاالر ضيافت بوده . حضور دارد

کردن سر يحيی را شنيده وشادی هيروديا وفحاشی کردن او به وفرمان او مبنی بر جدا
وبسياری چيزهای ديگر که هيروديس از لبهای . سر بريده يحيی را ديده وشنيده است 

نبی شنيده بود ، اکنون مشخص تراز زمانی که موعظه او را در بيابان شنيده بود، 
  .وجدان او را مورد خطاب قرارمی داد

وتصور کرد . ر باره اعمال مسيح شنيد، بسيار مضطرب شدهنگامی که هيروديس د
که خداوند يحيی را از مرگ برخيزانيد ه واقتدار بيشتری برای محکوم کردن گناه 

او همواره نگران بود که يحيی با محکوم کردن او و خانواده اش به . فرستاده است 
رد که خداوند آن چيزی را درو می کهيروديس . خاطر مرگ خويش از وی انتقام بگيرد
در ميان اين امت ها استراحت نخواهی يافت " را محصول لعنت گناه اعالم کرده بود ،

وبرای کف پايت آرامی نخواهد بود، ودر آنجا َيُهَوه تو را دل لرزان وکاهيدگی چشم 
وپژمردگی جان خواهد بود، شب وروز ترسناک شده ، به جان خود اطمينان نخواهی 

کاش که : کاش که شام بود ، و شامگاهان خواهی گفت : خواهی گفت بامدادان . داشت 
صبح می بود، به سبب ترس دلت که به آن خواهی ترسيد وبه سبب رويت چشمت که 

افکار شخص گناهکار، او را محکوم می سازد . ۶٧ تا۶۵ آيات ٢٨تثنيه ." خواهی ديد
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امش را از وی سلب وهيچ شکنجه ای بدتر از عذاب وجدان نيست که شب و روز ، آر
  .می کند

عده بسياری ، سرنوشت يحيای تعميد دهنده را اسرارآميز می دانند وسوال می 
بصيرت محدود . که چرا او بايد در زندان رها شده ومتحمل مرگ شود) می پرسند( کنند،

انسانی قادر به درک راز سرنوشت دردناک او نمی باشد، با اين حال چنين چيزی نمی 
يد ايمان واعتقاد ما را به خداوند متزلزل کند، بويژه هنگامی که پی می بريم که تواند ونبا

همه آنانی که از مسيح پيروی می کنند ، .يحيی ميبايستی در مصائب مسيح شريک باشد 
آنان مطمئنًا از سوی افراد خودخواه درک . تاج ايثار وفداکاری را برسر خواهند گذاشت 

سلطنت شيطان برای نابودی . ان قرار خواهند گرفت نخواهند شد وهدف حمالت شيط
همين اصول فداکارانه مستقرشده است وهرجا که اين اصول ديده شود ، هدف حمله 

  .شيطان قرار خواهد گرفت 
هنگامی که . کودکی ، نوجوانی وجوانی يحيی معرف قاطعيت وقدرت اخالقی او بود

 راه خداوند را مهيا سازيد وطريق او را "ندای او در بيابان شنيده شده بود که می گفت ،
آشکار . ، شيطان به خاطر امنيت پادشاهی خويش نگران شد٣ آيه ٣متی " راست نمائيد

قدرت شيطان بر روی . شدن زشتی وتبهکاری گناه ، افراد را مضطرب ونگران کرده بود
گی ناپذير او با تالشی خست. بسياری از افراد که تحت سلطه او بودند، درهم شکسته شد

سعی کرده بود تا يحيای تعميد دهنده را از تسليم شدن به خداوند دور کند، اّما شکست 
شيطان در وسوسه بيابان . او در غلبه کردن بر عيسی شکست خورده بود. خورده بود

اکنون تصميم گرفته بود با نابود کردن . شکست خورده بود وفوق العاده خشمگين بود
وه مسيح را فراهم آورد وکسی را که نتوانسته بود به گناه ترغيب يحيی موجبات غم واند

  .کند، دچار مصيبت می کرد
او می دانست که يحی آزمايش را . عيسی برای نجات خادم خويش مداخله نکرد

منجی مايل بود با شادمانی به نزد يحی آمده وسلول تاريک زندان را با . تحمل خواهد کرد
يش  نبايد خود را بدست دشمنان تسليم کرده ومأموريت خوحضورش نورانی کند، اّمااو

 صميم قلب مايل بود تا خادم امين و وفادارش را آزاد او از. را به مخاطره می افکند
اّما يحيی ميبايستی به خاطر هزاران نفری که د ر سالهای بعد از آن به خاطر . سازد

پيروان عيسی در همان . کشيدايمانشان در زندان کشته می شدند، جام شهادت را سرمی 
حال که درسلولهای زندان رنج کشيده و يا به وسيله شمشير وشکنجه کشته می شوند، 
اين فکر که خود يحيی ، کسی که مسيح به وفاداری او شهادت داده است نيز از چنين 
تجربه ای عبور کرده است ، در قلب چنين افرادی که ظاهرًا از سوی خدا وانسان رها 

  .ند، چه تأثير پر قدرتی را به جا خواهد گذاشت شده ا
به شيطان اجازه داده شده بود تا رشته حيات دنيوی نبی خداوند را قطع کند اّما او 

شيطان از اينکه . نابود کند" با مسيح در خدا پنهان است " نتوانست حياتی را که 
 يحيای تعميد دهنده موجب رنج مسيح شده بود به خود می باليد، اّما در غلبه کردن بر

مرگ يحيی او را در مقابل قدرت وسوسه گر، حفظ کرده بود . شکست خورده بود
او در حضور کائنات ، . ودراين مبارزه ، شيطان شخصيت خويش را آشکار می کرد

  .دشمنی خويش را نسبت به خدا وانسان نشان می داد
.  اّما او ترک نشده بودبه رغم اينکه برای آزادی يحيی هيچ معجزه ای انجان نشد ،

او همواره از مصاحبت فرشتگان آسمان که نبوتهای مربوط به مسيح و وعده های 
آنان قوم خداوند را . کار می کردند، برخوردار بودشارزشمند کتب مقدسه را برای وی َآ

به يحيای تعميد . در طول قرنها پشتيبانی کرده بودند واکنون از او حمايت می کردند
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اينک " يز همانند همه کسانی که بعداز او می آمدند، اين اطمينان داده شده که ، دهنده ن
  .٢٠ آيه ٢٨متی ." من هرروزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم 

خداوند زمانی به فرزندانش راه را نشان می دهد که آنان از او بخواهند واگر آنان 
شکوهی را که به عنوان همکاران انتهای خدمت را از همان ابتدا ببينند وهدف پر 

. خداوند تحقق می بخشند تشخيص دهند، آنگاه خداوند راه را به ايشان نشان خواهد داد
از يحيی که در .نه حنوخ که به آ سمان ربوده شد ونه الياس که با ارابه آتش صعود کرد 

 نصيب شما اين افتخار" .سياهچال زندان ودر تنهايی ُمرد، بزرگتر وسربلند تر نبودند 
از . ٢٩ آيه ١فيليپيان " بلکه در راه رنج هم ببريد. شده که نه تنها به مسيح ايمان آوريد

ارکت با مسيح در ميان تمامی موهبت هايی که خداوند به انسان اعطا می کند، مش
  .ترين نشانه اعتماد واحترام می باشدرنجهای او، عالي

  
  

   "٢٣فصل " 
  "ملکوت خداوند نزديک است " 

  
او بشارت خدا را اعالم می کرد . عيسی پس از گرفتار شدن يحيی به جليل رفت 

زمان به کمال رسيده وپادشاهی خدا نزديک شده است ، توبه کنيد وبه اين " ومی گفت ،
  .١۵و١۴ آيات ١مرقس ." بشارت ايمان آوريد

 يحيی در معبد اورشليم ، تولد.ظهور مسيح ، نخستين بار در يهوديه اعالم شده بود
. ، پيشتراول مسيح به زکريا هنگامی که در مذبح خدمت می کرد ، اعالم شده بود

فرشتگان بر فراز تپه های بيت للحم تولد عيسی را اعالم کرده بودند وُمغان در 
يسی را شمعون وَحّنا در معبد اورشليم الوهيت ع. جستجوی او به اورشليم آمده بودند

موعظه يحيای تعميد دهنده را " وتمامی سرزمين يهوديه ورشليم ا." تأييد کرده بودند 
شنيده بود وفرستادگان شورای عالی يهود، همراه با جمعيت انبوه ، شهادت او را درباره 

مسيح در يهوديه ، نخستين شاگردانش را پذيرفت وبيشتر خدمت . عيسی شنيده بودند
طهير هيکل ، معجزات شفا اقتدار الهی او در ت. اولّيه او دراين شهر سپری شده بود

 بيت صيدا که درمقابل هی ومعجزه شفا بخش او در کنار حوضبخش و تعليم حقايق ال
  .شورای عالی يهود انجام شده بود، همه وهمه ، گواه اين بود که پسر خداست

او نيز ايشان را در مقام . اگر رهبران در اسراييل به مسيح ايمان آورده بودند
در ابتدا به ايشان . سترش انجيل در سراسر جهان مفتخر می کردرسوالن خويش برای گ

اّما اسراييل از زمان مبتال . فرصت داده شد تا مبشران پا دشاهی وفيض خدا باشند
حسادت وبی اعتمادی رهبران اسراييل به دشمنی آشکار . شدنش به مصيبت آگاه نبود

  .تبديل شد ودلهای ايشان از عيسی رويگردان شد
لی يهود پيام مسيح را ردکرده وتصميم به قتل او گرفته بود، بنابراين شورای عا

عيسی از اورشليم واز کاهنان ، از معبد ، از رهبران دينی ومردمی که براساس شريعت 
او پيامش را به اين افراد اعالم . تعليم ديده بودند ، دور شده وبه افراد ديگری روی آورد

  .زيد تا انجيل را به همه اقوام منتقل کنندکرد ودرميان ايشان کسانی را برگ
انکار کردن نور وحيات انسان از سوی اوليای امور مذهبی در زمان مسيح ، در 

داستان عزيمت مسيح از يهوديه بارها وبارها در طول . نسلهای بعدی نيز ادامه يافت 
موعظه بعدها ، هنگامی که اصالح طلبان ، کالم خداوند را . تاريخ تکرارشده است 

با اين حال رهبران مذهبی . کردند، هدفشان اين نبود که خود را از کليسای روم جدا کنند



 - 129 -

نور حقيقت را تحّمل نميکردند، در نتيجه ، حامالن حقيقت وادار شدندکه به جستجوی 
در زمان . طبقه ديگری از مردم بپردازند که برای دريافت حقيقت اشتياق بيشتری داشتند

يلی از به اصطالح اصالح طلبان از همان روحيه واعتماد به نفس ما، عده ايی قل
برخوردار می باشند وتعداد کمی از ايشان به ندای خداوند گوش فراداده وآماده اند تا 

غالب اوقات آنانی که از اقدامات اصالح طلبان . حقيقت را تحت هر پوششی بپذيرند
ی اعالم صريح تعاليم خداوند کليساهای پيروی می کنند ، تحت فشار قرار می گيرند تا برا

مورد عالقه اشان را ترک کنند وبسياری اوقات آنانی که در جستجوی حقيقت هستند، 
برای نشان دادن الگوی اطاعت به ديگران ، مجبور به ترک کليسای پدرانشان می 

  .شوند
ی مردمان ناحيه جليل از سوی علمای دين دراورشليم به عنوان مردمی گستاخ ، ب

سواد مورد تحقير قرار می گرفتند، در حالی که آنان نسبت به اعمال وتعاليم منجی عالقه 
آنان از جدّيت وصداقت بيشتری برخوردار بوده وتحت سلطه . بيشتری نشان می دادند

در . تعصب نبودند وبه همين دليل اذهان ايشان برای شنيدن ودريافت حقيقت آماده تر بود
استان جليل درآنزمان . ی قصد نداشت از مردم کناره گيری کندعزيمت به جليل ، عيس

محل سکونت اقوام مختلفی بود وعيسی می توانست با گروههای مختلفی از مردم سخن 
  .بگويد

.  به تعليم مردم پرداخته ومريضان را شفا می داد با عبور از ناحيه جليل عيسی 
اطراف او گرد آمدند، حتی  بسياری از شهرها وروستاهای اطراف جليل در جمعيت

بسياری از يهوديه واستانهای مجاور به ايشان ملحق شدند، طوری که عيسی مجبور می 
اشتياق جمعيت . شد غالب اوقات به خاطر رعايت احتياط ، خود را از مردم پنهان کند

برای ديدن عيسی به اندازه ای زياد بود که موجب می شد تا مقامات رومی از ترس 
تا آن زمان ، جهان هرگز چنين دوره ای را تجربه . ام تدابير الزم را اتخاذ کنندآشوب وقي
خداوند به ميان انسانهايآمده بود وجانهای گرسنه وتشنه ای که مدتها با . نکرده بود

اشتياق برای نجات اسراييل انتظار کشيده بودند، اکنون به واسطه فيض ورحمت منجی 
  .شادی می کردند

زمان به کمال رسيده وپادشاهی خدا " ظه مسيح اين بود که ، محور اصلی موع
بدين ترتيب ، پيام ." نزديک شده است ، پس توبه کنيد وبه اين بشارت ايمان آوريد

" واژه . بر پايه واساس نبوتها استوار بود. انجيل که از سوی خود مسيح اعالم شده بود
رد، همان زمانی بود که از سوی که عيسی به اتمام رسيدن آن را اعالم می ک" زمان 

هفتاد " فرشته در باره واژه . جبرئيل فرشته خداوند به دانيال نبی اطالع داده شده بود
هفتاد هفته برای قوم تو وبرای شهر مقدّست مقرر می " به دانيال گفته بود ،" هفته 

هت عصيان باشد تا تقصيرهای آنها تمام شود وگناهان آنها به انجام رسد وکّفاره به ج
کرده شود وعدالت جاودانی آورده شود ورويا ونبوت مختوم گردد وقدس االقداس مسح 

به اعداد باب .( در نبوت ، يک روز نشانه يکسال می باشد. ٢۴ آيه ٩دانيال نبی ." شود
هفتاذ هفته ، يا چهار صدونود روز .)  رجوع شود۶ آيه ۴ و حزقيال ٣۴ آيه ١۴

نقطه آغاز اين زمان در نبوت دانيال داده شده . ال می باشدنشاندهنده چهار صد ونود س
پس بدان وبفهم که از صدور فرمان به جهت تعمير نمودن وبنا کردن اورشليم تا ." است 

يعنی شصت ونه هفته ." ظهور مسيح رئيس ، هفت هفته وشصت و دو هفته خواهد بود 
سازی معبد اورشليم بر طبق باز ). ٢۵ آيه ٩دانيال ." يا چهار صدو هشتاد وسه سال 

 به انجام هار صد و پنجاه وهفت قبل از ميالدفرمان اردشير دراز دست در پاييز سال چ
از اين زمان تا ).  مراجعه شود٩ و١ آيات ٧ وباب ١۴ آيه ۶به کتاب عزرا باب . ( رسيد
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يال  بعد ازميالد چهار صدو هشتاد وسه سال سپری شد وبر مبنای نبوت دان٢٧پاييز سال 
در سال بيست وهفت بعد از . ، ماشيح ، مسيح موعود ميبايستی در اين زمان ظهور کند

ميالد عيسی تعميد گرفت وبا روح القدس مسح شد و درست پس از آن ، خدمت خويش 
  .".وقت به کمال رسيد" را آغاز کرد وپس از آن اين پيام اعالم شد که ،

 ]هفت سال [ خاص بسيار در يک هفته واو با اش"  آنگاه فرشته به دانيال گفت ،
بعد از اينکه منجی خدمت خويش را آغاز کرد، مژده ." عهد را استوار خواهد ساخت 

انجيل ميبايستی برای هفت سال بويژه به قوم يهود موعظه شود، سه سال ونيم به 
ودر نصف آن هفته قربانی ." وسيله خود مسيح وسه سال ونيم به وسيله شاگردانش 

 بعد از ميالد ، قربانی ٣١در بهار سال . ٢٧ آيه ٩دانيال ."  را مرقوم خواهد کردوهديه
واقعی ، يعنی مسيح در جلجتا مصلوب می شود وپس از آن پرده قدس االقداس ازميان 
به دو نيم پاره شد واين واقعه نشان می داد که اهميت وقداست آيين های قربانی سپری 

  .يان رسيده است شده و دوره قربانی ونذر به پا
پس از آن .  بعد از ميالد به پايان رسيد٣۴يک هفته ، يعنی هفت سال ، در سال 

يتًا انجيل را انکار کردند وشاگردانی که به خاطر ا يهوديان با سنگسار کردن استيفان نه
هرجا که پا می نهادند، به کالم بشارت می " جفا وشکنجه ، پراکنده شده بودند به 

 وپس از مدت کوتاهی ، سوّلس که بر ايمانداران جفا می کرد به ۴ آيه ٨عمال ا." ( دادند
  .عيسی ايمان آورد و به پولس ، رسول امتها تبديل گرديد

    
زمان ظهور مسيح ، زمان مسح شدن او از سوی روح القدس ، مرگ او و زمان 

ی عهد عتيق اعالم بشارت انجيل به اقوام غير يهودی به طور بسيار صريحی در نبوتها
قوم يهود اين فرصت را داشت تا نبوتها را درک کرده وبه انجام . پيشگويی شده بود

مسيح مطالعه نبوتها را به . عيسی تشخيص دهدرسيدن اين نبوتها را در مأ موريت 
او با اشاره به نبوت داده شده به دانيال وار تباط آن با وقايع . شاگدانش توصيه کرده بود

پس چون مکروهِ  ويرانی را که به زبان دانيال نبی گفته شده " گفته بود، زمانِ  ايشان 
او بعد از قيام از مرگ ، .".  هر که خواند دريافت کند–است ، در مقام مّقدس برپا بينيد 

. در ارتباط با او گفته بودند، برای شاگردانش شرح داد" تمامی انبياء " آنچه را که 
. در ارتباط با او گفته بودند، برای شاگردانش شرح داد" تمامی انبياء"منجی از طريق 

از پيش بر " روح مسيح درايشان ." منجی از طريق تمامی انبياء سخن گفته بود
  .١١ آيه ١اول پطرس . رنجهای مسيح و جاللِ  پس از آن شهادت می داد

الترين آن فرشته ای که با پيام الهی به نزد دانيال آمده بود وپس از پسر خدا ، با
جبرئيل همان فرشته ای ست که مسيح فرستاد تا . مقام را داشت ، همان جبرئيل بود

وقايع آينده و اموری راکه می بايد به زودی واقع شود به شاگرد محبوبش يعنی يوحنا 
آشکار کند تابرای آنانی که کالم نبوت را خوانده وشنيده وآن را نگاه می دارند، برکت 

  ).٣ آيه ١مکاشفه ."  يدعظيمی را اعالم نما
َيُهَوه کاری نمی کند جز اينکه ّسر خويش را به بندگان خود يعنی انبياء مکشوف 

ِ  َيُهَوه خدای ماست " در حالی که ،" سازد اّما چيزهای ." چيزهای مخفی از آن
 آيه ٢٩ تثنيه – ٧ آيه ٣عاموس نبی ." مکشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ماست 

 اين چيزها را به ما داده است وبرکات او شامل حال کسانی است که با دعا خداوند. ٢٩
  .ونيايش به مطالعه نبوتهای کتب مقدسه می پردازند

همانطوری که پيام ظهور اوّليه مسيح ، ازپادشاهی فيض او خبر می دهد، به همان 
ويه او نيز مانند پيام ثان. ترتيب پيام ظهور ثانويه او از پادشاهی جالل او خبر خواهد داد
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سخنان فرشته به دانيال در ارتباط با زمان های . پيام اوليه ، بر پايه نبوتها استوار است 
بسياری به سرعت ترّدد " درآن زمان ،. آخرميبايستی در زمانهای آخر فهميده شود

شريران ، شرارت خواهند ورزيد وهيچ کدام " و"خواهند نمود وعلم افزوده خواهدگرديد
  .١٠ تا ۴ آيات ٢دانيال ." يران نخواهند فهميد ، ليکن حکيمان خواهند فهميد از شر

به همين " خوِد منجی ، آيات ظهور خويش را اعالم می کند، آنجا که می فرمايد ،
سال ، هرگاه ببينيد اين چيز ها رخ دهد، درمی يابيد که پادشاهی خدا نزديک شده است 

 ومستی ونگرانيهای زندگی دلتان را سنگين بهوش باشيد ، مبادا عيش ونوش" و." 
پس هميشه مراقب باشيد ودعا ."" سازد وآن روز چون دامی به ناگاه غافلگير تان کند

کنيد تا بتوانيد از همه اين چيزها که بزودی رخ خواهد داد، در امان بمانيد ودر حضور 
  .٣۶ و٣۴و ٢١لوقا آيات.". پسر انسان بايستيد 

زمانهای آخر فرا . ويی شده دراين آيات نزديک شده ايم اکنون به زمان پيشگ
اشارات با شکوه و اخطار های جدی . رسيده است ُمهر نبوتهای انبياء گشوده شده است 

  .انبياء به ظهور پر جالل خداوندمان که بسيار نزديک است اشاره می کند
 آنان از زمان .يهوديان کالم خدا را به غلط تعبير کرده واز آن بد استفاده کردند

 آخرين سالهای –سالهای خدمت مسيح وشاگردانش . وقوع مصيبت اطالع نداشتند 
  خداوندارزشمند فيض به قوم برگزيده را در توطئه وطرح ريزی برای قتل رسوالن

اميال دنيوی ايشان را جذب کرده بود وپيشنهاد پادشاهی خداوند به ايشان . سپری کردند
می کند وموجب  ن جهان ، امروز نيز اذهان مردم را به خود جلبپادشاهی اي. بی ثمر بود

می شود تا مردم نسبت به تحقق سريع نبوتها ونزديک شدن ملکوت خداوند، بی توجهی 
  .کنند

. اّما شما ای برادران ، در تاريکی نيستيد تا آن روز چون دزد غافلگيرتان کند" 
 وتاريکی تعلق نداريم ، پس همانند شما همه فرزندان نور وفرزندان روزيد، ما به شب
   .۶ تا۴ آيات ۵اول تسالوکيان .". ديگران به خواب نرويم ، بلکه بيدار وهشيار باشيم 

                           
                                                 

  
  
  

  "٢۴فصـــل "
  "آيا اين پسر نّجار نمی باشد" 

                  
  

ی روزهای درخشان خدمت مسيح در ناحيه جليل ، يک نقطه تاريکی سايه در ورا
  ".مردم ناصره اوراطرد کرده وبگفتند ، آيا اين پسر نّجار نمی باشد؟. " انداخته است 

ت اصره عبادعيسی در طول دوران کودکی وجوانی در ميان برادرانش در کنيسه ن
با اين حال ، .  ايشان غايب شده بوداّما بعداز آغاز خدمت خويش ، از ميان. کرده بود

ايشان از آنچه که بر او واقع شده بود بی اطالع نبودند وهنگامی که مجددًا درميان 
عيسی در ميان آنان چهره . ايشان ظاهر شد، عاليق وانتظارات ايشان به اوج خود رسيد

رانش در مادرش ، برادران وخواه. های آشنايی را ديد که از دوران کودکی می شناخت 
ناصره زندگی می کردند و هنگامی که در روزِ  َسَبت  وارد کنيسه شد ودر ميان عبادت 

  .کنندگان قرار گرفت ، تمامی نگاهها به سوی او دوخته شد
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مرسوم بود که در روز َسَبت يکی از مشايخ ، بخشهايی از کتب انبياء درآن زمان ،
به ظهور منجی که سلطنت با شکوهی را قرائت می کرد و به مردم سفارش می نمود تا 

او با مرور شواهدی که . را تأ سيس کرده وبه ظلم وستم خاتمه می داد، اميدوار باشند
آمدن منجی را درآينده ای نزديک نويد می داد، سعی می کرد شنوندگانش را تشويق 
ای ودلگرم کرده وبا برجسته کردن اين انديشه که مسيح به عنوان فرمانده سپاهيان بر
  .نجات اسرائيل خواهد آمد، جالل وشکوه ظهور او را برای مردم تشريح وترسيم کند

هنگامی که کاهن در کنيسه حاضر می شد، از او انتظار می رفت که برای مردم 
موعظه کند ودر عين حال ، هر فرد اسرائيلی می توانست قسمتی از کتاب انبياء را 

ول به کنيسه در آمد وهنگامی که برای تالوت ز َسَبت طبق معمووعيسی درر. قرائت کند
- ١٧ آيات ۴لوقا باب . بخشی از کتب انبياء برخاست ، طومار اشعيای نبی را به اودادند

، روح خداوند برمن است" دن مسيح اشاره می نمود،به آمآياتی که تالوت کرد  . ١۶
ی را به اسيران زيرا که مرا مسح کرد تافقيران را بشارت دهم ومرافرستاد ه تا رهاي

وبينايی را به نابينايان اعالم کنم ، و ستمديدگان را  رهايی بخشم ، وسال لطف خداوند را 
همه . سپس طومار را فرو پيچيد وبه خادم کنيسه سپرد وبنشست " و." اعالم نمايم 

همه از او نيکو می گفتند واز کالم فيض ...... مردم در کنيسه به او چشم دوخته بودند
  .٢٢ تا ٢٠ آيات۴لوقا ." ش در شگفت بودندآميز

عيسی به عنوان نماد زنده نبوتها در حضور مردم ايستاده وبا تشريح کالمی که 
تالوت نموده بود، از مسيح به عنوان مبشر فقيران ، رهايی دهنده اسيران ، شفا دهنده 

. ه بودنور حقيقت به جهان سخن گفترنجديدگان ومريضان ونابينايان وآشکار کننده 
رفتار متين وگفتار تأثير گذار واهميت خارق العاده سخنان او، شنوندگانش را به طرز 

ن ناير الهی او هر نوع مخالفتی را درهم شکست وآأثت. بيسابقه ای تحت تأثير قرارداد
نيز همانند موسی ، ناديدنی راديدند وهمانطور که دلهای ايشان به واسطه روح القدس 

وستايش خداوند به سخنان او گوش فرا " آمين " فت ، با فريادهای تحت تأثير قرارگر
  .دادند

امروز اين نوشته ، هنگامی که بدان " اّما هنگامی که عيسی بديشان اعالم کرد،
آنان ، ناگهان به خاطرآوردند تا در مورد ادعاهای " گوش فرا داديد، جامه عمل پوشيد 

آنان ، اسرائيليان ، . بود، فکر کننداين شخص که ايشان رامورد خطاب قرارداده 
فرزندان ابراهيم به عنوان قومی تحت اسارت معرفی شده بودند وبه عنوان اسيران 

غرور . قدرت شرير وتاريکی ونيازمند به نور حقيقت مورد خطاب قرار گرفته بودند
 سخنان مسيح نشان می داد که. ايشان جريحه دار ونگرانی ايشان بر انگيخته شده بود

اعمال ايشان ممکن . مأموريت او، از آنچه که ايشان انتظار داشتند ، کامًال متفاوت بود
بود به طرز بسيار دقيقی مورد تفتيش قرار گيرد وآنان عليرغم رعايت تشريفات ظاهری 

  .، خود را از مقابل نگاه نافذ وجستجو گر مسيح عقب کشيدند
او که جالل وشکوه مسيح را . "اين عيسی کيست ؟ " آنان از يکديگر پرسيدند،

ازآنِ  خود دانسته بود، پسر يک نّجار بود که به همراه پدرش يوسف در دکان نجاری 
آنان او را در حال انجام اين حرفه پر زحمت ديده بودند، وبرادران . کار کرده بود

ی ايشان دوره کودکی ، جوان. وخواهرانش را می شناختند واز کار وزندگی او آگاه بودند
اورا ديده بودند، اگر چه زندگی او پاک وبی عيب بود، با اين حال باور نداشتند که او 

  . می باشدهمان مسيح موعود
تعاليم عيسی در ارتباط با ملکوت آسمان با تعاليمی که ايشان از علمای دين يهود 

رت عيسی درباره آزاد کردن ايشان از اسا!!. شنيده بودند، بسيار مغاير ومتفاوت بود
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آنان در باره معجزات او شنيده بودند وتوقع داشتند . روميان سخنی بر زبان نياورده بود
که قدرت او به نفع ايشان به کار گرفته شود، اّما هيچ نشانه ای ، مبنی بر اينکه عيسی 

  .چنين قصدی داشته باشد، نديده بودند
ان ، بيش از پيش وهنگامی که شک وترديد به خود راه دادند، دلهای نرم شده ايش

شيطان مّصمم بود که از باز شدن چشمان کوران وآزادشدن اسيران درآن . سخت تر شد
. او برای افزايش بی اعتمادی ايشان تمام نيروی خود را صرف کرد. روز ممانعت کند

آنان در حالی که متقاعد شده بودندکه اين شخص همان منجی است که ايشان را مورد 
 با اين حال به شواهدی که مسيح بودن او را اثبات می کرد، اهميتی خطاب قرار می داد،

  .ندادند
اکنون ، عيسی با آشکار کردن نيات پنهانی ايشان ، الوهيت خويش را به اثبات 

ای طبيب خود " بی گمان اين َمَثل را برمن خواهيد آورد که " او به ايشان گفت ،. رساند
ر ناحوم کرده ای، اينجا در زادگاه خويش نيز انجام بده آنچه شنيده ايم در َکَف! را شفا ده 

آمين ، به شما می گويم که هيچ پيامبری در ديار خويش پذيرفته " سپس فرمود،." 
يقين بدانيد که در زمان الياس ، هنگامی که آسمان سه سال ونيم بسته شد . نيست 

اّما . سرائيل بودندوخشگسالی سخت سرتاسر آن سرزمين را فراگرفت ، بيوه زنان در ا
زد هيچ يک فرستاده نشد مگر نزد بيوه زنی در شهرَصَرفه در سرزمين صيدون س ناليا
در زمان ِالشيع نبی نيز جذاميان بسيار در اسراييل بودند، ولی هيچ يک از جذام خود . 

  .٢٧ تا ٢٣ آيات ۴لوقا باب .". پاک نشدند مگر َنعمانِ  ُسريانی 
   .گفت اسخ  په ترديدهای شنوندگانش ب ، پيامبران زندگی   وقايع تشريح  ی با عيس
يی برگزيده بود، اجازه نداشتند به قوم سخت  که  خداوند  برای  اهداف ويژه اخادمانی 

اّما آنانی که کالم خدا را درک کرده وبه آن ايمان آورده بودند، .دل وبی ايمان خدمت کنند
در ايام الياس نبی ، مردم . ی قرار می گرفتنداز طريق پيامبران مورد لطف ومرحمت اله

آنان به گناهان خويش وابسته شده وهشدارهای روح . اسراييل از خداوند دور شده بودند
ناديده گرفتند وبدين ترتيب . القدس را که از طريق پيامبران خداوند به ايشان داده می شد
خداونداز . د، محروم کردندخودشان را از مسيری که برکت خداوند به ايشان نازل می ش

خانه های اسرائيليان عبور کرده ودر سرزمين مشرکين ، درخانه زنی که به قوم 
اّما اين زن مورد مرحمت . برگزيده تعلق نداشت ، برای خادم خويش پناهگاهی يافت 

قرار گرفت ، زيرا از حقيقتی که دريافت کرده بود ، پيروی می کرد ودل او برای پذيرش 
  .بزرگتری که خداوند به وسيله نبی خويش برای او فرستاده بود، آماده بودحقايق 

به همين دليل بود که در زمان ِالشيع، جذاميان اسرائيل ناديده گرفته شدند، اّما 
نعمان ، يک درباری مشرک ، به حقيقت وفادار مانده ونياز عظيم قلبی خويش را 

وانست موهبتهای فيض خداوند را دريافت او در موقعيتی بود که می ت. احساس کرده بود
  .ر شناخت خدای حقيقی ، برکت يافت اطخ بکند ونه تنها از جذام پاک شد، بلکه

ارزش واعتبار ما در نظر خداوند به ميزان حقيقتی که دريافت می کنيم بستگی 
ين بد. از حقيقتی که دريافت کرده ايم ، بستگی داردندارد، بلکه به استفاده و بکارگيری 

ترتيب ، حّتی مشرکينی که تا ّحد امکان حقيقت را تشخيص داده وبر می گزينند ، در 
مقايسه با کسانی که حقيقت عظيم را در اختيار داشته ومدعی خدمت به خداوند ميباشند، 

از . ا ادعاهايشان مغايرت دارداّما حقيقت را ناديده گرفته وزندگی روزانه ايشان ب
  .می باشندعيت بهتری برخوردار وض

ريشه های خود بينانه ايشان را  ،  کنيسه  در  شنوندگانش   به  عيسی  سخنان 
نشانه گرفته وجداشدن ايشان از خداوند واز دست دادن ّحق برگزيدگی به عنوان قوم 
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، پيش روی نهنگامی که موقعيت حقيقی ايشا. اورا، به ايشان خاطر نشان کرده بود
. سخن عيسی مانند چاقويی در قلب ايشان فرو می رفت ايشان قرار داده می شد، هر 

آنان ، اکنون ايمانی را که عيسی در ابتدا به ايشان الهام کرده بود مورد تحقير قرار دادند 
ومايل نبودند بپذيرند که او، کسی که از ميان مردم فقير وعادی برخاسته بود، کسی بيش 

  .از يک انسان معمولی است 
شيطان بر ايشان مسلط شد .  بد خواهی ودشمنی را به بار آوردبی ايمانی ايشان ،

آنان از او ، کسی که رسالتش شفا دادن ونيکی . وبا خشم بر عليه منجی فرياد می زدند
  .کردن بود رويگردان شده واکنون صفات شيطانی از خود بروز می دادند

 نمود، غرور  يهودی اشاره-هنگامی که عيسی به برکات داده شده به قومهای غير
مّلی مردم به ّحدی جريحه دارشد که فرياد همهمه و هياهوی ايشان سخنان عيسی را 

اين مردم به واسطه اطاعت از شريعت به خود می باليدند، اّما . تحت الشعاع قرارداد
اکنون که تعصبات ايشان مورد سرزنش قرار می گرفت به اندازه ای خشمگين شدند که 

نظم جمعيت به هم ريخت وبعضی ها به روی دست بلند . گرفتندتصميمم به قتل عيسی 
در صدد قتل او آنان او را از کنيسه واز شهر بيرون کردند وبه نظر می رسيد که . کردند
بردند تا از آنجا به بنابراين او را برلبه کوهی که شهر برفراز آن بنا شده بود، . بودند

بعضی ها به سوی او سنگ پرتاب . رده بودفريادهای ناسزا فضا را پر ک. زيرش افکنند
فرشتگان الهی که در کنيسه در کنار او . اّما او از ميان ايشان گذشت ورفت . می کردند

آنان در مقابل دشمنانش . ايستاده بودند، در ميان جمعيت خشمگين نيز با او همراه بودند
   .ی هدايت کردنداز او حفاظت کرده واورا به مکان امن

در گذشته نيز به همين ترتيب از لوت محافظت کرده واورا از وسط سدوم فرشتگان 
آنان از ِاليشع نيز به همين ترتيب در شهر کوچک . به سالمت خارج کرده بودند

کوهستانی محافظت کردند، هنگامی که اسبان وارابه های پادشاه آشور به همراه 
ودند،ِاليشع سپاهيان خداوند لشگری عظيم از مردان جنگاور تپه ها را محاصره کرده ب

اسبان وارابه های آتشين اطراف خادم . را در سرازيری های نزديکترين تپه مشاهده کرد
  .خداوند را احاطه کرده بودند

به همين ترتيب در طی قرون واعصار ، فرشتگان خداوند در کنار پيروان امين و 
مه کسانی که بخواهند برآن قدرت عظيم شرارت در مقابل ه. وفادار مسيح ديده شده اند

هايی که مسيح از ما خواسته است که به چيزاّما . غالب شوند، صف آرايی می کند
ناديدنی است نگاه کنيم وبه لشگرهای آسمانی که در اطراف دوستداران خداوند خيمه 

به واسطه دخالت فرشتگان ، از چه خطرات مريی . زده تا ايشان را نجات دهند، بنگريم 
ی محافظت شده ايم که هرگز قادر به درک آن نخواهيم بود، مگر زمانی که در ونامري

نگاه خواهيم دانست که تمامی خانواده آسمانی آ. سايه نور ابدی به مشيت الهی پی ببريم 
به خانواده زمينی عالقمند بوده وفرشتگان تخت رحمت خداوند هرروزه وقدم به قدم 

  .مواظب ومراقب مابوده اند
که عيسی در کنيسه طومار اشعيای نبی را تالوت کرد، در ارتباط با رسالت هنگامی 

از يوم " را قرائت نمود اّما عبارت " سال لطف خداوند را اعالم نمايم " مسيح ، عبارت 
اين جمله از نبوت اشعيا، درست به . ٢آيه ۶١اشعيا . را حذف نمود" انتقام خدای ما

داشت اهميت آن نقيقت بود و عيسی با حذف آن قصد اندازه جمله قبل از آن سرشار از ح
" يوم انتقام خدای ما" اّما شنوندگان عيسی بر روی عبارت آخری يعنی . را انکار کند

آنان خواستار داوری ومجازات مشرکين بودند در . تاکيد کرده ومشتاق تحقق آن بودند
. ود، تشخيص نمی دادندحالی که گناهان خودشان را که از گناه ديگران بسيار بزرگتر ب
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آنان مرحمتی را که از مشرکين مضايقه می کردند ، خودشان بيشتر از هر کسی به آن 
آن روز در کنيسه وهنگامی که عيسی در ميان ايشان ايستاده بود، . نيازمند بودند

رحمت را دوست می " او که . بهترين فرصت را داشتند تا دعوت خداوند را بپذيرند
  .١٨ آيه ٧ميکا . است ايشان را از هالکت گناه نجات دهدمی خو." داشت 

در . عيسی قبل از عزيمت از ناصره يکبار ديگر ايشان را به توبه دعوت نمود
از . انتهای رسالتش در جليل ، بار ديگر از خانه ای که درآن بزرگ شده بود، ديدن کرد

. ور گسترش يافته بودزمان طرد شدنش درآنجا ، آوازه تعاليم ومعجزاتش در سرتاسرکش
مردم ناصره می . مافوق بشری او را انکار کندقدرت اکنون هيچ کس نمی توانست 

دانستند که او به انجام اعمال نيکو مشغول می باشد ومريضانی را که تحت ظلم وستم 
در اطراف ايشان دهکده های بسياری بود که در هيچ . شيطان قرار داشتند شفا می دهد

يش ناله های مريضان شنيده  نمی شد زيرا او از خانه های ايشان عبور يک از خانه ها
محبت ، شفقت ومرحمتی که در طول زندگی او . کرده ومريضانِ  ايشان را شفا داده بود

  .به مردم نشان داده شد، اثبات می کرد که او همان مسيح خداوند است 
 فرا دادند، از طريق هنگامی که اهالی ناصره برای بار ديگر به سخنان او گوش

اّما پس از آن نيز نمی خواستند بپذيرند که اين . روح القدس تحت تأ ثير قرار گرفتند 
شخص ، کسی که در ميان ايشان پرورش يافته بود، از ايشان بسيار بزرگتر ومتفاوت تر 

آنان از عيسی دلخور بودند زيرا او خود را شخص موعودمعرفی کرده وبه . می باشد 
افت فيض خداوند نمی رکين شايسته دريالم کرده بود که حّتی به اندازه مش اعايشان
از کجا اين شخص چنين حکمت " ه رغم اينکه از يکديگر می پرسيدند که،آنان ب.باشند 

 خداوند  مسيح  عنوان  به  را  او  ولی نمی خواستند " ومعجزات را بهم ميرساند
منجی نتوانست در ميان ايشان معجزات بسياری ايمانی ايشان ، بپذيرند وبه واسطه بی 

تنها عده معدودی برکات او را پذيرفتند واو با بی ميلی از ناصره عزيمت . انجام دهد
  .کرده وهرگز به آنجا باز نگشت 

دردل پرورانده بودند به کنترل کردن ) يک بار( بی ايمانی را که مردم ناصره قبًال
برای .  شورای عالی يهود وقوم را تحت کنترل قرار دادايشان ادامه داد و به همين ترتيب

. کاهنان ومردم اسراييل ، نخستين مخالفت با قدرت روح القدس ، آغاز يک پايان بود
آنان برای اثبات به ّحق بودن نخستين مخالفتشان در مقابل مسيح ، از آن به بعد ، 

لفت وانکار روح القدس مخا. همواره به عيب جويی کردن از سخنان مسيح ادامه دادند
از سوی ايشان به مصلوب کردن مسيح در جلجتا وبه ويرانی اورشليم وپراکنده شدن 

  .قوم اسراييل در سراسر جهان منتهی شد
آه ، که مسيح چه اندازه اشتياق داشت تا گنجينه های ارزشمند حقيقت را به روی 

مسيح غير   بودند که برایاّماآنان از نظر روحانی بّحدی کور!! قوم اسراييل بگشايد
آنان به جای پذيرش . ممکن بود که حقايق مربوط به ملکوت را به ايشان آشکار کند

حقايق الهی از عقايد وتشريفات بيهوده خود پيروی کردند ودر حالی که نان حيات در 
يهوديان ، . دسترس ايشان قرار داشت ، دارايی خود را برای کاه وسبوس مصرف کردند

کالم خداوند مراجعه نکرده وبا جديت درآن تفتيش نکردند تا به اشتباه خويش پی چرا به 
ببرند؟ کتب عهد عتيق تمامی جزئيات مربوط به خدمت ورسالت مسيح را به روشنی 

مسيح . بيان می کرد ومسيح بارها وبارها نبوتهای انبياء را برای ايشان باز گو کرده بود
 اين نوشته ، هنگامی که بدان گوش فرا می داديد ، امروز" به ايشان اعالم کرد که ،

آنان اگر با صداقت ، کتب مقدسه را تفتيش کرده وفرضيه های .". جامه عمل پوشيد 
ديگر نيازی نبود که مسيح به خاطر و به ستيزی . خود را با کالم خداوند سنجيده بودند
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اينک خانه " م کند که ،نبود تا عيسی به ايشان اعالم درآنصورت الز. زدايشان اشگ بري
 ودرآنصورت می توانستند ٣۵ آيه ١٣لوقا ." شما به خودتان ويران گذاشته می شود 

اّما اذهان . مسيح را شناخته واز ويرانی شهرشان که به آن می باليدند ، جلوگيری کنند 
تعاليم مسيح ، نواقص . يهوديان به واسطه تعصبات بی دليل ، محدود شده بود

.  شخصيتی ايشان را آشکار کرد وضرورت توبه را به ايشان گوشزد نمودوکمبودهای
آنان اگر تعاليم مسيح را می پذيرفتند ، اعمالشان می بايستی تغيير می کرد واز اميال 
دنيوی صرفنظر می کردند وبرای اينکه مورد احترام خداوند قرار گيرند، ميبايستی از 

ان اگر از سخنان اين معلم جديد اطاعت می آن. افتخارات دنيوی چشم پوشی می کردند
کردند، در آنصورت ميبايستی بر خالف ايده های معلمين ومتفکرين عصر خويش عمل 

  .می کردند
در زمان مسيح ، حقايق مورد توجه مردم قرار نميگرفت ودر عصر حاضر نيز 

غ ونيرنگ از همان هنگام که شيطان برای اولين بار با درو. مورد توجه قرار نمی گيرد
انسان را فريب داده واو را به سوی غرور وتکبر هدايت نمود راستی وحقيقت از سوی 

آيا در زمان حاضر نيز با فرضيه ها وتعاليمی . انسان مورد بی توجهی قرار گرفت 
روبرو نمی شويم که در مطابقت با کالم خداوند هيچگونه پايه واساسی ندارند؟ امروزه 

  .مانند يهوديان به احاديث وسنتهای خويش متکی هستندنيز بسياری از مردم ه
اشتياق ايشان برای کسب . رهبران يهود از نخوت وغرور روحانی آکنده بودند

د آنان پس ازورو. مذبح نيزديده می شداحترام وخودستايی حّتی درآيين های مربوط به 
 کوچه وبازار به کنيسه دوست داشتند در بهترين جاها بنشينند وهنگامی که مردم در

در . ايشان را با عناوين والقاب مورد خطاب قرار می دادند ، بسيار خوشحال می شدند 
حاليکه دين داری وتقوی واقعی کاهش می يافت ، در حفظ آداب وتشريفات غيرت 

  .بيشتری به خرج می دادند
تعصب وخودخواهی به ّحدی افکار شان را تيره کرده بود که نمی توانستند قدرت 

آنان اين . عانه او تطبيق دهندن مسيح را با رفتار و زندگی متواضتقاعد کننده سخنام
حقيقت را که بزرگی وعظمت واقعی هيچ ارتباطی به شکوه وجاللی ظاهر ندارد، درک 

. ای مسيح بودن وی کامًال مغاير بودنظر آنان ، فقر ظاهری عيسی با ادعاز . نکردند 
 او واقعًا همان کسی است که ادعا می کند، چرا اين اندازه آنان از خود می پرسيدند ، اگر

ساده وبی تکلف است ؟ اگر او متقاعد شده بود که بدون قدرت اسلحه وتوسل به زور 
عمل کند، بر سر قوم ايشان چه خواهد آمد؟ او چگونه ميتوانست شکوه وعظمتی را که 

 گرداند وديگر اقوام را تحت قوم يهود سالها برای آن انتظار کشيده بود به ايشان باز
اطاعت ايشان درآورد؟ آيا کاهنان تعليم نداده بودند که قوم اسراييل ميبايستی بر تمام 
اقوام روی زمين حکومت کند؟ آيا امکان داشت که معلمان بزرگ شريعت مرتکب اشتباه 

  شده باشند؟
عيسی . بودانکار عيسی از سوی يهوديان فقط به دليل زندگی ساده وبی تکلف او ن

او الگوی صداقت . هکار بودندداقت بود، ليکن ايشان ناپاک وگنامظهر پاکی وص
وپاکدامنی را به ايشان عرضه کرد وزندگی بی عيب وبی گناه او دلهای ايشان را روشن 

او طبيعت زشت گناه وشرارت را به . کرده ودرستی او ، ريا کاری ايشان را آشکار کرد
  .وری مورد استقبال قرار نگرفت ايشان نشان داد وچنين ن

اگر مسيح به فريسيان توجه می کرد وبه تعاليم ريا کارانه ايشان گوش فرا می داد، 
اّما هنگامی که او از پادشاهی آسمان به . آنان با فريادهای شادی از او استقبال می کردند

 برهه (عنوان يگانه منبع فيض ورحمت برای تمامی نوع بشر سخن گفت ، مرحله ای 
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از شريعت را به ايشان معرفی می کرد که فريسيان و رهبران يهود حاضر به تحّمل ) ای
تعاليم والگوی ايشان هرگز نتوانسته بود اشتياق عبادت وخدمت به خداوند . آن نبودند 

را در دلهای مردم پديد آورد وهنگامی که ديدند عيسی به هرکسی که مورد نفرت ايشان 
آنان از .  دلهای پراز غرورشان ، اين بار با خشم وکينه لبريز شدبود، توجه می کند،

بر تمامی اقوام جهان " شير سبط يهودا" اينکه قوم اسراييل تحت رهبری وحاکميت 
تعالی می يافت ، افتخار می کردند اّما برای ايشان شکست ونا کامی آرزوهای جاه طلبانه 

  .ن از سوی مسيح مورد سرزنش قرار گيرندايشان بهتر از اين بود که به خاطر گناهانشا
  

  "٢۵فصل " 
  "فراخوانی درکنار دريا" 

  
خورشيد بر روی درياچه جليل در حال طلوع بود وشاگردان ، خسته از تالش بی 
ثمر شبانه ، آرام وبی صدا در قايق های ماهيگيری خود بر روی درياچه استراحت می 

او می خواست درآن صبح . دريا آمده بودعيسی برای ساعتی استراحت به کنار . کردند
زود ، برای لحظاتی دور از جمعيتی که هرروزه درپی او روان بودند ، به استراحت 

هر لحظه بر تعداد جمعيت . اّما خيلی زود ، مردم در اطراف وی گرد آمدند. بپردازد
، شاگردان دراين اثنا. افزوده می شد به ّحدی که جمعيت از هرسو او را احاطه کرده بود

نيز به ساحل رسيده بودند وعيسی برای خالصی از فشار طاقت فرسای جمعيت به داخل 
عيسی از درون . قايق پرس قدم گذاشت واز او خواست قايق را اندکی از ساحل دور کند

بنابراين بر قايق نشست و به . قايق بهتر می توانست به وسيله جمعيت ديده وشنيده شود
   .تعليم مردم پرداخت

فرمانده پر جالل ايشان در قايق يک !! برای فرشتگان ، چه منظره با شکوهی بود 
ماهيگير ، قايقی که به وسيله امواج ناآرام دريا از اين سو به آن سو روبرو می شد، 
نشسته بود واخبار مسرت بخش نجات ورستگاری را به جمعيتی که در ساحل ايستاده 

  .بودند، اعالم می کرد
ه افتخارآسمان بود ، حقايق عظيم وخارق العاده ملکوت خويش را برای او که ماي

اين مکان ، چشم انداز . مردم عادی که در هوای آزاد ايستاده بودند، اعالم می کرد 
درياچه ، کوهها، مزارع پهناور ، نور . بسيارمناسبی برای خدمت او محسوب می شد
ی روشن کردن تعاليم او ونقش کردن آن خورشيد که تمام زمين را پوشانده بود، همه برا

هيچيک ازتعاليم او بی ثمر نبود وهر پيامی که از . بر اذهان مردم تدارک ديده شده بود
اذهان او صادر می شد، چون کالم حيات بخش جاودانی مورد پذيرش اشخاص قرار می 

  .گرفت 
مردان .  می شدهر لحظه به تعداد جمعيتی که در کنار ساحل گرد آمده بودند، افزوده

سالخورده ای که به چوبدستی های خود تکيه کرده بودند، روستائيان سخت کوش که 
ازدامنه کوهستانها آمده بودند، ماهيگيرانی که در درياچه برای صيد ماهی تالش می 
کردند، بازرگانان ، معلمان ، ثروتمندان وفرهيختتگان ، پيروجوان ، مريضان 

.  او می آوردند تا به سخنان معلم آسمانی گوش فرا دهندورنجديدگانشان را به حضور
انبياء عهد عتيق برای ديدن چنين چشم اندازی انتظار کشيده وآن را چنين توصيف 

ديار زبولون ونفتالی ، در کنار دريا، فراسوی اردن ، جليل امت ها، مردمی که " کردند،
 در ديار سايه مرگ می درتاريکی به سر می بردند، نوری عظيم ديدند وبرآنان که

  .١۶ و١۵ آيات ۴متی ." زيستند ، روشنايی درخشيد
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عيسی در موعظه کنار درياچه ، به غير از جمعيتی که در ساحل جنيسارت بودند، 
او با نگاهی اجمالی به اعصار . مخاطبان ديگری را نيز در ذهن خود در نظر گرفته بود

 ز زندان ، در سالن دادگاه ، در تنهايی رنج آينده ، ياران امين و وفادارش را می ديد که
تمامی صحنه های شادی ، مجادله ، پريشانی در پيش . ودرد ووسوسه گرفتار شده اند

در سخنان گفته شده به آنانی که در اطراف وی جمع شده . روی او آشکار شده بود
به عنوان اميد بودند، او هم چنين با اين دسته از افراد نيز همان سخنانی را می گفت که 

. در سختی ها ، پيام تسلی بخش در رنجها ونور آسمانی در تاريکی به ايشان می رسيد
صدايی که از قايق ماهيگيری درياچه جليل سخن می گفت ، از طريق روح القدس شنيده 

 .خواهد شد که سخنان آرامش بخش را تا انتهای زمان به دلهای انسانی باز گو می کند
قايق را : نان عيسی به پايان رسيد، روی به پطرس کرده وگفت پس از اينکه سخ

رس دلسرد ومأيوس رای صيد ماهی درآب افکن ، اّما پطبه جايی عميق ببر و تورها را ب
، به سرنوشت  تنهايیاو تمامی شب ، چيزی صيد نکرده بود ودر خالل ساعت. بود

. می کشيد ، انديشيده بوديحيای تعميد دهنده که در سياهچال زندان ودر تنهايی زجر 
پطرس به آينده وبه چشم اندازی که پيش روی عيسی وپيروانش قرارداشت وبه 
دشواريهايی که عيسی برای انجام رسالت خويش در يهودا باآن روبرو شده بود وبه 

او حّتی در حرفه خويش که ماهيگيری . دشمنی کاهنان وعلمای دين يهود انديشيده بود
بود وهمچنانکه به تورهای خالی از ماهی نگاه می کرد ، آينده را بود، شکست خورده 

استاد، همه شب : ين در پاسخ به عيسی گفت ،ابنابر. بسيار تاريک ونااميد کننده می ديد
را سخت تالش کرديم وچيزی نگرفتيم ، اّما چون تو می گويی ، تورها را درآب خواهيم 

  .".افکند
کندن تورها وصيد ماهی درآب های روشن شب ، بهترين زمان مناسب برای اف

بعد از تالش سخت شبانه که هيچ موفقيتی به همراه نداشت ، افکندن . وآرام درياچه بود
تورها در روز مأيوس کننده وکار بيهوده ای بود، اّما چون عيسی فرمان داده بود، 

 سرانجام شمعون. شاگردان اطاعت کردند، زيرا استادشان را دوست می داشتند
تعداد . وبرادرش تورها را درآب افکندند وهنگامی که سعی کردند تورها را باال بکشند

از اين رو، از يعقوب . تورهايشان پاره شودبود نمانده ماهی ها آنقدر زياد بود که چيزی 
بعد . ويوحنا که در قايق ديگر نشسته بودند، به اشاره خواستند تا به ياری اشان آيند

درآب فرو بود  ، هردو قايق را آنقدر از ماهی پرکردند که چيزی نمانده ازاتمام ماهيگيری
  .روند

او قبًال هرگز معجزه ای را . اکنون پطرس به قايق ها ومحموله آن فکر نمی کرد 
او در عيسی ، کسی . نديده بود واين معجزه برای او، قدرت الهی عيسی را آشکار کرد

حضور الهی عيسی ، ناپاکی او را . خود داشت را ديد که تمامی طبيعت را تحت کنترل 
کار کرد ومحبت او به استادش ، شرم ناشی از بی ايمانی خود او، قدردانی وحق شَآ

شناسی ناشی از لطف ومرحمت مسيح وباالتر از همه ، احساس ناپاکی در حضور ذات 
 می مقدس الهی ، سراسر وجودش را فرا گرفت ودر حالی که دوستانش تورها را باال

ای خداوند، از من دور شو ، زيرا " کشيدند، پطرس در مقابل منجی زانو زده وگفت ،
  .".مردی گناهکارم 

همين حضور قدوسّيت الهی بود که باعث شده بود تا دانيال نبی همانند يک مرده 
ت قّو" دانيال در مورد اين واقعه چنين نوشته بود،. در مقابل فرشته خداوند برزمين افتد

."  باقی نماند وّخرمی من به پژمردگی مبدل گرديد وديگر هيچ طاقت نداشتم ر مند
جالل خداوند را مشاهده بهمين ترتيب بود، هنگامی که اشعيای نبی  . ٨ آيه ١٠دانيال 
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وای برمن که هالک شده ام زيرا که مرد ناپاک لب هستم ودر ميان قوم " نمود وگفت ،
 . ۵ آيه ۶اشعيا ." ا يوتِ  پادشاه را ديده است ناپاک لب ساکنم وچشمانم َيُهَوه صب

فت وکامًال احساس ناپاکی بشريت با ضعف وگناهش در مقابل کمال الوهيت قرار می گر
اين موضوع در مورد همه کسانی که شکوه وعظمت خداوند را مشاهده . کردوضعف مي

  .کرده اند، صدق می کند
ا اين حال به پاهای عيسی ب" زيرا مردی گناهکارم " پطرس به عيسی گفت ،

" ومنجی به او گفت ،. چسبيده بود واحساس می کرد که نمی تواند از او جدا شود
همانطور که اشعياء با مشاهده " مترس ، از اين پس ، مردم را صيد خواهی کرد

قدوسيت خداوند به ناپاکی خود پی برده بود وپس از آن پيام الهی به او سپرده شده بود، 
رتيب ، پطرس نيز با انکار خويشتن و اتکابه قدرت الهی ، برای انجام کار به همان ت

  .مسيح فرا خوانده شد
آنان . تا اين زمان هيچيک از شاگردان به طور کامل با عيسی همکاری نکرده بودند

بسياری از معجزات او را ديده وتعاليم او را شنيده بودند، اّما به طور کامل حرفه 
زندانی شدن يحيای تعميد دهنده برای ايشان تجربه بسيار . رده بودندسابقشان را رها نک

اگرپيامد رسالت يحيی اين چنين بود، آنان نمی توانستند به آينده استادشان که . تلخی بود
درآن . تمامی رهبران مذهبی بر عليه او با يکديگر متفق شده بودند، اميدوار باشند

ری ، حتی برای زمانی کوتاه، موجب آرامش شرايط دشوار، بازگشت به حرفه ماهيگي
شان خواسته بود که زندگی گذشته را رها کرده عيسی از اياّما اکنون . ايشان می گرديد 

پطرس دعوت را پذيرفته بود وبا نزديک شدن به ساحل ، عيسی . وبا وی همکاری کنند
وآنان ." م مرا پيروی کنيد که شما را صياد مردم گردان" سه شاگرد ديگر را گفت ،

  .بيدرنگ همه چيز را رها کرده واز پی او روانه شدند
عيسی پيش از اينکه از شاگردان درخواست کند که تور ها وقايق های ماهيگيری 

،به ايشان اطمينان داده بود که خداوند همه نيازهای ايشان را تأمين خواهد را رها کنند
ل ، از سوی خداوند به فراوانی استفاده از قايق پطرس برای کار بشارت انجي. کرد

همه کسانی را که او را می خوانند، به فراوانی برکت می " زيرا که او . جبران شد
بدهيد تابه شما داده شود، پيمانه ای ُپر، فشرده ، تکانداده " خداوند می فرمايد ،." دهد

وخداوند . ٣٨ آيه ۶ ولوقا ١٢ آيه ١٠روميان .". ولبريز در دامنتان ريخته خواهد شد
خدمت شاگردان را با چنين پيمانه ای پاداش داد زيرا هر گونه فداکاری که در خدمت به 

. پاداش داده خواهد شد" دولت بی نهايت فيض او " او نشان داده می شود، بر َحسَب 
  .٧ آيه ٢ – ٢٠ آيه ٣افسسيان 

يح جدا در خالل آن شب غم انگيز بر روی در ياچه ، درآن هنگام که ايشان از مس
بودند، شاگردان به خاطر بی اعتقادی وخستگی ناشی از تالشی بيهوده ، بسيار غمگين 

اّما حضور عيسی آتش ايمان را در دلهای ايشان بر افروخت و موجبات . ودلسرد بودند
اين موضوع در مورد ما نيز صدق می کند، . شادی وموفقيت ايشان را فراهم کرد

يم ، اعمال مابی ثمر خواهد بود ونق نق زدن وبی هنگامی که از مسيح جدا می شو
اّما هنگامی که او در کنار ما حضور دارد وتحت هدايت او . اعتمادی کار آسانی است 

کا رشيطان اين . تالش می کنيم ، حضور پر قدرت او مايه شادی وسعادت ما خواهد بود
  .يمان به دل آدمی است است که افراد را دلسرد کند، اّما کار مسيح الهام بخش اميد وا

درس مهم تری که معجزه عيسی برای شاگردان به همراه داشت وبرای مانيز 
آموزنده می باشد،اين است که او، کسی که کالمش توانست ماهيان را از دريا جمع 
آوری کند، هم چنين می تواند دلهای آدميان را تحت تأثير قرار دهد وايشان را با رشته 
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صيادان " ت به سوی خود جلب کند تا بدين ترتيب ، خادمان او به های ناگسستنی محب
  .تبديد شوند" انسان 

ماهيگيران جليلی ، افرادی متواضع وبی سواد بودند، اّما مسيح ، نور عالم ، قادر 
منجی تعليم . بود که ايشان را برای مقام وموقعيتی که برگزيده بود، اليق وشايسته سازد

، زيرا زمانی که تعليم وتربيت با محبت خداوند کنترل شود وبرای وتربيت را حقير نشمرد
اّمامسيح از کنار مردان حکيم . خدمت به او اختصاص يابد، برکت محسوب می شود

زمان خويش گذشت زيرا آنان آنقدر به خود متکی بودند که نمی توانستند با انسان 
 به خاطر تعصباتشان ، پذيرش اين افراد. رنجديده همدردی کرده وبا مسيح همکاری کنند

عيسای خداوند، در طلب همکاری . تعاليم عيسی را باعث سر افکندگی خود می دانستند 
 ترين درس برایاوّلين ومهم.  ديگران منتقل کنندکسانی است که بتوانند فيض او را به

، کسانی که خواهان همکاری با خداوند می باشند، اين است که به جای توّکل به خويش 
به خداوند توکل کنند ، درآنصورت ، آماده خواهند بود تاشخصيت مسيح به ايشان اعطا 

اين درس از طريق تعليم در عالی ترين مدارس علمی کسب نمی شود، بلکه . شود
  .محصول حکمتی است که تنها از طريق معلم الهی کسب می شود

اب وسنت های غلط عيسی ماهيگيران بی سواد را انتخاب کرد، زيرا ايشان با آد
ايشان مردانی با استعداد های طبيعی وافرادی فروتن . زمان خويش تعليم نديده بودند

درميان .  افرادی که او می توانست برای انجام کار خويش تعليم دهد–وتعليم پذير بودند 
مردم عادی ، افرادی وجود دارند که فشار سنگين وخسته کننده کارهای روزانه را با 

کيبايی تحمل می کنند، اين افراد از توانائيها واستعدادهای ذاتی خويش بی صبر وش
اطالع هستند، استعدادهايی که اگر مورد توجه قرار گيرد، ايشان راهم رديف شايسته 

تنها، لمس دستی ماهر وتوانا می تواند استعدادهای . ترين افراد عالم قرار خواهد داد
 که عيسی برای همکاری دعوت کرده بود ، جزو چنين مردانی. نهفته ايشان را بيدار کند

مردان بزرگ عالم . اوبه ايشان اين فرصت را داد تا با وی همکاری کنند. افرادی بودند
اين شاگردان پس از اينکه از سوی عيسی تعليم . هرگز چنين معّلمی به خود نديده بودند

از نظر فکر وشخصيت به يافتند، ديگر افرادی بی سواد و بی فرهنگ نبودند، زيرا 
  .شباهت عيسی در آمده بودند ومردم دريافتند که ايشان با عيسی به سر برده اند

بزرگترين وظيفه تعليم وتربيت اين نيست که دانش صرف را انتقال دهد، بلکه 
تبادل انديشه وهمدلی وظيفه اصلی آن انتقال انرژی حيات بخشی است که از طريق 

بنابراين چه افتخار عظيمی . ات است که می تواند حيات بخشد تنها، حي. حاصل می شود
نصيب شاگردان شده بود زيرا برای مدت سه سال با چشمه حيات بخش در ارتباط بودند، 

در ميان . چشمه ای که تمامی هدف آن در برکت بخشيدن به جهان خال صه شده بود
خود را به قدرت حيات شاگردان عيسی ، يوحنا، شاگرد محبوب ، بيشتر از هرکسی ، 

حيات ظاهر شد، ما آن را ديده ايم " او می گويد،. وخارق العاده عيسی تسليم کرده بود
 رما حيات جاويدان را به شما اعالم می کنيم که با پدر بود وب. وبرآن شهادت می دهيم 

 ١اول يوحنا ." از ُپری او ماهمه بهره مند شديم ، فيض از پی فيض " و." ماظاهر شد
  .١۶ آيه ١انجيل يوحنا . ٢آيه 

کسی که نسبت به مسيح بيشترين عالقه ومحبت را ابراز می کند، بيشتر از همه 
کسی که َنفس خود را انکار می کند وبه روح القدس اجازه می دهد . نيکويی خواهد کرد 

تا در دل او عمل کند وزندگی خود را به طور کامل وقف خدمت به خداوند می کند، در 
اگر انسان نظم وانضباط مورد لزوم . ّحد ومرزی وجود نخواهد داشتد بودن او هيچ مفي

را بدون شکايت تحمل کند، خداوند هرروز وهرساعت او را تعليم خواهد داد زيرا او 
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مشتاق است تا فيض خويش را به ما نشان دهد واگر قوم او موانع را از ميان بردارند ، 
ی انسانی ، آب رستگاری را به فراوانی به ايشان عطا آنگاه خداوند از طريق کانالها

اگر افراد فروتن برای انجام کار نيکو تشويق می شدند واگر دستهای باز . خواهد کرد
دارنده ، از کار اين مردان غيور ممانعت نمی کرد، امروزه به جای يک خادم ، ميبايستی 

  .صدها نفر برای مسيح خدمت می کردند
 همان طوری که هستند انتخاب کرده وايشان را برای کار خويش خداوند، افراد را

که در درون  روح خداوند. به شرطی که آنان خود را به او تسليم کنند. تعليم می دهد
شخص پذيرفته شده است ، تمامی استعدادهای او را شکوفا خواهد کرد وتحت هدايت 

ص يافته اند ، با هماهنگی روح القدس ، فکر وذهن که به طور کامل به خداوند اختصا
. رشد وتقويت می شود تا خواسته های خداوند را درک کرده وآن را تحقق بخشد

ايمان و وفاداری . شخصيـت ضعيف ومّردد به شخصيتی قوی وثابت قدم تبديل می شود
دايمی به خداوند، ارتباط صميمانه ای را ميان عيسی وشاگردانش بنيان می نهد، طوری 

چنين فردی به واسطه ار .  در فکر وشخصيت به شباهت او در می آيدکه فرد مسيحی
قدرت درک او . ايی روشن و وسيع برخوردار خواهد شدهتباط با مسيح از ديدگاه

کسی که آرزومند خدمت به مسيح می . افزايش يافته وقدرت تشخيص او بهتر خواهد شد
ه قادر خواهد بود برای باشد، با قدرت حيات بخش آفتاب عدالت چنان قوی می شود ک

  .جالل خدا ثمرات فراوانی به بار آورد
فرهيختگان دانش وهنر در طول تاريخ از زندگی فروتنانه مسيحيان که از سوی 
جهان به عنوان افرادی بيسواد معرفی شده بودند ، درس های ارزشمندی را آموخته اند 

د که در ميان مدارس جهان ، عالی اّما اين شاگردان گمنام در مدرسه ای تعليم يافته بودن.
  ".خن نمی گفت س" آنان از کسی تعليم يافته بودند که هيچ کس مانند او. ترين بود

  
   "٢۶فصل " 

  "در کفرناحوم " 
  

عيسی در خالل سفرهايش ، بعضی اوقات در کفرناحوم به استراحت می پرداخت 
ريای جليل ودرنزديکی اين شهر در سواحل د. مشهور بود" شهر او" ن مکان ، به واي

دشت های زيبای جنيسارت قرارداشت و جلگه ای که از کنار سواحل درياچه جليل می 
در . گذشت ، به دليل عمق زياد درياچه از آب وهوای معتدل ناحيه جنوب برخوردار بود

، خل پرورش می يافت ودر همين ناحيهروزهای مسيح ، دراين ناحيه ، درختان زيتون ون
ه ، تاکستانهای انگور ، مزارع سرسبز وگلهای رنگارنگ وزيبا ديده می شد باغهای ميو

که همگی از طريق چشمه هايی که از شکاف صخره ها فوران می زد، آبياری می شد 
. درسواحل درياچه وتپه های اطراف آن ، شهرها ودهکده های کوچکی وجود داشت 

وجوش وفعاليت درهمه جا ديده سطح درياچه پوشيده از قايق های ماهيگيری بود وجنب 
  .می شد

اين شهر در کنار . وم مکان مناسبی برای فعاليت منجی به شمار می رفت حکفرنا
 به دريای مديترانه امتداد مصرشاهراهی قرار داشت که از دمشق به اورشليم واز 

مردم از سرزمين های مختلف از اين شهر عبور می کردند ودر طول سفرشان . شتدا
دراين مکان ، عيسی می توانست با . قات دراين شهر به استراحت می پرداختندبعضی او

تمامی اقوام وطبقات مردم، از ثروتمند ومتشخص تا افراد فقير ومتواضع ديدار کند 
بدين تريتيب ، تفتيش نبوتها در . وتعاليم او به ساير سرزمين ها واقوام منتقل می شد
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به سوی منجی معطوف می شد ورسالت او در ميان مردم آغاز می شد وتوجه ايشان 
  .مقابل جهانيان عرضه می شد

عليرغم اقدام شورای عالی يهود برعليه عيسی ، مردم با اشتياق در انتظار 
فرشتگان با تحت .  تمامی آسمان هيجان زده وعالقمند بود.گسترش رسالت او بودند

جی ، را ه خدمت او را هموار تأثير قرار دادن دلهای مردم وجلب کردن ايشان به سوی من
  .می کردند

در کفرناحوم ، پسر درباری که مسيح او را شفا داده بود، گواه قدرت او بود وپدر 
هنگامی که معلوم شد معلم . او وهمه اهل خانه اش با شادمانی به او ايمان آورده بودند

گروه گروه در مردم . آسمانی در ميان ايشان است ، تمامی اهالی شهر هيجان زده شدند
زياد بود که اطراف او جمع شدند ودر روز َسَبت ، اجتماع مردم درکنيسه به ّحدی 

  .گشت شدند، زيرا نمی توانستند به کنيسه وارد شوندبسياری مجبور به باز
 در کال ااز تعليم او در شگفت شدند، زير" همه کسانی که سخنان او را شنيدند،

 آيه ۴لوقا ." عليم می داد، نه مانند علمای دين ايشان با اقتدار ت" و." مش اقتدار بود
تعاليم علمای دين ومشايخ سرد وتشريفاتی ومانند درسی بود که . ٢٩ آيه ٧ متی – ٣٢

. برای آنان کالم خدا از قدرت حيات بخش برخوردار نبود. طوطی وار آموخته می شد
ی دين ومشايخ مدعی بودند علما. ايده ها واحاديث ايشان جايگزين اين تعاليم شده بود

که در مراسم وعبادات روزمره ، قوانين شريعت را برای مردم توضيح می دهند، اّما 
  .هيچگونه ابهامی از خداوند در قلبهای ايشان وقلبهای شنوندگانشان وجود نداشت 

. عيسی در موضوعات مورد اختالف ميان يهوديان هيچگونه دخالتی نمی کرد
سخنان او تعاليم پاتريارخها وانبياء عهد عتيق را غرق در . قت بودوظيفه او معرفی حقي

نور می کرد ونوشته های کتب مقدسه را به عنوان يک مکاشفه تازه به افراد عرضه می 
، مفهوم عميق کالم خدا را اينچنين درک نکرده شنوندگان او ، هرگز پيش از آن. دکر

  .بودند
ای مردم آشنا بود، با ايشان براساس عيسی به عنوان کسی که با دردها وغم ه

او حقيقت را به زيبايی وبه ساده ترين وصريح ترين . موقعيتها يشان رفتار می کرد
. زبان او پاک ، خالص ومانند نهری رونده زالل بود . شکلی به مردم معرفی می کرد

ند صدای او برای کسانی که سخنان خشن وکسل کننده علمای دين را شنيده بودند، مان
با وجود اين که تعاليمش ساده بود، اّما به مانند کسی که . نغمه ای شيرين ودلنواز بود

چنين ويژگی ، تعاليم او را از ساير تعاليم . از اقتدار الهی برخوردار بود، سخن می گفت 
علمای دين يهود چنان با ترديد ودودلی سخن می گفتند که گويی ، . متمايز می ساخت 
کار آن ميتواند مورد تفسير قرارگيرد وبه نی تأ ييد يک چيز يا برای اکتب مقدسه برا

اّما عيسی . همين دليل شنوندگانشان هر روزه با ترديد های بيشتری روبرو می شدند
او هر موضوعی را چنان با . کتب مقدسه را با اقتدار غير قابل ترديدی تعليم می داد

  .انست مورد مخالفت وانکار قرارگيردقدرت معرفی می کرد که گويی سخنانش نمی تو
او اگر چه بسيار ّجدی بود اّما عصبانی نمی شد ومانند کسی که نقشه معينی برای 

او حقايق جاودانی را در نظر مردم آشکار می . تحقق بخشيدن داشت ، سخن می گفت 
لسم شيفتگی که طعيسی درپی آن بود تا . کرد ودر هر موضوعی خدارا مکاشفه می کرد

او ارزش های اين جهان را در . نسان را در ارزش های دنيوی غرق می کند، بشکندا
جای واقعی شان وپائين تر از ارزش ها وعاليق الهی قرار می داد، اّما اهميت ايشان را 

او پيوند ميان آسمان با زمين را به مردم خاطر نشان کرده وبه ايشان . ناديده نمی گرفت 
حقايق الهی انسان را برای انجام وظايف روزانه اش به بهترين تعليم می داد که شناخت 
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عيسی مانند کسی سخن می گفت که با آسمان آشنا بوده واز . شکل آماده می کند
ارتباطش با خداوند آگاهی داشت ودر عين حال ، پيوند خداوند با هر عضوی از خانواده 

  .بشری را تأييد می کرد
او می .  تقويت ايمان شنوندگانش اعالم می شدپيام ُپر از فيض ورحمت او برای

زيرا فيض از . ۴ آيه ۵٠اشعيا ." چگونه خستگان را به کالم تقويت دهد" دانست که 
زبان او جاری می شد تا که گنجينه های ارزشمند حقيقت را به شکلی جذاب به انسان 

آميز به او نزديک او می دانست که چگونه بايد به افرادی که با افکار تعصب . ابالغ کند
می شدند رفتار کند وبا آوردن َمَثلها ايشان را شگفت زده وتوجه ايشان را به سوی خود 

َمَثل های او اگر چه . او از طريق قدرت تخيل بر قلب افراد دسترسی می يافت . جلب کند
از موضوعات روزمره گرفته شده وساده بودند، اّما مفهوم عميق وخارق العاده ای را 

پرندگان آسمان ، سوسن های صحرا، بذر، شبان وگوسفند، . خود حمل می کردنددر 
 وبعد از آن ، واژه هايی بودند که مسيح به وسيله آنان ، حقايق روحانی را شرح می داد

 تا اين چيزهای طبيعی را ببينند، دهميشه هنگامی که شنوندگانش فرصت می يافتن
ل هايی که مسيح از آنها استفاده می کرد، تعاليم َمَث. ردند وآ سخنان او را به خاطر می

  .اورا به طور دائم تکرار می کردند
او هرگز سخنی بر زبان نياورد که توهمات . مسيح هرگز تملق افراد را نمی گفت 

انديشه های هوشمندانه ايشان ستايش کند، با اين ازوتخيالت ايشان را تشديد کند ويا 
ف انديش تعليم او را پذيرفته ودانش وحکمت خويش حال ، متفکرين غير متعصب وژر

تعاليم صريح وروشن مسيح ايشان را . را در سايه تعاليم او مورد ارزيابی قرار دادند
فراد بيسواد ا. فرهيخته ترين افراد، شيفته سخنان او می شدند. شگفت زده می کرد

 برای مردم او. ی شدندوعامی که مشتاق تعليم او بودند،همواره از سخنان اد بهره مند م
وحّتی به مشرکين . بی سواد وناآگاه پيامی داشت که می بايست به ايشان ابالغ می شد

  .نيز فهماند که برای ايشان حامل پيامی است 
فا بخش شاو نسبت به خسته دالن وگرانباران بسيار رحيم ومهربان بود ودست 

خشم وعصبانيت دشمنانش ، حّتی در مقابل . را به سوی ايشان دراز می کرد خويش
زيبايی سيمای او، جذابيت شخصيت او وبا التر . رفتاری صلح آميز از خود نشان می داد

از همه ، نگاه ولحن سرشار از محبت او، همه آنانی را که به خاطر بی ايمانی سنگدل 
مهربانی ومحبتی که در نگاه وگفتار او وجود . نشده بودند، به سوی خود جذب می کرد

شت ، موجب شد تا بتواند بسياری از افراِد مومن را دريک جا گرد هم آورد ومريضان دا
ورنجديدگانی که به حضور او می آمدند ، خود را در حضور دوستی امين ومهربان که 
عاليق خويش را به عاليق ايشان پيوند زده بود، احساس می کردند ومشتاق می شدند از 

آنان مشتاق بودند که در حضور او بمانند . يشتر آگاه شوندحقايقی که او تعليم داده بود ب
  .تا محبت تّسلی بخش او را همواره احساس کنند

عيسی همانطوری که سخن می گفت ، با جديت بسيار، تغييری را که در سيمای 
چهره های حاکی از رضايت وعالقمندی مردم . مخاطبينش ايجاد شده بود ، مشاهده کرد

هنگامی که تيرهای حقيقت بر روح وجان ايشان نفوذ کرده . دموجب شادی او می ش
وموانع وديوارهای خود خواهی را فرو می ريخت ومردم را به سوی توبه وحق شناسی 

هنگامی که نگاه او از روی انبوه مخاطبين . هدايت می کرد ، قلب منجی شاد می شد
ديده بود، سيمای او از شادی عبور کرده ودر ميان ايشان چهره هايی را ديد که قبًال نيز 

برای پيشبرد ملکوت او، او در ميان اين چهره ها، افرادی را می ديد که . می درخشيد
خوشايند نبود ، ربعضی ها دقيقتی که به روشنی بيان شده بود،ح. مايه اميد بودند 
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وعيسی تغيير سيمای ايشان را به روشنی مشاهده کرد، نگاه سرد وتهديدآميز ايشان 
لح وآرامش از صپيام ن می داد که نور حقيقت مورد استقبال قرار نگرفته بود وانکارنشا

  .سوی افراد قلب او را عميقًا جريحه دار کرد
عيسی در کنيسه کفرناحوم ، درباره پادشاهی آسمان که برای برقرارکردن آن آمده 

ناگهان . ردبود، سخن گفت ومأموريت خويش را برای آزاد کردن اسيران شيطان اعالم ک
ای " مردی ديوانه از ميان جمعيت با فرياد وحشتناکی سخنان او را قطع کرده وگفت ،

  عيسای ناصری ، تو را با ما چه کار است ؟
  !".تو آن قّدوس خدايی ! کيستی  آيا آمده ای نابودمان کنی ؟ می دانم

 بود توجه مردم از مسيح منحرف شده. اکنون تمامی جمعيت آشفته ونگران شدند 
نقشه شيطان اين بود که قربانی خود را به کنيسه بفرستد تا . وسخنان او شنيده نمی شد
  .از سخنان مسيح ممانعت کند

آنگاه !! خاموش باش واز او بيرون بيا" اّما عيسی بر روح پليد نهيب زده وگفت ،
و ديو آن مرد را در حضور همگان بر زمين زد وبی آنکه آسيبی به او برساند، از ا

  .".بيرون آمد
ذهن اين مرد رنجديده از سوی شيطان تاريک شده بود ، اّما در حضور منجی ، 

مرد اشتياق داشت تا از کنترل شيطان آزاد . اشعه ای نورانی ، تاريکی را شکافته بود
شود، اّما ديو در مقابل قدرت مسيح مقاومت می کرد وهنگامی که مرد سعی کرد تا از 

 روح شريرسخنانی را در دهان او قرار داده بود واو با درد ورنج عيسی طلب ياری کند،
مرد ديوزده به خوبی می دانست که در حضور کسی است که می تواند . فرياد کشيده بود 

او را آزاد سازد، اّما هنگامی که سعی کرد خود را در دسترس دستان قدرتمند عيسی 
مجادله ميان . شرير را برزبان آوردقرار دهد، اراده شيطان بر او تحميل شد وسخنان 

  .قدرت شيطان واشتياق خود او برای آزادی ، بسيار شديد وطاقت فرسابود
شيطان پيروز شده بود، بار ديگر با دشمنش روبروشده براو که در بيابان وسوسه 

. بود روح شرير تمامی قدرت خود را به کار گرفته بود تا بر قربانی خود مسلط شود
به نظر می رسيد که مرد . و می توانست به پيروزی عيسی منجر شودعقب نشينی ا

شکنجه ديده ميبايستی عمر خود را در مبارزه با دشمنی که جوانی اورا از بين برده 
اّما منجی با اقتدار سخن گفته ومرد ديو زده را که اسير شيطان بود ، . بود، از دست بدهد

. ادی در مقابل مردم شگفت زده ايستاده بود باآرامش وشاکنون مرد ديوزده . آزاد کرد
  .حتی خود ديو ، به قدرت الهی منجی شهادت داده بود

چشمانی که دقايقی . مرد ديوزده ، خدا را برای نجات ورهايی شکر وسپاس گفت 
پيش از آن با خشونت وجنون نگاه ميکرد، اکنون با ذکاوت می نگريست واشگ شوق 

" چنان شگفت زده شده بودند که از يکديگر می پرسيدند،مردم ، همه . از آن جاری بود
او حتی به ارواح پليد نيز فرمان می دهدو آنها ! اين چيست ؟ تعليمی جديد وبا اقتدار

  .٢٧ آيه ١مرقس ." اطاعتش می کنند
علت پنهان درد ورنج مرد ديوزده که زندگی او را غير قابل تحّمل ساخته واو را 

او به خاطر لذات گناه آلود . ، ودر زندگی خود او نهفته بودمضحکه دوستانش کرده بود
، افسون شده بود وفکر می کرد که همه عمر خود را در لذت وعياشی سپری خواهد 

او درخواب هم نمی ديد که روزی مايه وحشت وسرافکندگی دوستان وخانواده اش . کرد
ات سالم وبی ضرر باشد وتصور می کرد که می تواند همه زندگی خود را در تفريح

زياده . اّما به ناگهان وضعيت او روبه وخامت گذاشته ودچار مصيبت شد. .کند سپری
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روی ونادانی ، ناب ترين خصائص ذاتی او را منحرف وفاسد کرد وبدين ترتيب شيطان 
  .کامًال بر او مسلط شد

ام او حاضر بود تم. مرد ديوزده زمانی احساس ندامت کرد که ديگر دير شده بود 
اّما اکنون در دام شيطان گرفتار . دارايی خود را برای بدست آوردن سالمتی اش فدا کند

او خود را در اختيار دشمن قرار داده وشيطان تمامی استعداد وتوانائيهای او . شده بود
وسوسه گر او را با وعده های فريبنده تطميع کرده بود، اّما به . را از آنِ  خود کرده بود

 مرد بيچاره تحت کنترل قدرت او درآمد ، دشمن عصبانی تمامی ظلم خود را محض اينکه
  .آشکار کرده وشرارت خويش را با قساوت به مورد اجراء درآورد

تمام کسانی که خود را به شريرتسليم می کنند، به چنين سرنوشتی دچار خواهند 
ن را به عمق شد ولذات فريب دهنده دنيوی و وعده های گمراه کننده شيطان ، ايشا

  .تاريک نا اميدی وتخريب روحی هدايت خواهد کرد
همان روح شريری که مسيح را در بيابان وسوسه کرده بود ، همان روحی که مرد 
ديوزده اهل کفرناحوم را به تملک خود درآورده بود، بر يهوديان بی ايمان نيز مسلط 

.  ايشان عيسی را انکار کننداّما روح شرير با مسلط شدن بر يهوديان ، موجب شد تا. شد
وضعيت اين افراد از وضعيت مرد ديوزده بسيار نا اميد کننده تر بود زيرا آنان نياز به 

  .مسيح را احساس نکردند ودر نتيجه به راحتی کنترل قدرت شيطان قرار گرفتند
،درميان مردم ، پادشاهی ظلمت در دوران خدمت مسيحنيروهای وابسته به 

شيطان و فرشتگان همراهش در طول عصرها تالش .  را انجام دادندبيشترين قعاليت
کرده بودند تا برجان وروح انسان مسلط شوند واو را به ارتکاب گناه وادار کنند وپس از 

اّما عيسی ، سيرت خدا . آن ، خدا را مسئول تمامی بد بختی ومصيبت انسان معرفی کنند
سيران شيطان ، قدرت او را درهم می شکست را به انسان معرفی ميکرد وبا آزاد کردن ا

حيات تازه ، محبت وقدرت الهی ، دلهای انسانها را تحت تأثير قرار می داد وبه همين . 
دليل ، سرور تاريکی برای تفوق پادشا هی خويش برای مبارزه با مسيح تهييج شده 

  .جلوگيری کنداو تمامی نيروهای خويش را فراخوانده بود تا از کار وخدمت مسيح . بود
در . نبرد عظيم نهايی از مبارزه ميان عدالت وگناه نيز به همين ترتيب خواهد بود

همان هنگام که حيات تازه ، نور وقدرت از جايهای آسمانی بر شاگردان مسيح فرود می 
. آيد، بر روی زمين نيز يک حياتی تازه پديد می آيد وبه عامالن شيطان قدرت می بخشد

صر زمينی را تحت تملک خويش در می آورد وسرور تاريکی با زيرکی شدت تمامی عنا
او به شکل فرشته نور . که در خالل عصرها کسب کرده است ، در لفافه عمل می کند 

، از ارواح گمراه کننده وتعاليم ديوها ايمان رويگردان شده" وبسياری از ظاهر می شود 
  .١ آيه ۴اول تيمو تائوس ." پيروی خواهند کرد

در ايام مسيح ، رهبران وعلمای دين در اسراييل از مقاومت در مقابل قدرت شرير 
آنان تنها راهی را که با کمک آن می توانستند در مقابل ارواح شرير . ناتوان بودند

تنها به واسطه کالم خدا بود که مسيح توانست بر . گرفتندمی ايستادگی کنند، ناديده 
 مفسرين کالم خدا معرفی می کردند، اّما کالم يل خود رارهبران اسراي. شرير پيروز شود

خدا را فقط برای حفظ آداب وسنت های خويش وتحميل فرائض ابداع شده از سوی 
آنان با تفسيرهايشان ، عقايدی را اعالم می کردند که از . انسان ، مطالعه کرده بودند
ا که مسيح به شکل تفسيرهای نادرست ايشان ، حقايقی ر. سوی خدا داده نشده بود

آنان بر روی . روشنی اعالم کرده بود، به طور مبهمی به مردم معرفی می کرد
 ترين یموضوعات بی اهميت به بحث و کشمکش می پرداختند ، در حالی که عمًال اساس
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وبدين ترتيب بذر نفاق وبی ايمانی پاشيده شد وکالم خدا از . حقايق را انکار می کردند
  .واح شرير مقاصدشان را عملی می کردندقدرت تهی شده وار

امروز نيز بسياری از رهبران مذهبی زمان ما، با . تاريخ در حال تکرار شدن است 
انجيل های گشوده درمقابلشان و با ادعای احترام به تعاليم آن ، ايمان به کالم خدا را از 

رده ونظرات خود را آنان خود را با تحليل وبررسی کردن کالم خدا سرگرم ک. بين می برند
کالم خدا در دستهای ايشان قدرت . از روشن ترين اظهارات کالم خدا ، برتر می پندارند

حيات بخش خود را از دست می دهد وبدين ترتيب بی اعتقادی ريشه دوانيده وگناه رايج 
  .می شود

شيطان بعد از متزلزل ساختن ايمان افراد به کتاب مقدس ، ايشان را برای دريافت 
. حقيقت به سوی منابع ديگری هدايت می کند وبدين ترتيب برای خود جا باز می کند

آنانی که از تعاليم روشن کتب مقدسه وقدرت متقاعد کننده روح القدس رويگردان می 
انتقاد . شوند، در حقيقت خود را تحت کنترل ديوها وارواح شيطانی قرار می دهند

ه را برای عرفان وروح گرايی که اشکال مدرن ونظريه پزدازی در باره کتب مقدسه را
همان آئين های قديمی شرک وبت پرستی ميباشند هموار می کند وجای پای خود را ، 
  .حتی در کليساهايی که خود را کليسای خداوند ما عيسای معرفی می کنند ، باز می کنند
 در عامالن ارواح شريرودروغين حتی در مکانهايی که انجيل موعظه می شود،

بسياری از افراد، فقط به خاطر ارضا حس کنجکاوی به . کنار يکديگر فعاليت می کنند
اين مسايل عالقمند می شوند، اّما با مشاهده عملکرد قدرتی مافوق قدرت بشری ،بيشتر 
وبيشتر اغوا می شوند تا جايی که قدرت شيطانی ايشان را اسير می کند ونخواهند 

 آن آزاد شوند وبدين گونه قدرت دفاعی روحی درهم توانست از قدرت اسرار آميز
نی   که  زما .  کند محافظت   شکسته می شو د وشخص نمی تواند خود را در برابر گناه 

القدس برای يک بارمورد انکار قرار می گيرند، روح  محدوديت های  کالم  خدا و
گناه پنهان . ودشخص نمی داند که چه اندازه ممکن است در عمق فساد وتباهی فرو ر

با اين حال . ويا شهوات غالب ، او را همانند فرد ديوزده اهل کفر ناحوم اسير خواهد کرد
  .وضعيت او نوميد کننده نمی باشد

طريقی که به واسطه آن می توانيم بر شرير پيروز شويم ، همان طريقی است که 
خداوند . می باشد خدا ماين طريق، همان کآل. مسيح با کمک آن بر شيطان پيروز شد

اّما اگر برای شناخت او وبجا آوردن اراده . افکار ما را بدون رضايت ما کنترل نمی کند
حقيقت را خواهيد ." داشته باشيم ، وعده های او متعلق به ما خواهد بوداو اشتياق 

اگر کسی براستی بخواهد اراده او را به ." . " شناخت وحقيقت شما راآزاد خواهد کرد
 . ١٧ آيه ٧ و٣٢ آيه ٨يوحنا .". رد، در خواهد يافت که آيا اين تعاليم از خداستعمل آو

  .وبه واسطه ايمان به اين وعده ها، هرانسانی از دام خطا واز کنترل گناه آزاد خواهد شد
با . هر انسانی در انتخاب اينکه چه قدرتی بر او حاکميت داشته باشد ، آزاد است 

. ه زشت وگناهکار باشد، می تواند به وسيله مسيح نجات يابداين وجود، انسان هر قدر ک
مرد ديوزده به جای استدعای از مسيح ، کلمات شرير را برزبان آورده بود، اّما حاجت 

فرياد روح نيازمند، حّتی اگر به شکل کالم بيان . ناگفته قلبی او از سوی عيسی شنيده شد
عهد که اشتياق دارند تا با خدای آسمان آنانی . نشود، از سوی عيسی شنيده خواهد شد 

ضعفهای باطنی خودشان رها يا خويشاوندی برقرار کنند ، هرگز در دام قدرت شيطان و
  . آنان از سوی منجی فرا خوانده شده اند. نخواهند شد

." يا به قوت من متمسک می شد تا بامن صلح بکند وبا من صلح خواهد نمود" 
 برای کنترل ايشان مبارزه خواهند کرد، اّما فرشتگان ارواح ظلمت. ۵ آيه ٢٧اشعيا 
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آيا " خداوند می فرمايد ،. خداوند برای حفاظت از ايشان با قدرتی عظيم نبرد خواهند کرد
زيرا خداوند چنين می . غنيمت از جّبار گرفته شود يا اسيران از مرد قاهر رهانيده گردند

وغنيمت از دست ستم پيشه رهانيده خواهد اسيران نيز از جّبار گرفته خواهند شد : گويد
زيرا که من با دشمنان تو مقاومت خواهم نمود ومن پسران تو را نجات خواهم . گرديد
  .٢۵ و٢۴ آيات ۴٩اشعيا ." داد

درحالی که جمعيت حاضر درکنيسه ، هنوز مبهوت وشگفت زده بودند، عيسی به 
. رس نيز سايه ای افتاده بوداّما در خانه پط. خانه پطرس رفت تاکمی استراحت کند
. عيسی به بالين او رفت وبر مريضی نهيب زد. مادرزن پطرس تب داشت ودر بستر بود

  .زن بيمار برخواست و به پذيرايی از استاد وشاگردانش مشغول شد
مردم از ترس . اخبار معجزات مسيح به سرعت در سرتاسر کفرناحوم منتشر شد 

روز َسَيت مريضان خود را به نزد مسيح بياورند، اّما به علمای دين جرأت نداشتند ، در 
. محض اينکه خورشيد غروب کرد ، همه بيماران وديوزدگان را نزد عيسی آوردند

تعدادی از مريضان با بستر . مردمان شهر همگی در مقابل خانه پطرس اجتماع کردند
 بودند وتعدادی نيز هايشان وبعضی ها نيز در حالی که به چوبدستی هايشان تکيه  داده

  .باکمک دوستانشان به نزد عيسی آورده شدند
با گذشت زمان ، مردم به حضور او می آمدند ومی رفتند زيرا هيچکس نمی دانست 

کفرناحوم هرگز پيش از اين . که آيا شفا دهنده فردا نيز در ميان ايشان خواهد بود يانه 
.  شفا يافتگان به آسمان بلند شده بودفريادهای شادی. چنين روزی را به خود نديده بود

هنگامی که درد ورنج کسانی را که به نزد . قلب منجی از ديدن شادی مردم شاد شده بود 
او آمده بودند از نزديک ديد، قلب او به شدت متأ ثر شده بود واکنون از اينکه توانسته 

 شفای آخرين  عيسی تا.بود با قدرت خويش ايشان را شفا دهد، بسيار خوشحال بود
ساعاتی از شب گذشته بود که مردم به سوی خانه هايشان . مريض به کار خود ادامه داد

روز طوالنی وهيجان انگيز به . رهسپار شدند وسکوت بر خانه شمعون سايه گسترد
. اّما بامدادان که هوا هنوز تاريک بود. پايان رسيده عيسی به استراحت پرداخت 

  .".د، وبه خلوتگاهی رفت ودرآنجا به دعا مشغول شدبرخاست وخانه را ترک کر
او بارها وبارها به . روزهای زندگی عيسی بر روی زمين اين چنين سپری می شد

اّما در . ده وبه استراحت بپردازندرشاگردانش اجازه می داد تا از خانواده ايشان ديدن ک
او تمامی روزها . د خواستهای ايشان را برای دور شدن از خدمت با مهربانی رد ميکر

را برای تعليم دادن به مردم عامی وشفای بيماران ، باز گرداندن بينايی به کوران ، 
با اين حال ، صبحگاهان به خلوتگاهی در . خوراک دادن به گرسنگان سپری می کرد

غالب اوقات تمامی شب را . کوهستان می رفت تا با پدر آسمانی راز ونياز ومصاحبت کند
  .راقبت می گذرانيد وبا طلوع آفتاب برای خدمت به ميان مردم باز می گشت در دعا وم

د عيسی آمده وگفتند که تمامی اهالی کفر زصبح زود، پطرس وهمراهانش به ن
شاگردان از اينکه اهالی ناصره در پذيرش عيسی بی . ناحوم در جستجوی او هستند 

مقامات اورشليم در صدد قتل . بودندميلی نشان داده بودند ، بسيار نا اميد ودلسرد شده 
ه قتل برسانند، اّما در او بودند ، حتی همشهريانش سعی کرده بودند که او را ب

، مردم با شور واشتياق از او استقبال کرده بودند واين امرآتش اميد را در کفرناحوم
سانی درميان جليليانی که دوستدار آزادی بودند ، ک. دلهای شاگردان بر افروخته بود

اّما ، شاگردان با . يافت می شدند که می توانستند از پادشاهی الهی عيسی حمايت کنند
من بايد پادشاهی خدا را در " حيرت ، سخنان مسيح را شنيدند که به ايشان گفت 

  ."ام اده شده شهرهای ديگر نيز بشارت دهم ، چرا که به همين منظور فرست
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م شده بود، اين خطر وجود داشت که هدف به خاطر هيجانی که بر کفرناحوم حاک
عيسی از اينکه توجه مردم را صرفًا به عنوان . اصلی رسالت عيسی ناديده گرفته شود

يک شخص معجزه گر ويا شفا دهنده بيماريهای جسمی به سوی خود جلب کند، قانع 
ب مردم ، توجه ايشان را به سوی خود جل او در صدد آن بود که به عنوان منجی. نبود
در تمام مدتی که مردم مشتاق بودند تا او را به عنوان پادشاهی که برای برقراری . کند

 پذيرند، وميل داشت افکار ايشان را از چيزهای زمينی بهبمده بود،آحکومت دنيوی 
 ايجاد می لهای صرف دنيوی ، در خدمت او اختالموفقيت. مسايل روحانی معطوف کند

  .کرد
 به ءزيرا ابراز وجود واتکا. ه روح او را آزار می دادبی توجهی جمعيت شگفت زد
احترامی که جهان برای موقعيت ، مقام ، ثروت . نفس در زندگی او جايی نداشت 

عيسی هيچ يک از روشهايی را .  پسر انسان بيگانه بود رواستعداد قايل می شود، در نظ
قرنها پيش از . نگرفت که افراد برای جلب احترام وهمکاری به کارمی گيرند، به کار 

او فرياد نخواهد زد وآواز خود را بلند " توّلد او ، در باره اش چنين نبوت شده بود،
نی ُخرد شده را نخواهد شکست . وچه ها نخواهد شنوانيدکنخواهد نمود وآن را در 

او ضعيف . وفتيله ضعيف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راستی صادر گرداند
 تا ٢ آيات ۴٢اشعيا." رديد ومأيوس نخواهد شد تا انصاف را برزمين قرار دهدنخواهد گ

۴.  
کردند خود را از مردم فات بی معنی وافراط گرايی سعی ميفريسيان با تشري

کشمکش . آنان دين را به موضوع منازعه وبحث وجدل تبديد کردند . برترنشان دهند
تر می شد وشنيدن فريادهای ميان فرقه های مذهبی هرروزه گسترده تر وشديد 

خشمگينانه ناشی از بحث وجدل ميان علمای دين در خيابانها به امری عادی تبديل شده 
  .بود

در زندگی او ، هرگز هيچ . زندگی ورفتار عيسی با تمامی امور کامًال در تضاد بود
 نشانی از جار وجنجال ، جر وبحث های پر سر وصدا، تظاهر به عبادت برای جلب توجه

مسيح در خدا نهان بود وخدا در شخصيت وسيرت پسرش آشکار شده . ديگران ديده نشد
عيسی ميل داشت که افکار مردم به سوی چنين مکاشفه ای هدايت شود واحترام . بود

  .ايشان ، نشان داده شود
آفتاب عدالت با شکوه وجاللش به دنيای ماظاهر نشد تا با نور خويش چشمان 

." طلوع او مثل فجر يقين است "  درباره مسيح مکتوب است که ،.انسان را خيره کند
  .٣ آيه ۶هوشع 

خورشيد بی صدا وآرام طلوع می کند وظلمت وتاريکی را از بين می برد وبرای 
." بر بالهای وی شفا بود" وآفتاب عدالت نيز که . تداوم حيا ت، جهان را بيدار می کند

  .چنين طلوع کرد
  
     

  "٢٧فصل "
  "توانی پاکم سازی  واهی میاگر بخ"

  
. تربود درميان بيماريهای شناخته شده درمشرق زمين،جذام ازهمه وحشتناک

ويژگی عالج ناپذير، ُمسری واثر وحشتناک آن بر فردمبتال حتی دل شجاع ترين افراد 
 می   قلمداد  گناه از  يهوديان جذام را به عنوان عقوبت حاصل . رااز ترس لبريز ميکرد
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می " عقوبت داده شده از سوی خدا" و "  بال" را  آن  دليل  به همين    و کردند
اين بيماری ، ريشه دار، محو ناشدنی ، کشنده وبه عنوان مظهر گناه نگريسته . خواندند
 شد وبه مانند فردی فرد جذامی بر اساس قوانين وشعاير يهود، ناپاک قلمداد می. می شد

هوا ازتنفس او آلوده می شد .  انسانها محروم بود، از سکونت در ميانتقريبًا مرده
کردند تا در باره ايشان  می وافراد مشکوک به جذام ميبايستی خود را به کاهنان معرفی

می شد ودر صورت قطعی شدن بيماری از خانواده اش وازتمامی قوم  تصميم گيری
جذام بودند، ارتباط اسراييل جدا می شد وفقط ّحق داشت با کسانی که مانند او مبتال به 

حتی . قوانين کاهنان دراين مورد بسيار صريح وانعطاف ناپذير بود. داشته باشد
يک پادشاه اگر به اين بيماری .پادشاهان وروسای قوم ازاين مورد مستثنی نبودند

 تال می شد، ميبا يستی تخت سلطنت خويش را تسليم کرده واز جامعه میبوحشتناک م
  .گريخت 

ه جذام ميبايستی دوراز دوستان وخويشاوندانش ، درد ومصيبت را فرد مبتال ب
 او موظف بود بيماری خود را به مردم اطالع دهد، جامه هايی را که می. تحمل ميکرد

پوشيد ، امحا کند، وبا به صدا درآوردن زنگوله ای به ديگران هشدار می داد تا از 
که با لحنی دردناک از سوی اين افراد ،ناپاک ، ناپاک" فرياد . بگريزند حضور ناپاک او 

  .منزوی شنيده می شد، نشانه ای اززندگی وحشتناک ونفرت انگيز ايشان بود
اخبار . کرد، تعداد مبتاليان به جذام بسيار زياد بود در ناحيه ای که مسيح خدمت می

. معجزات مسيح به گوش ايشان رسيده وآتشِ  اميد را در دلهای ايشان شعله ورکرده بود
آنان . از زمان اليشع نبی ، هرگز شنيده نشده بود که فردی مبتال به جذام شفا يافته باشد

به خودجرأت نمی دادند تا ازعيسی انتظار داشته باشند که کاری را که تا کنون برای 
با اين حال ، در ميان اين جذاميان فردی . هيچکس انجام نداده بود، برايشان انجام دهد

اّما اين فرد نمی دانست . خود ايمان داشت که عيسی او را شفا خواهد دادبود که در قلب 
او که ازتماس با دوستان واقوامش محروم بود، . که چگونه به عيسی دسترسی پيدا کند

چگونه می توانست خود را به شفا دهنده نشان دهد؟ او از خود سوال می کرد که آيا 
د عموم و به دردورنج کسی که براساس اعتقامسيح اورا نجات خواهد داد يا نه ؟ آيا ا

 نيز همانند حکرد؟ آيا مسي نج می کشيد،توجه می رمردم ، ميبايستی تحت داوری خداوند
کرد و به او هشدار نمی داد تا از  فريسيان وطبيبان ، او را تحت لعنت گناه اعالم نمی

 به وی گفته شده حضور مردم واطرافيانش بگريزد؟ او به همه آنچه که در باره عيسی
حتی يک نفرنبود که از عيسی طلب ياری کرده باشد وعيسی از کمک به . بود، فکرکرد

عليرغم . دردمند تصميم گرفت تا منجی را پيداکند سرانجام ، مرد. او خودداری کرده باشد
دورنگه داشته شدن از شهرها، اين احتمال وجود داشت که او بتواند در جاده های فرعی 

 درحال     ها-ارج از دهکده با عيسی برخورد کند ويا اورا هنگامی که در خکوهستان
مشکالت بسياری بر سر راه بود، اّما ديدار از عيسی ، تنها اميد مرد . تعليم بود، پيدا کند

 جليل  درياچه  کنار  در  عيسی . شود   مردجذامی به سوی منجی هدايت می.جذامی بود
  در اطراف او جمع م است  و مردم تعلي مشغول 

او می بيند که مسيح . دهد او از فاصله دور به سخنان مسيح گوش فرا می. اندشده 
مردجذامی می بيند که افراد لنگ ، کور ، فلج وآنانی . گذاارد  برروی مريضان دست می
، شفا يافته وبه خاطر  مختلف درآستانه ی مرگ قرارداشتندکه به خاطر بيماريهای

او به جمعيت نزديک . شود ايمان قلبی او تقويت می. يندو ا شکر ميگ، خداوند رنجات
ومحدوديت های تحميل شده ، امنيت مردمی را که در آنجا جمع شده . ونزديکتر می شود
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او فقط و فقط به اميد مبارک شفا . کند بودندوترس  ووحشت افراد ازخود را فراموش می
  .می انديشد

طرز وحشتنا کی تغيير داده بود، به طوری که مردم بيماری جذام ، قيافه او را به 
شت می شدند وهنگامی که به وی به جمعيت نزديک شد، حازنگريستن به او دچار و

تعدادی از مردم تالش . آنان از ترس اينکه مبادا با او تماس پيدا کنند، پابه فرار گذاشتند 
مرد . ش ايشان بی ثمر بودکردند تا از نزديک شدن او به عيسی جلوگيری کنند، اّما تال

او فقط پسر خدا را می بيند وصدای او را می . شنود جذامی نه چيزی را می بيند ونه می
او به نزد عيسی آمده ودر . شنود که با سخنان پر قدرتش مردگان را حيات می بخشد

سپس .". ،اگر بخواهی ميتوانی پاکم سازیسرورم" مقابلش زانو می زند ومی گويد 
 ٨متی .". می خواهم پاک شو" ست خود ا دراز کرده واو را لمس نمود وگفت ،د عيسی

  .٣آيه 
به ناگهان ، جذام او پاک شد وجسم او شفا يافته ، اعصاب وماهيچه های او قدرت 

صورت او که به واسطه جذام ، خشن وپوسته پوسته شده بود، اکنون مانند . يافت 
  .ودصورت يک کودک سالم ، سرخ وشاداب شده ب

عيسی به او دستور داد که در باره اين معجزه با کسی سخن نگويد، بلکه رفته 
وانست پذيرفته   تچنين هديه ای نمی. وخود رابه کاهن معرفی کند وهديه ای بگذراند

 مگر اينکه کاهنان ، او را معاينه کرده وشفای کامل او را ازمريضی اعالم می. شود
 نداشتند چنين خدمتی را انجام دهند، اّما نمی توانستند عليرغم اينکه کاهنان ميل. کردند

  .د او شانه خالی کنندراز بررسی وضعيت مرد جذامی وتصميم گيری درمو
کتاب مقدس نشان می دهد که مسيح با چه تا کيدی به مردجذامی سفارش می کند 

درنگ اورا عيسی بي. "  به کاهنان معرفی کندکه سکوت کرده وخود را به فوريت
چيزی  آگاه باش که در اين باره به کسی" بسيار به وی فرمود،رخص کرد وبا تاکيد م

نگويی ، بلکه برو وخود را به کاهن نشان بده وبرای تطهير خود، قربانيهايی را که 
اگر کاهنان از حقايق .".  تا برای آنها گواهی باشد موسی امر کرده است ، تقديم کن
اطالع می يافتند، حسادت ايشان نسبت به مسيح ممکن مربوط به شفا يافتن مرد جذامی 

عيسی ميل داشت ، قبل از اينکه . بود باعث شود که تصميم نادرستی را اتخاذ کنند
اخبارمربوط به معجزه به گوش علمای دين وفريسيان برسد، مرد جذامی به معبد رفته 

 باره مرد جذامی چنين کاری موجب می شد تا کاهنان در. وخود رابه کاهنان نشان دهد
  .شفا يافته تصميم منصفانه ای بگيرند واو بتواند به خانواده ودوستانش ملحق شود

. نيز داشت  دستور مسيح به مرد جذامی در مورد سکوت کردن ، داليل ديگری
ميدانست که دشمنانش همواره در صدد بودند تا کار او را محدود کرده ومردم را  منجی

مرد جذامی در ميان مردم شايع شود،  دانست که اگر شفایاو می . ازاو دور کنند
سايرمبتاليان به اين بيماری وحشتناک در اطراف او اجتماع خواهند کرد وآنگاه مخالفان 
او شايع خواهند کرد که مردم از تماس با جذاميان آلوده خواهند شد ودرآنصورت ، 

هم چنين با جمع کردن . بسياری از جذاميان از دريافت موهبت شفا محروم می شدند
ش به مخالفان فرصت می داد تا اورا به زير پا گذاشتن محدويت های فارجذاميان دراط

مربوط به قوانين يهود متهم کنند وبدين ترتيب از کار او در موعظه انجيل ممانعت به 
  .عمل می آمد

افتن گروهی ازمردم که شفا ي. وقايع بعدی ، اهميت هشدار مسيح را تأييدمی کرد 
مرد جذامی را ديده بودند اشتياق داشتند تا از تصميم کاهنان درباره او اطالع يابند 

عليرغم . وهنگامی که مرد به نزد دوستانش بازگشت ، هيجان عظيمی برايشان حاکم بود
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در حقيقت پنهان . هشدار عيسی ، مرد جذامی واقعه شفا يافتن خويش را پنهان نکرد
مرد . موضوع را به اطالع مردم رساند بهرحال، او اين.  بودکردن اين واقعه غيرممکن

جذامی تصورمی کرد که فروتنی عيسی موجب شده است تا او چنين محدوديتی را برای 
او درک . کرد وی قايل شود، بنابراين کار خارق العاده شفا دهنده را برای مردم اعالم می

 قوم را در توطئه از بين بردن آشکارکردن اين واقعه ، کاهنان وروسای نمی کرد که
او موهبت شفا را بسيار ارزشمند می دانست وازاينکه . عيسی مصمم تر خواهد کرد

قدرت سابق خويش را بدست آورده وبه ميان دوستان وخانواده اش باز گشته بود، 
شادمانی ميکرد وقدردانی نکردن از طبيعت خارق العاده را که وی را شفا داده بود، 

منجی را به تعويق انداخته راّما با اعالم واقعه به مردم کا . ممکن می دانست امری غير
کار او موجب شد که گروه زيادی از مردم در اطراف منجی ازدهام کنند، به ّحدی که . بود

  .او مجبور شد برای مدتی خدمت خويش را متوقف کند
ازهدف گسترده تری  مردم  انجام  می  داد ، به  خدمت  مسيح در که را عملی  هر 

در واقعه شفا . تر بودز آنچه که به نظر می رسيد،عميق ومفهوم آن ا. برخوردار بود
عيسی در همان حال که به انبوه جمعيتی که .  به همين منوال بودضعيافتن جذامی نيز و

ش ردر اطراف او گرد آمده بودند خدمت می کرد ، اشتياق داشت تا آنانی را نيز که در کنا
او در همان حال که باجگيران ، مشرکين وسامريان را به .  نداشتند برکت دهدحضور

سوی خود می کشيد، اشتياق داشت تا به کاهنان وعلمای دين که با تعصب ازآداب 
او برای دسترسی به ايشان از هيچ . کردند، دسترسی پيدا کند ورسوم خويش دفاع می

يافته به حضور کاهنان ، عيسی يکبار ديگر در اعزام جذامی شفا . اقدامی فروگذار نکرد 
  .به ايشان فرصت داد تااز تعصبات خويش صرفنظر کنند

فريسيان وعلمای دين تاکيد ميکردند که تعاليم مسيح با شريعتی که خداوند از 
طريق موسی داده بود ، مغايرت دارد، اّما دستور مسيح به جذامی شفا يافته برای تقديم 

اين دليل . ت موسی ، کذب بودن اتهام فريسيان را به اثبات رساندقربانی براساس شريع
  .برای همه کسانی که ميل داشتند قانع شوند ، متقاعد کننده بود

رهبران قوم در اورشليم ، جهت يافتن دستاويزی برای کشتن مسيح ، جاسوسانی 
ه شريعت وبا را اعزام کرده بودند، اّما مسيح با اثبات محبت خويش به بشريت واحترام ب

نشان دادن قدرت خويش درآزاد کردن انسان ازاسارت گناه ومرگ ، به ايشان پاسخ داد 
به عوض نيکويی به من بدی کرده " وبدين ترتيب درموردايشان اينگونه شهادت داد، 

 اوکه بر فراز کوه امر ۵ آيه ١٠٩مزامير ." اند، وبه عوض محبت ، عداوت نمودند
." خود، با رعايت اين اصل ، الگوی ماشد" ود را محبت کنيددشمنان خ" فرموده بود،

اول ." بدی را بابدی ودشنام را با دشنام پاسخ مگوئيد ، بلکه در مقابل ، برکت بطلبيد
  .۴۴ آيه ۵ متی – ٩ آيه ٣پطرس 

همان کاهنانی که مرد جذامی را به تبعيد ودور شدن ازخانواده ودوستانش محکوم 
اين حکم که در انظار عموم اعالم . ن او را مورد تأييد قرار دادندکرده بودند ، شفا يافت

هنگامی که مر د شفا . شد وبه ثبت رسيد، برای مسيح شهادت معتبری محسوب گشت 
  ِ يافته مجددًا به جمع عبادت کنندگان در اسراييل ملحق شد وبراساس تضمين خود

ه اش به شاهدی زنده تبديل ، خود او برای شفا دهندشدکاهنان سالم وبی عيب اعالم 
کاهنان در مورد . او با شادمانی قربانی خود را تقديم کرده ونام عيسی را جالل داد. گرديد

برای ايشان فرصتی فراهم آمده بود تا حقيقت را بشناسد . قدرت الهی منجی متقاعد شدند
ز ايشان عبور زيرا اگر اين نور مورد انکار قرار می گرفت ، ا.وازنور آن بهره مند شوند

نور حقيقت بارها وبارها از سوی بسياری موردانکار قرار . کرده وهرگز باز نمی گشت 
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گرفت ، اّما عرضه آن بيهوده نبود، زيرا دلهای بسياری راتحت تأثير قرار می داد، اگر 
در طول حيات . مدتی هيچگونه آيت وعالمتی از خودنشان نمی دادند چه ايشان برای

نظر می رسيد که رسالت او از سوی کاهنان ومعلمان يهود مورد بی چنين به منجی 
" از صعود او به آسمان ، دو ثمرات اندکی به بار آورده باشد، اّما بعتوجهی قرار گرفته 

  .٧ آيه ۶اعمال ." جمعی کثير از کاهنان نيز مطيع ايمان شدند
از کار او ت اسکار مسيح در تطهير مرد جذامی از بيماری وحشتناکش ، تصويری 

جذام تمام " مردی که به نزدعيسی آمده بود، . بيماری مهلک گناه زدر تطهير جان ا 
ر کشنده آن بر تمام جسم او نفوذ کرده بود به طوری که زهرا فراگرفته بود و" بدنش 

شاگردان سعی کرده بودند تا مانع شوند که استادشان او را لمس کند، چرا که اگر کسی 
اّما عيسی با دست گذاشتن روی فرد . می شد جذام را لمس ميکرد، نجسفرد مبتال به 

لمس دستان او قدرت حيات بخش را به مرد . جذامی در معرض آلودگی قرار نگرفت 
که عميق، ريشه دار ومهلک در مورد جذام گناه نيز . جذامی اعطا کردو جذام او پاک شد

اين نوع جذام باقدرت انسانی امری ا زبين بردن . ، وضع به همين منوال است می باشد
از کف پا . تمامی سر بيمار است وتمامی دل مريض "  يرا، ز.محال وغيرممکن است 

تابه سردرآن تندرستی نيست ، بلکه جراحت وکوفتگی وزخم متّعفن که نه بخيه شده ونه 
ن اّما عيسی بدو . ۶ و ۵ آيات ١اشعيا ." بسته گشته ونه با روغن التيام شده است 

گناهکاران به واسطه حضور . اينکه به گناه آلوده شود ، آمد ودرميان انسان ساکن شد 
سرورم ، اگر بخواهی " او شفا يافتند و هرکسی که در مقابل او زانو زده وبگويد

 ٨متی .". می خواهم ، پاک شو" پاسخی چنين خواهد شنيد که ،" ميتوانی پاکم سازی 
  .   ٣ و ٢آيات 

در اّما . عيسی قدرت شفا بخش خويش را سريعًا به کارنمی گرفتبعضی اوقات ، 
بعضی . واقعه مردجذامی ، عيسی به محض شنيدن خواهش مرد جذامی ، به او پاسخ داد

اوقات ، هنگامی که برای دريافت برکات دنيوی دعا ميکنيم ، ممکن است پاسخ 
ی را که نخواسته بوديم دعاهايمان به تأخير بيفتد ويا ممکن است که خداوند چيز ديگر

اّما هنگامی که برای رهايی  ازگناه دعا می کنيم ، خداوند سريعًا پاسخ می . به ما بدهد
ده وفرزندان خويش سازد، تا زندگی راراده خدا اين است که ما را از گناه پاک ک. دهد

راده ی جان خود را در راه گناهان ما داد تا ما رابه ا" مسيح،.پاک ومقدسی داشته باشيم
اين است " و . ۴ آيه ١غالطيان ." خدا وپدر ما، از عصر شرير حاضر رهايی بخشد

اطمينانی که در حضور او داريم که هرگاه چيزی بر طبق اراده او درخواست کنيم ، مارا 
اطمينان  شنود،پس می شنود واگر می دانيم که هرآنچه ازاو درخواست کنيم ما را می

. " ١۵ و١۴ آيات ۵اول يوحنا  ." .يمسته ايم، دريافت کرده ا از او خواداريم که آنچه
ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنيم ، او که امين وعادل است ، گناهان ما را می آمرزد 

  ."واز هر نادرستی پاکمان می سازد
در شفا دادن مرد مفلوج در کفرناحوم،مسيح بار ديگرهمين حقيقت را تعليم 

 شفای مر د . شد-میشان دادن قدرت او در آمرزش گناهان انجام معجزات او برای ن.داد
اين واقعه عالوه بر اينکه . مفلوج هم چنين حقايق ارزشمند ديگری را نيز نشان می دهد

 جو،حاوی سرشار از اميد وتسلی است ، هم چنين به خاطر ارتباطش با فريسيان عيب
  .نکات تعليمی هشدار دهنده ای نيزهست 

را به شفا يافتن از   همانند شخص مبتال به جذام ، همه اميد خويشفرد مفلوج ،
بيماری او ثمره يک زندگی گناه آلود بود ومصائب او با اظهار ندامت . دست داده بود

مدتها پيش از آن ، برای رهايی از عذاب روحی . وافسوس ، بيشتر وبيشتر می شد
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 آنان بيماری او را عالج نا پذير وجسمی به حضور فريسيان وطبيبان برده شده بود اّما
فريسيان بيماری وعذاب . اعالم کرده واو را در سرنوشت مصيبت بارش رها کرده بودند

آنان ازمريضان ونيازمندان فاصله . ناشی از آن را دليل ناخشنودی خداوند تلقی ميکردند
ه ايشان ، از می گرفتند وخود را از ديگران پاکتر ومقدس ترمی دانستند، در حالی که گنا

گناه افراد دردمند ومصيبت زده ای که از نظر ايشان مقصر ومحکوم شناخته می شدند، 
  .بسيار سنگين تر بود

محروم ماندن از هرنوع کمکی ، او را غرق در . مرد مفلوج کامًال درمانده شده بود
 گفته شد به او.  را شنيدیز آن اخبار معجزات خارق العاده عيس ا پس. نااميدی کرده بود

حتی جذاميان . که سايرين نيز که به اندازه ی او گناهکار ودرمانده بودند، شفا يافته اند
دوستانی که اين اخبار را به او رساندند، او را تشويق کردند که اگر . پاک شده بودند

اّما هنگامی که . ايمان داشته باشد وبه حضور عيسی برده شود، او نيز شفا خواهد يافت 
ترسيد که طبيب خارق العاده  او می. مريض شدن خويش را به يادآورد، نااميد شد  ت عل

  .او را به حضور نپذيرد
. ا بيشتر از شفای جسم آرزو می کردمر دمفلوج رها شدن از زير بار سنگين گناه ر

 با آسمان مطمئن شود، هعيسی را ببيند واز آمرزش گناهان ومصالحتوانست  اگر او می
او که در حال . شد ق اراده ی خدا ، به مرگ يا زندگی خود راضی میآنگاه بر طب

زمان به سرعت !......" اگر بتوانم به او نزديک شودم " با خود می گفت ،. ضار بودحتا
بنابراين از دوستانش استدعا کرد . سپری می شد وجسم مريض او درحال فروريختن بود

اّما ازدحام . انش با خوشحالی پذيرفتند کنند ودوست که اورا با تخت به حضورعيسی حمل
  .جمعيت بّحدی بود که دوستانش نتوانستند او را به نزد عيسی حمل کنند

عيسی در خانه پطرس مردم را تعليم می داد وشاگردان برطبق عادت در اطراف او 
و يهوديه ونيز  فريسيان ومعلمان شريعت ازهمه شهرهای جليل" و.  بودنده تسنش

اين افراد برای جاسوسی آمده ودر صدد آن بودند تا ." مده ونشسته بودندازاورشليم آ
عالوه براين افراد، گروه زيادی ازمردم نيز در آنجا جمع شده . عيسی  را متهم کنند

مردم از . بودند که در ميان ايشان افراد مشتاق ، محترم ، کنجکاو وبی ايمان ديده می شد
قدرت شفا بخش خداوند " آنجا حاضر بودندو مليت ها وطبقات مختلف اجتماعی در

روح حيات بخش خداوند جمعيت را فراگرفت ، اّما فريسيان و معلمان .". درآنجا بود
آنان نياز به کمک را احساس نکردند وشفا از آنِ  . شريعت حضورآن را تشخيص ندادند

دولتمندان را تهی گرسنگان را به چيز های نيکو سير کرده ، اّما " بنابراين . ايشان نبود
  .۵٣ آيه ١لوقا ." دست روانه ساخت 

دوستانِ  مرد مفلوج که او را با تخت حمل ميکردند، بارها وبارها تالش کردند تا 
مرد بيمار با . راه خودراازميان جمعيت باز کنند، اّما تالش ايشان بی ثمر مانده بود

 انتظار طوالنی برای شفا درحالی که. نگرانی غير قابل وصفی به اطرافش نگاه ميکرد
يافتن نزديک شده بود، چگونه می توانست اميدش را از دست بدهد؟ براساس 
پيشنهاداو، دوستانش اورا به بام خانه بردند واز ميان سفالها اورا با تختش پايين 

منجی به  . تعليم مسيح نيمه تمام ما ند. فرستاده و وسط جمعيت ، در برابر عيسی نهادند
عيسی ، شرايط . دمند او نگريست وعجز وناتوانی رادرچشمان او مشاهده کردسيمای در

هنگامی که مرد . کرد  و آمده بود، درک می ا اين روح پريشان ومتردد را که به سوی
مفلوج هنوز درخانه بود، منجی وجدان او را متقاعد کرده بود وزمانی که او از گناهانش 

می تواند او را کامًال شفا دهد، آنگاه عطايای  توبه کرد وايمان آورد که قدرت عيسی
عيسی نخستين بارقه ايمان را . حيات بخش منجی، ابتدا قلب مشتاق او را مبارک ساخت 
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که دردل مرد مفلوج به اميد مبدل شده بود مشاهده کرد ورشد ايمان او را در تالش وی 
  .برای آمدن به حضور خويش ديده بود

  چون نغمه ای دل نشين در گوش مرد مفلوج شنيده میاکنون منجی با سخنانی که
  ."دل قوی دار فرزندم ، گناهانت آمرزيده شد" شد، به او گفت ، 

بار سنگين ياس و نا اميدی از جان وروح مرد بيماری برداشته ميشود وآرامش 
نور خوشبختی در سيمای او می . از آمرزش گناهان در دل او ساکن می شود ناشی

مفلوج . گون می شودبرطرف گرديده وتمامی وجود او دگرجسمی او درخشد ودرد 
  .درمانده شفا می يابد وگناهکار مجرم ،بخشيده می شود

مرد مفلوج با ايمانی ساده ، سخنان عيسی را به عنوان موهبتی از حيات تازه می 
پذيرد وتقاضای ديگری مطرح نمی کند، بلکه با سکوت ودقت به سخنان او گوش فرا 

 ومردم با حيرت به اين واقعه می ند ک نور آسمان سيمای او را روشن می. هدمی د
  .نگرند

فريسيان وعلمای دين با بی صبری انتظار کشيده بودند تا ببينند که مسيح دراين 
آنان به خاطر آوردند که چگونه اين مرد از . مورد چه واکنشی از خود نشان خواهد داد

ان از همدردی کردنِ  با او واميدوار کردن وی امتناع ايشان تقاضای کمک کرده بود وآن
آنان به اين نيز بسنده نکرده بودند، بلکه اعالم کرده بودند او به خاطر . کرده بودند 

آنان هنگامی که مرد . گناهانش زير بار لعنت قرار گرفته ومستحق رنج وعذاب می باشد
آنان می ديدند .اذهانشان زنده شد مفلوج را در مقابلشان ديدند، تمامی اين خاطرات در 

وذشان را فنگريستند وازاينکه ن مردم با عالقمندی به اين صحنه می که چگونه تمامی
  .برمردم از دست بدهند، شديدًا  نگران بودند

اين مقامات با يکديگر سخن نمی گفتند ، اّما با نگاه کردن به چهره های يکديگر 
ستند وآن اينکه برای جلوگيری از کار عيسی متوجه شدند که همگی دارای يک فکره

عيسی اعالم کرده بود که . واز بين بردن عالقه مردم نسبت به او بايدکاری انجام دهند
فريسيان اين سخنان را کفر آميز تلقی کرده . گناهان مردمفلوج آمرزيده شده است 

. ، معرفی کنندوسعی کردند که آن را به عنوان گناهی که مستحق مجازات مرگ می باشد 
." ی تواند گناهان را بيامرزد؟ ماين کفر است، چه کسی جز خدا" آنان در دل خود گفتند،

  .٧ آيه ٢مرقس 
انديشيد؟ گفتن  چرا دردل چنين می" عيسی به نيات قلبی ايشان پی برده وگفت ،

خت برخيز وت"  اينکه ياکدام يک به اين مفلوج آسانتر است ، اينکه گناهت آمرزيده شد، 
حال تا بدانيد که پسر انسان برزمين اقتدارِ آمرزشِ گناهان " خود را بردار و راه برو؟ 

به تو می گويم ، برخيز وبستر خود برگير " ،وسپس به مفلوج گفت............. .را دارد
آنگاه ، مرد مفلوج که با تخت به حضور عيسی آورده شده بود، مانند  ."وبه خانه برو

خون حيات بخش در رگهای اوبه جريان می . فتد برمی خيزد وبه راه میجوانی قدرتمند 
صورت سرخ گونه وشاداب ، جايگزين . شود افتد وهر عضو بدن او به ناگهان فعال می

مرد برخاست وبی درنگ تشک خود " و . چهره رنگ باخته ودرحال احتضار می شود
مه در شگفت شدند وخدا را را برداشت ودر برابر چشمان همه از آنجا بيرون رفت ، ه

  .".هرگز چنين چيزی نديده بوديم " تمجيد کنان گفتند ، 
قدرت !! محبت عالی مسيح نسبت به انسان گناهکار وبيمار چه اندازه عظيم است 

چه شگفت . الهی او دردهای ايشان را تسکين می دهد وبيماری ايشان را شفا می بخشد
چه کسانی ميتوانند نسبت !! ند نشان داده می شودانگيز است قدرتی که به فرزندان خداو
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به پيام نجات ورستگاری ترديد کنند؟ فيض منجی مهربان ورحيم را چه کسی 
  !!ميتواندناديده بگيرد؟

د رهيچ قدرتی به جز قدرت آفريننده مسيح نميتوانست جسم در حال احتضار م
 از خاک زمين ،فريده شدهمان صدايی که روح حيات را در انسان آ. مفلوج را شفا بخشد

همان قدرتی که به جسم حيات . ار حيات بخشيد حتضا ل دميده بود، به مرد مفلوج در حا
امر فرمود " واو که " گفت وشد" او که در آفرينش . را تازه ساخته بودح بخشيد، رو
 ٣٩مزامير . ده در خطاها وگناهان روح حيات دميدرمهمان او، در جانُ " وقايم گرديد

مسيح به مردمفلوج امر . شفای جسم گواه قدرتی بود که دل را تازه ساخته بود . ٣ آيه
بدانيد که پسرانسان بر زمين اقتدار آمرزش گناهان را " تا" بخيز و برو" فرمود ،

  .".دارد
شفای روحی . مرد مفلوج به واسطه مسيح ، هم شفای جسمی يافت وهم روحی 

امروزه نيز .  درس نبايد ناديده گرفته شوداين. متعاقب شفای جسمی حاصل گرديد 
ان نفر از بيماری جسمی رنج می برند، کسانی که مانند مرد مفلوج در اشتياق رازه

بارسنگين گناه با . لحظه شماری می کنند." گناهانت آمرزيده شد" ،شنيدن اين پيام که 
. شان می باشد اميال وخواسته های سيری ناپذيروتمام نشدنی، علت اصلی بيماريهای اي

آرامشی که .  ، شفا نخواهند يافت يندآنان تا زمانی که به نزد شفا دهنده جان وروح نيا
  .فقط مسيح می تواند بدهد، به ذهن قدرت وبه جسم سالمتی خواهد داد

." در او حيات بود" و." کارهای شيطان را باطل سازد"   "پسرخدا ظهور کرد تا 
تا ايشان حيات داشته باشند وازآن به فراوانی بهره مند من آمده ام " او می فرمايد ،

. ۴۵ آيه ١۵اول قرنتيان  – ۴ آيه ٣اول يوحنا ." روح حيات بخش است " او ." شوند
مانی که برروی زمين بود ومريضان را شفا می داد وگناهکاران را زاو هنوز هم مانند 

تمام گناهان را می  " او. می بخشيد، ازهمان قدرت حيات بخش برخوردار می باشد 
   .٣ آيه ١٠٣مزامير ." بخشد همه مرضهای تورا شفا می" و" آمرزد

شفای مرد مفلوج چنان مردم را تحت تأثير قرارداد که گويی آسمان باز شده 
مرد شفا يافته ، مانند پرنده . وشکوه وزيبايی دنيايی بهتر در نظر ايشان آشکار شده بود

. کرد گفت ، راه خودرا ازميان جمعيت باز می را حمد میايی سبکبال ودرحالی که خدا 
مردم با عقب نشستن ،راه را برای او باز کرده وبا چهره هايی بهت زده ودرحالی که 

امروز " ترس وجودشان را فراگرفته بود، در گوش يکديگرزمزمه می کردند که ،
  .".چيزهای شگفت انگيز ديده ايم 

.  بود وبه خاطر شکست غرق در نا اميدی بودندزبان فريسيان از حيرت بند آمده
معجزه خارق .  ا تحريک کنند رآنان متوجه شدند که نميتوانند به خاطر حسادتشان مردم

که آنان اورا تحت خشم وغضب خدارها کرده  العاده عيسی در شفای مرد مفلوج ، کسی
. تی فراموش کردندبودند ، چنان مردم را تحت تأثير قرارداد که علمای دين را برای مد

آنان متوجه شدند که مسيح از چنان اقتداری برخوردار می باشد که آنان ، چنين اقتداری 
را فقط به خدا نسبت داده بودند، با اين حال رفتار متين ومتواضعانه عيسی با رفتار 

آنان پريشان وخجلت زده شده بود ودر حالی که . متکبرانه ايشان کامًال مغاير بود
سی را به عنوان موجودی برترتشخيص می دادند ، اّما حاضرنبودند به الوهيت حضورعي

زمين برای آمرزش گناهان  هر قدر که نشانه های اقتدارمسيح برروی. او اقرارکنند 
آنان . افزايش می يافت  قوی تر می شد، مخالفت وبی ايمانی ايشان به طور قاطعانه تری

ای مرد مفلوج درآن اتفاق افتاده بود، دور شدند سرانجام ازخانه پطرس ، مکانی که شف
  .تا برای نابود کردن پسر يگانه خدا توطئه ديگری را طرح ريزی کنند
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اّما به وسيله قدرت مسيح شفا داده می . بيماری جسمی هرچند مزمن وکشنده بود
برآنانی که چشمان خويش را به روی نور حقيقت بسته بودند، اّما بيماری روح . شد
به همين دليل جذام وفلج به اندازه تعصب وبی ايمانی ، وحشتناک . ط بيشتری داشت تسل

  .نبودند
بستر خويش را که ساعاتی قبل با . مرد مفلوج که به وسيله عيسی شفا يافته بود

در خانه او . آن به نزدعيسی آورده شده بود، برداشته وبه نزددخانواده اش بازگشت 
هل خانه درحالی که از شوق می گريستند ، در اطراف او شادمانی عظيمی برپا بود وا

مردمفلوج با تندرستی کامل در مقابل . شفای او برای ايشان باور نکردنی بود. حلقه زدند
از آن بی رمق وضعيف به نظرمی رسيد ، اکنون  او که قبل دستهای. ايشان ايستاده بود 

ق او اکنون زنده وقوی شده جسم خسته وبی رم. قوی وطبق خواست او حرکت می کرد 
واميد وشادی در خطوط چهره او ديده  او با قدمهايی استوار وقاطع حرکت می کرد . بود

فريادهای حمد وسپاس ازخانه . پاکی وسالمتی جايگزين گناه ومريضی شده بود. می شد
 ل وت تبدي قمرد بلند شده بود وخدا از طريق پسرش که نا اميدی را به اميد وضعف را به 

اش حاضر بودند تا جانِ  خويش را اين مرد واهالی خانه . ل می يافت بود، جال کرده 
در ايمان وصداقت ايشان نسبت به عيسی که خانه ی تاريک . برای عيسی  فدا کنند 

  .ايشان را با نورايمان روشن کرده بود ، هرگز خللی وارد نشد
   

  
  "ست و هشتميفصـــل ب"

  "متی ال وی " 
  

. مأموريت دولت روم هيچکس به اندازه باجگيران مورد نفرت نبوددرميان 
 شد، همواره موجب خشم يهوديان مالياتهايی که از طرف يک دولت خارجی اخذ می

گرد آورندگان ماليات نه تنها عوامل . آور استقالل از دست رفته ايشان بوددگرديد ويامي
 از مردم اخاذی کرده وروز به ظلم وستم روميان محسوب می شدند، بلکه به حساب خود

يک فرد يهودی که اين مقام را از سوی دولت روم می پذيرفت . روز ثروتمندتر می شدند
ِ  يهود نگريسته می شد ودر زمره ی فاسد ترين افراد اجتماع  به چشم خائن به قوم

  .قرارداده می شد
، برای متی الوی ، کسی که بعداز فراخوانی چهار شاگرد در ناحيه جنيسارت 

فريسيان متی را در . خدمت به مسيح فراخوانده شد، در زمره اين گروه قرار داشت 
ارتباط با حرفه اش محکوم کرده بودند، اّما عيسی قلب او را برای دريافت حقيقت گشوده 

متی تعليم مسيح را شنيده بود وهنگامی که روح خدا گناهکار بودن اورا آشکار . يافت 
اّما چون با تکبر وخود بزرگ بينی . تا از مسيح تقاضای کمک کندکرد، اشتياق داشت 

علمای دين يهود خو گرفته بود، تصور نمی کرد که مسيح ، اين معلم بزرگ به او توجه 
  .کند

يک روز که متی در غرفه باجگيران نشسته بود، عيسی را ديد که نزديک می 
بسيار " از پیِ  من بيا" گويد،هنگامی که عيسی اورا مورد خطاب قرار داده ومی . شود

او . متی برخاسته ، همه چيز را ترک گفت وازپی عيسی روان شد . شگفت زده می شود
. در انتخاب فقر ورنج به جای زندگی راحت وشغل پردرآمد ، هيچ شکی به خود را ه نداد

برای متی ، شنيدن سخنان عيسی وهمراهی وکمک کردن به او در انجام رسالتش ، کافی 
  .بود
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در مورد ساير شاگردانی که پيش از اين از سوی عيسی فراخوانده شده بودند، 
هنگامی که عيسی از پطرس وهمراهانش خواسته بود، تا از . وضع به همين منوال بود

پی او روان شوند، آنان بيدرنگ قايق ها وتورهای ماهيگيری را رها کرده واز پی 
اگردان ، دوستانی داشتند که از نظر مالی به بعضی از اين ش. عيسی روان شده بودند 

ايشان وابسته بودند، اّما هنگامی که ايشان دعوت منجی را دريافت کردند، درنگ 
ش کرده واز خانواده ام حمايت نکردند واز عيسی نپرسيدند که من چگونه امرار معا

رد که ، آيا ؟ آنان دعوت او را پذيرفتند وبعدها هنگامی که عيسی از ايشان سوال ککنم
داشتم ، به چيزی محتاج ل زمانی که شما را بدون کيسه پول وتوشه دان وکفش گسي

  .٣۵ آيه ٢٢لوقا :" نه ، به هيچ چيز " شديد؟ آنان توانستند پاسخ دهند که ،
متی با ثروتش واندرياس وپطرس با فقرشان ، در معرض نوعی امتحان مشابه 

درست . د را به شکلی به خداوند تخصيص دادندقرار گرفته وهرکدام ازايشان زندگی خو
در لحظه موفقيت وهنگامی که تورها پراز ماهی بود وانگيزه های باز گشت به زندگی 
سابق از هرزمانی قوی تر بود، عيسی از شاگردانش خواسته بود که همه چيز را به 

ار می گيرد به همين ترتيب هر فردی مورد امتحان قر. خاطر کار بشارت انجيل رها کنند
تا معلوم شود که کدام خواسته در او قويترين می باشد، انتخاب ثروت دنيوی يا متابعت 

  .وهمکاری با مسيح 
زمانی که فرد با  تا. طابقت با اصول کاری سخت وطاقت فرسا ست موفاداری و

تمامی دل خود را وقف خدمت نکند وبرای کسب معرفت وفضايل مسيح همه چيز را فدا 
کسی که بدنبال کسب مال وثروت . خواهد توانست در خدمت به خداوند موفق شودنکند، ن

هنگامی که افراد کار عظيم نجات را درک . باشد ، نمی تواند شاگرد وهمکار مسيح شود
کنند، فداکاری که در زندگی مسيح ديده شده است ، در زندگی ايشان نيز ديده خواهد شد 

  .شادی از پی او روان خواهند شدومسيح هر جا که برود ، ايشان با 
برای يک . دعوت ازمتی از سوی مسيح خشم شديد مقامات يهود را برانگيخت 

همکار به منزله ی تحقير آداب ومعلم مذهبی انتخاب يک باجگير به عنوان شاگرد 
ن با سوء استفاده از تعصبات فريسيا. ورسوم مذهبی ، اجتماعی وملی تلقی می شد

  .ودند تا روند افکار عمومی را بر عليه عيسی تحريک کنند، اميد وار بمردم
انتخاب متی ، در ميان باجگيران ، به شکل گسترده ای مورد توجه قرار گرفت 

متی به خاطر شادی ناشی از . ودلهای اين افراد به سوی معلم آسمانی کشيده شد 
 به نزد منجی پذيرفته شدن به عنوان شاگردمسيح ، مشتاق بود تا همکاران سابقش را

 را دعوت شن منظور در خانه خود ضيافتی ترتيب داد ودوستان وخويشاوندانيبد. بياورد
در اين ميهمانی باجگيران وافرادی بد نام که از سوی جامعه واطرافيانشان طرد . نمود

  .شده بودند، حضور داشتند 
عوت ترديد اين مهمانی به افتخار عيسی ترتيب داده شده بود واو نيز در پذيرش د

مسيح به خوبی آگاه بود که شرکت در اين ضيافت توهين به فريسيان تلقی شده . نکرد
اّما مصلحت انديشی وسياست . وهم چنين به اعتبار او در نظر مردم لطمه خواهد زد

افتخارات ظاهری برای او هيچ ارزشی . بازی نميتوانست رفتار او را تحت تأثير قراردهد
  .انهای تشنه آب حيات ، از هر چيزی مهمتر بودبرای او، ج. نداشت 

عيسی به عنوان ميهمان مورد احترام ، بر سر سفره باجگيران نشست وبا 
همدردی ورفتار محبت آميزش نشان داد که منزلت انسانی را ارج می نهد ومردم 

سخنان او با قدرتی حيات . باشندنيزمشتاق شدند تا نشان دهند که شايسته اعتماد او می
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بخش وتقديس کننده، دلهای تشنه ی ايشان را سيراب کرد وانگيزه هايی نو در ايشان بر 
  .انگيخته شد وامکان يک زندگی تازه در اختيار اين قشر مطرود قرارداده شد

عده بسياری از مردم ، درچنين ميهمانی هايی تحت تأثير تعليم منجی قرار گرفته 
طيکاست نو را نشناختند وبعدها، در روز پ، ابه آسمانبودند که تا زمان صعود او 

وهنگامی که با نزول روح القدس سه هزار نفر در يک روز ايمان آوردند، در ميان 
ايشان بسياری بودند که اوّلين بار پيام حقيقت را بر سفره ی باجگيران شنيده بودند 

ی در ضيافت تعليم عيس. وعده ای از ايشان مسئوليت بشارت ، انجيل را به عهده گرفتند
برپاشده درخانه متی ، برای خود او درس بسيار با اهميتی بود وموجب شد تا اين 
باجگير طرد شده از سوی مردم به يکی از صادق ترين مبشرين انجيل تبديل شود ودر 

  .طول خدمت خويش از الگوی استا دش پيروی کند
 شدند، فرصت از حضور عيسی در ضيافت متی باخبرهنگامی که علمای دين يهود 

اّما شاگردان عيسی را برای انجام مقاصد خويش . را برای متهم کردن او مغتنم شمردند
اميدوار بودند که ايشان را از . ان با بر انگيختن تعصبات شاگردان نآ. برگزيدند

سياست فريسيان اين بود که مسيح را در مقابل شاگردان وشاگردان . استادشان جدا کنند 
مسيح متهم کنند وبا اين کار تيرهای اتهام را به جايی نشانه می رفتند که را در مقابل 

اين همان روشی است که شيطان از همان ابتدای عصيان . بيشترين جراحت را ايجاد کنند
خود در آسمان برای انجام مقاصدش به کار گرفته است ،وهمه کسانی که تالش می کنند 

  .وحيه شيطانی پيروی می کنندتا موجب نفاق وجدايی شوند از همين ر
 شما با خراجگيران وگناهکاران غذا چرا استاِد:" فريسيان به شاگردان وی گفتند

خود در عيسی منتظر نماند تا شاگردان به اين اتهام پاسخ گويند، بلکه " می خورد؟
برويد ومفهوم اين . بيمارانند که به طبيب نياز دارند،نه تندرسان" پاسخ ايشان گفت،

، که من برای دعوت پارسايان نيامده امزيرا.م را درک کنيد که طالب رحمتم،نه قربانیکال
فريسيان ادعا می کردند که از نظر ." بلکه آمده ام تا گناهکاران را به توبه دعوت کنم 

روحانی تندرست هستند وبنا براين نيازی به طبيب ندارند، درحالی که خراجگيران و 
ن افرادی که به خاطر امراض روحانی در حالت هالکت بودند، غير يهوديان را به عنوا

دراين صورت آيا وظيفه عيسی اين نبود که به عنوان طبيب به نزد اين . لمداد می کردندق
  افراد که به کمک وی نيازمند بودند، برود؟

هر چند که فريسيان خود را تندرست می پنداشتند ، اّما ، وضعيت روحانی ايشان 
تعصب . انی که مورد تحقير ايشان قرار می گرفتند، به مراتب وخيم تر بودنسبت به کس

وخود خواهی خراجگيران بسيار کمتر از فريسيان وعلمای دين بود، وبه همين دليل  
برويد ومفهوم " عيسی به علمای دين گفت ،. بيشتر تحت تأثير حقيقت قرار می گرفتند 
بدين ترتيب عيسی نشان داد که هر ."ه قربانی اين کالم را درک کنيد که طالب رحمتم ، ن

  . مفهوم آن کامًال بی اطالع بودندزچند ايشان مدعی تفسير کالم خدا می شدند، ولی ا
. فرسيان برای مدتی ساکت شدند اّما کينه ودشمنی ايشان نسبت به مسيح بيشتر شد

 وتالش کرده بودند آنان ، پس از اين واقعه با شاگردان يحيای تعميد دهنده مالقات کرده
اين فريسيان ، رسالت تعميد دهنده را نپذيرفته . تا ايشان را بر عليه مسيح تحريک کنند 

آنان زندگی محقرانه ، عادات ساده وجامه متواضع او را مورد تمسخر قرار داده . بودند
وچون يحيی رياکاری ايشان را مورد سرزنش . واو را فردی افراطی اعالم کرده بودند

ار داده بود، ايشان با سخنان او مخالفت کرده وسعی نموده بودند تا مردم را بر عليه قر
روح خدا وند دلهای فريسيان را تحت تأثير قرار داده وايشان را نسبت . او تحريک کنند 



 - 159 -

به گناهکار بودنشان ملزم کرده بود، اّما ايشان مشورت خداوند را انکار کرده ويحيی را 
  .م کرده بودندشخصی ديوزده اعال

اکنون که عيسی با مردم معاشرت می کرد وبر سر سفره ی ايشان می خورد ومی 
همان افرادی که اين ) خوِد. ( نوشيد ، اورا به شکم پرستی وميگساری متهم می کردند

همانطوری که شيطان . دادند، از همه گناهکارتر بودند اتهامات را به عيسی نسبت می
ده وصفات شريرانه ی خود را به او نسبت داده بود، به همين خداوند را بد معرفی کر

  .ترتيب ، اين افراد شرير، رسوالن خداوند را بد معرفی می کردند
دليل غذا خوردن عيسی بر سر سفره ی خراجگيران وگناهکاران اين بود که حقيقت 

اّما . دآسمانی را به اين افراد که در تاريکی جهل وگناه زندگی می کردند، معرفی کن
آنان نمی خواستند درک کنند که هر سخنی که . فريسيان به اين موضوع توجه نمی کردند

اززبان معلم الهی جاری می شد مانند دانه ای زنده بود که در دلهای گناهکاران کاشته 
فريسيان مصمم شده بودند که حقيقت را . می شد وبرای جالل نام خداوند ثمرمی داد 

ينکه با مأموريت يحيای تعميد دهنده مخالفت کرده بودند، اکنون سعی نپذيرند وبه رغم ا
. داشتند حمايت شا گردان اورا جلب کرده وآنان را برای مخالفت با مسيح ترغيب کنند

آنان وانمود کردند که عيسی آداب ورسوم گذشته را زير پا گذاشته وزهد ودينداری يحيی 
  . باخراجگيران و گناهکاران مقايسه کردندرا با رفتار عيسی در معاشرت وغذا خوردن

شاگردان يحيی درآن ايام در ماتمی عظيم به سرمی بردند واين زمانی بود که هنوز 
اين پيش از مالقاتشان با ( برای رساندن پيام يحيی به عيسی با وی مالقات نکرده بودندو

 می برد وآنان  معلم محبوبشان درزندان به سر.)عيسی ورساندن پيام يحيی به وی بود
وعيسی نيز برای نحات يحيی هيچ اقدامی نمی . روزها را در سوگواری سپری ميکردند

آنان از خود . کرد وحتی به نظر می رسيد که تعاليم اورا مورد ترديد قرار داده است 
سوال می کردند که اگر يحيی از سوی خداوند فرستاده شده است ، چرا عيسی 

   متفاوت با روش يحيی پيروی می کنند؟وشاگردانش از روشی کامًال
ی رسالت مسيح را به روشنی درک نکرده بودندبه همين دليل يشاگردان يح

. عيسی ممکن است پايه واساسی داشته باشد تصورکردند که اتهامات فريسيان نسبت به
آنان بسياری از قوانين راکه از سوی علمای دين مقرر شده بود، رعايت می کردند 

.  پارسا شمرده خواهند شددوار بودند که با بجا آوردن اعمال شريعت ،وحتی امي
دند وعده ای از ايشان دو روز در ر ک ،روزه گرفتن را عملی شايسته تلقی میيهوديان

هنگامی که شاگردان يحيی به نزد عيسی آمده واز او سوال .هفته را روزه می گرفتند 
در ." دان تو روزه نمی گيرندرم ، اّما شاگچرا ما وفريسيان روزه می گيري" کردند که ،

  .واقع به همراه فريسيان روزه گرفته بودند
او سعی نکرد تا تصور نادرست . عيسی با ماليمت ومهربانی به ايشان پاسخ داد

ايشان از روزه را تصحيح کند، بلکه سعی کرد تا حقايق مربوط به مأموريت خويش را 
را با استفاده از سخنانی که خود يحيی برای شهادت واين کار . برای ايشان توضيح دهد

عروس از آنِ  داماد " دادن درباره عيسی بر زبان آورده بود، انجام داد، يحيی گفته بود،
است ، اّما دوست داماد که در کناری ايستاده وبه او گوش می دهد، از شنيدن صدای 

 ٣يوحنا ."  کمال رسيده است شادی من نيز به همين گونه به. داماد شادی بسيارمی کند 
شاگردان يحيی همانطور که به عيسی گوش می دادند، اين سخنان معلم خويش  .٢٩آيه 

آيا ميتوان ميهمانان عروسی را تا زمانی که داماد با " آنگاه عيسی . را به خاطر آوردند
  ."آنهاست ، به روزه واداشت ؟
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. وند به جهان ارزانی شده بودبزرگترين هديه خدا. سرورآسمان در ميان قومش بود
شادی . شادی به فقيران ، زيرا مسيح آمده بود تا ايشان را وارثين ملکوت خويش سازد 

به اغنيا، زيرا مسيح می خواست به ايشان تعليم دهد که چگونه ثروت وغنای جاودانی 
شادی برای جاهدان ، زيرامسيح ايشان را از طريق نجات حکمت می . را بدست آورند

 مسيح اسرار عميق تری را تا تا کنون به ايشان اشادی برای فرهيختگان زير. خشيدب
وحقايقی که ازابتدای عالم مخفی شده بود ، . آشکار نشده بود، برايشان آشکار می کرد

  .از طريق رسالت منجی به انسان آشکار می شد
 نيز يحيی تعميد دهنده از ديدن منجی شادی کرده بود واکنون برای شاگرانش

اکنون . دی کننداشآسمان فرصتی فراهم آمده بود تا از گفتگو کردن وراه رفتن با پادشاه 
آنان ميبايستی دلهايشان را به روی نور پر جالل حقيقت . زمان روزه و سوگواری نبود

بگشايند تا بتوانند آن را بر آنانی که در تاريکی جهل ودر سايه موت نشسته اند ، 
  .بتابانند

سيح تصوير روشنی از آينده را خاطرنشان می کرد ودرورای آن سايه سخنان م
او در اين باره . خود مسيح قادر بود آن را تشخيص دهدتاريکی نهفته بود وفقط چشمان 

درآن .  ايشان گرفته شودزاّما زمانی خواهد رسيد که داماد ا" به شاگران يحيی گفت ،
وسرورشان مورد خيانت قرار گرفته هنگاميکه استاد ." ايام روزه خواهند گرفت 

عيسی . ومصلوب می شود، آنگاه شاگردان سوگواری کرده وروزه خواهند گرفت 
پس از اندک " درآخرين سخنانش به شاگردان در اطاق باالخانه ، به ايشان فرمود،

آمين ، . زمانی ، ديگر مرا نخواهيد ديد وپس از انک زمانی ديگر، بازمرا خواهيد ديد
به شما می گويم ، شما زاری وماتم خواهيدکرد، اّما جهان شادمان خواهد شد ، آمين ، 

و  ١٩ آيات ١۶يوحنا ." شما غمگين خواهيد بود، اّما غم شما به شادی بدل خواهد شد
٢٠.  

هنگامی که عيسی از گور بر می خيزد، غم ايشان به شادی بدل خواهد شد وبعد از 
ان نخواهد بود اّما به واسطه روح القدس با ميان ايشدرصعودش به آسمان ، شخصًا 

اين همان چيزی . ايشان خواهد بود وآنان نبايد وقت خود را در ماتم وزاری سپری کنند 
او ميل داشت که شاگردان به جهان اعالم کنند که فريب . است که شيطان می خواست 

يمه آسمانی ، جايی خبه اّما آنان بايد با دلی سرشار از ايمان . خورده و نا اميد شده اند
که عيسی در مقام کاهن اعظم در حال خدمت به ايشان بود ، نگاه می کردند ودلهايشان 

 می را به روی روح القدس که نماينده اوبود می گشودند ودر نور حضور او شادی
با اين حال ،روز های وسوسه وآزمايش فرا خواهد رسيد، روزهايی که بايد با . کردند

شاهی ظلمت وحکام اين جهان به مبارزه بپردازند ودرآن هنگام که مسيح رياسات پاد
شخصًا در ميان ايشان حضور ندارد واز شناخت روح القدس عاجزمی شوند، آنگاه برای 

  .روزه گرفتن زمان مناسبی خواهد بود
فريسيان همواره در صدد بودند تا با بجا آوردن آيين های تشريفاتی وظاهری ، 

ر از ديگران معرفی کنند درحالی که دلهايشان سرشار از نفرت وحسادت خود را باالت
اينک به جهت نزاع ومخاصمه روزه می " کتاب مقدس در باره ايشان می فرمايد، . بود

امروز روزه نمی گيريد که آواز خود را در اعلی عليين . لطمه شرارت می زيندگيريد وبه 
روزی که آدمی جان خود را . ثل اين است پسندم م آيا روزه ای که من می. بشنوانيد

برنجاند وسرخود را مثل نی خم ساخته ، پالس وخاکستر زير خود بگستراند؟ آيا اين را 
  .۵ و۴ آيات ۵٨اشعيا ." روزه وروزه مقبول خداوند می خوانی ؟
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 - کتاب مقدس روزه. ت تشريفاتی نيستروزه واقعی ومقبول خداوند،فقط نوعی عباد
 می  مگر روزه ای که من" د قبول خداوند می باشد، توضيح می دهد،ی را که مور ا

پسندم اين نيست که بندهای شرارت را بگشاييد وگره های يوغ را باز کنيد ومظلومان را 
آرزوی جان خود را به گرسنگان ببخشی وجان " و." ازاد سازيد وهر يوغ را بشکنيد

اهد درخشيد وتاريکی غليظ تو مثل ظهر ذليالن را سير کنی ، آنگاه نور تودر تاريکی خو
 هدف وماهيت رسالت مسيح در اين آيات کامًال ١٠ و۶ آيات ۵٨اشعيا ." خواهد بود

تمامی زندگی او در قربانی کردن خويش برای نجات اين جهان سپری . آشکار می شود
 -چه آن هنگام که در بيابان وسوسه روزه می گرفت ، وچه آن هنگام که در ضيافت. شد

خانه متی با باجگيران غذا می خورد، او جان خود را برای نجات اين جهان گناهکار فدا 
روحيه واقعی ايثار با سوگواری کردن بيهوده ويابا حقير ساختن جسم ويا کثرت . ميکرد

قربانيها نشان داده نمی شود ، بلکه در تسليم کامل نفس در خدمت به خداوند وانسانها 
  .آشکار می شود

َمَثلی را برزبان آورده ومی در ادامه ی پاسخ خود به شاگردان يحيی ، عيسی 
هيچ کس پارچه نو را به جامه ی کهنه وصله نمی زند ، زيرا وصله از جامه " ،گويد

پيام يحيای تعميد دهنده نبايد با سنت ها وخرافات .". کنده می شود وپارگی بدتر می گردد
اری فريسيان با پارسايی يحيی ، صرفًا اختالف آميخته می شد وتالش برای مقايسه رياک

  .ميان ايشان را بيشتر آشکار می کرد
اصول تعاليم مسيح نيز نمی توانست با تشريفات وسنت های فريسيان سازگار 

او آمده بود تا . کار مسيح نزديک کردن تعاليم يحيی به تعاليم فريسيان نبود. ويکی شود
عيسی ، بعدها اين حقيقت را .  هرچه بيشتر آشکار کندتفاوت ميان تعاليم قديم وجديد را

شراب نو را در مشگهای کهنه نمی ريزند ، "  واضح ترسيم کرده ومی گويد،به شکلی
شراب نو را در . زيرا مشگها پاره می شوند وشراب می زيرد ومشگها از بين می روند 

ای نگهداری مشگهای چرمی که بر." مشگهای نو می ريزند تا هردو محفوظ بماند
شراب مورداستفاده قرارمی گرفتند ، بعد از مدتی خشک وشکننده می شدند ومجددًا نمی 

دراين مثال آشنا ، عيسی وضعيت . توانستند برای همان منظور مورداستفاده قرارگيرند
کاهنان ، علمای دين وکاتبان تمامی توجه خود رابه  .رهبران يهودی را مطرح می کند

دلهای ايشان مانند مشگهای کهنه ای که . ت ظاهری معطوف کرده بودندآيين ها وتشريفا
تاز مانی که ايشان به خاطر . عيسی به آن اشاره کرده بود، خشگ وسخت شده بود

اجرای مراسم وتسريفات مذهبی خشنود بودند، نمی توانسند به امانت داران حقايق زنده 
 کردند که پارسايی ايشان کامل فريسيان وعلمای دين تصور می. ی تبديل شوندآسمان

وبا هر نوع ( وکافی است وميل نداشتند که عامل تازه ای در مذهب ايشان مطرح شود
آنان اراده نيکوی خداوند برای انسان را به عنوان ). تازه ای مخالفت ميکردندل عام

چيزی جدا از خودشان نمی پذيرفتند وآن را با شايستگی واعمال نيکوی خودشان مربوط 
ايمانی که با محبت عمل کرده وجان وروح را تزکيه می کند نمی تواند با . می دانستند 

مذهب فريسيان که از آيين ها ودستورات انسانی تشکيل شده بود، هماهنگ وسازگار 
حقيقت زنده . تالش برای يکی کردن تعاليم عيسی با مذهب رايج وحاکم بيهوده بود. باشد

شده ، مشگ کهنه را که همان احاديث وسنتهای فريسيان خداوند، مانند شراب تخمير 
  .می باشد ، پاره خواهد کرد

فريسيان خود را بسيار دانا ، پارسا ومورد احترام می پنداشتند که نيازی به تعليم ، 
به همين دليل منجی از ايشان فاصله گرفت وبه . کردند به نجات واحترام احساس نمی

او در ميان ماهيگيران . رفتند م حقيقت را می پذيجستجوی افرادی پرداخت که پيا
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  باجگيران کوچه وبازار ، در زن سامری ودر ميان مردم عادی که با شادی به ،سوادبي
سخنان او گوش فرا می دادند، افرادی را يافت که مانند مشگهايی تازه برای نگهداری 

، انجيل به کار گرفته شوندر بشارت دستيارانی که بايد برای کا. شراب تازه مناسب بودند
. افرادی هستند که با شادمانی ، حقيقتی را که خداوند برای ايشان می فرستد ، می پذيرند

اگر به . اين افراد کار گزاران خداوند هستند که حقايق الهی را به جهان ابالغ می کنند
راب تازه واسطه فيض مسيح ، قوم او به مشکهای تازه تبديل گردند، او ايشان را با ش

  .پر خواهد کرد
تعليم مسيح ، اگر چه به شراب تازه تشبيه شده بود، تعليم تازه ای نبود، بلکه 

اّما . مکاشفه ای از تعاليم الهی بود که ازابتدای آفرينش به انسان تعليم داده شده بود
در نظر . برای فريسيان ، حقيقت الهی اهميت وزيبايی اولّيه خود را از دست داده بود

  .ايشان ، تعاليم مسيح ، از هر جهت تازه ، ناشناس وتأييد نشده بود
عيسی به قدرت تعليم دروغين در تخريب شناخت واشتياق به حقيقت ، اشاره کرده 

کسی نيست که چون شراب کهنه را نوشيد، بيدرنگ " او در اين مورد می فرمايد ،. بود
مامی حقايقی که از سوی انبياء ت." نو را طلب کند، زيرا می گويد کهنه بهتر است 

ومشايخ عهد عتيق به جهانين اعالم شده بود، با صراحت وزيبايی تازه ای در سخنان 
اّما فريسيان وعلمای دين هيچگونه اشتياقی برای شراب تازه . مسيح نمايان بود
  نی که احاديث ، آداب ورسوم واعمال کهنه را کنار نمیماز آنان تا. وارزشمند نداشتند 

به همين دليل به تشريفات . گذاشتند ، نمی توانستند تعاليم مسيح را درک کرده وبپذيرند 
  .کهنه چسبيده واز حقيقت زنده وپر قدرت خداوند رويگردان شدند

علت نابودی يهوديان همين بود ودر زمان ما نيز علت نابودی بسياری ديگر خواهد 
مرتکب می شوند که فريسيان ، يعنی را اشتباهی بود امروزه نيز هزاران نفر همان 

. همان کسانی که مسيح ايشان را در ضيافت خانه متی سرزنش کرد ، مرتکب شدند
بسياری به جای آنکه از تصورات غلط وايده های باطل خويش صرفنظر کنند، حقايق 

آنان به خويشتن توکل کرده وبه حکمت خويش متکی می باشند . الهی را انکار می کنند 
مهم ،  ل اين افراد به خاطر انجام بعضی اعما. قر روحانی خويش غافل می باشندواز ف

شوند با رفتارهای  تصور می کنند که نجات خواهند يافت وهنگامی که متوجه می
  .کنند متکبرانه خويش به جايی نمی رسند ، نجات فراهم آمده را انکار می

.  سوی مسيح سوق دهديک مذهب خشک ومقرراتی هرگز نمی تواند افراد را به
کسی که همواره اعمال خود را موّجه جلوه می . زيرا فاقد محبت مسيح گونه می باشد 

دهد وخود را از ديگران برتر می داند، روزه ودعاهايش در نظر خداوند هيچ ارزشی 
  . نخواهد داشت 

گرد همايی های با شکوه برای عبادت وپرستش ، مراسم وتشريفات مذهبی ، 
نجام دهنده اين اعمال خود را رياکارانه ، وتقديم قربانی ها نشان می دهد که افروتنی 

سا شمرده ومستحق ورود به ملکوت آسمان می داند، در حالی که همه اينها جز پار
  .زيرا اعمال خود ما هرگز نمی تواند ما را نجات دهد. فريبی بيش نيست 

ر وناتوانی روحانی خويش غافل امروزه نيز بسياری از مردم مانند فريسيان از فق
می گويی دولتمندم ، مال اندوخته ام وبه " مسيح به چنين افرادی می فرمايد ،. می باشند

تورا . وغافلی که تيره بخت واسف انگيز ومستمند وکور وعريانی . چيزی محتاج نيستم 
 های پند می دهم که زِر نابِ  گذشته از آتش از من بخری تا دولتمند شوی ، وجامه

سفيد، تا به تن کنی وعريانی شرم آورت را بپوشانی ، ومرهم ، تا بر چشمان خود 
ايمان ومحبت همان زِر نابِ  گذشته . ١٨ و١٧ آيات ٣مکاشفه .". بگذاری وبينا شوی 
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. اّما بسياری زِر شان تيره گشته وگنجينه گرانبها را از دست داده اند. از آتش می باشند
يشان مانند ردايی است که پوشيده نشده ومانندچشمه ايی است که پارسايی مسيح برای ا

اّما اين ايراد را برتو دارم که " وبه آنان گفته شده است که ،. آب آن دست نخورده است 
پس . به يادآر که ازچه اوجی سقو ط کرده ای . محبتِ  نخستينِ  خودرا فرو گذاشته ای 

چه اگر توبه نکنی ، خود . آغاز به جامی آوردی واعمالی را به جا آور که در . توبه کن 
   .۵ و۴ آيات ٢مکاشفه ." جا که هست برمی گيرم نخواهم آمد وچراغدانت را ازآ

خدا دل شکسته وکوبيده را خوار نخواهد . قربانی های خدا روح شکسته است " 
 طور پيش از اينکه فرد به عيسی ايمان بياورد بايد به . ١٧ آيه ۵١مزامير ." شمرد 

شود ، خداوند فرد را  هنگامی که َنفس انکارمی. کامل از منّيت وخود خواهی تهی شود
محبت . مشگ نو، ميتواند شراب نو را در خود نگه دارد. به مخلوقی تازه تبديل می کند

 ،مسيح به شخص مومن حياتی تازه می بخشد وکسی که به کاتب وتمام کننده ايمان ما
  .خواهد شداوآشکار در نگاه کند، خصوصيات مسيح

  
  
  
  
  

 "٢٩فصل " 
  "ــبَّــتَس"

  
ستارگان صبح با هم ترّنم " هنگامی که . روز َسبَّت در آغاز آفرينش ، تقديس شد 

اين روز برای انسان به عنوان ." نمودند وجميع پسران خدا آواز شادمانی می دادند می
م شد زيرا زمين وسالمتی بر جهان حاک. ٧ آيه ٣٨ايوب . روزی مقدس مقرر شد

." خداوند هرچه را که آفريده بود ، ديد وهمانا بسيار نيکو بود. " آسمان هماهنگ بودبا
  .٣١ ِآيه ١پيدايش . و پس از آن با شادی به اعمال آفرينش نگريست وآرامی گرفت 

روز هفتم را مبارک خواند " بدليل اينکه خداوند در روز َسّبت آرامی گرفته بود ، 
خداوند اين روز را به .  وآن را برای کاری مقدس در نظر گرفت ---." دوتقديس نمو

اين روز برای آدم ، يادآور اعمال آفرينش . عنوان روزاستراحت به آدم اعطا فرمود
خداوند يادگاری برای " کتاب مقدس می فرمايد،. ونشانه قدرت ومحبت خداوند بود

فرينش جهان ، صفات ناديدنیِ  خدا، زيرا از آغاز آ.". کارهای عجيب خود ساخته است 
يعنی قدرتِ  سرمدی والوهيت او رامی توان با ادراک از امور جهانِ  مخلوق ، به 

 – ۴ آيه ١١١ مزامير – ٣ آيه ٢پيدايش ." پس آنان را هيچ عذری نيست .روشنی ديد
  .٢٠ آيه ١روميان 

الم نزد خدا در آغاز کالم بودوک. " همه چيز به واسطه ی پسر خدا آفريده شد
همه چيز به واسطه ی اوپديد آمد، واز هرآنچه پديدآمد، هيچ چيز .........................بود

از آنجا که روز َسّبت يادآور اعمال  . ٣ آيات تا ١يوحنا ." بدون او پديدار نگشت 
  .آفرينش می باشد ، نشانه ای از محبت وقدرت مسيح نيز می باشد

ا متوجه طبيعت نموده ومارا به مصاحبت باآفريدگار جهان روز َسّبت ، افکار ما ر
ودر موسيقی امواج دريا، هنوز در آواز پرندگان ، درِخش ِخش درختان . فرا می خواند

هم می توانيم آواز خداوند را که در هنگام وزيدن نسيم بهار در باغ عدن با آدم گفتگو 
.  مشاهده می کنيم ، تسلی می يابيموهنگامی که قدرت او را در طبيعت. کرد، بشنويم  می
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همان " او . زيرا کالمی که همه چيز را آفريد ، همان است که جان را حيات می بخشد
نور خود را در دلهای ما تابانيد تا " نور ازميان تاريکی بتايد ،:" خدايی که گفت 

   .۶ آيه ۴دوم قرنتيان .". شناخت جالل خدا در چهره ی مسيح ، ما را منور سازد
  
  

  :داوود نبی ، اين تفکر را درمزمور خويش اين چنين بيان می کند
  "تو ای خداوند ، مرابه کارهای خودت شادمان ساخته ای ،"  

  ای خداوند،. به سبب اعمال دستهای تو ، ترنم خواهم نمود
  ."اعمال توچه عظيم است وفکرهای تو بی نهايت عميق 

  
  ۵ و۴ آيات ٩٢                     مزامير                                   

  
پس خداوند را به چه تشبيه می " روح القدس از طريق اشعيای نبی اعالم می کند، 

کنيد و کدام شبه را با او برابر می توانيدکرد؟ آيا ندانسته ونشنيده ايد وازابتدا به شما 
 کره ی زمين نشسته است خبر داده نشده است واز بنياد زمين نفهميده ايد ؟ اوست که بر

او ست که آسمانها را مثل پرده می گستراند وآنها را مثل . وساکنانش مثل ملخ می باشند
 کنيد تا با وی پس مرا به که تشبيه می........ کند خيمه به جهت سکونت پهن می
کيست که . چشمان خود را به عليين برافراشته ببينيد : مساوی باشم ؟ قدوس می گويد 

ن آورده ، جميع آنها را به نام روشماره بي ا را آفريد وکيست که لشگر اين ها را بهاينه
ای يعقوب . از آنها گم نخواهد شد  ت واز عظمت توانايی وی يکیمی خواند؟ ازکثرت ّقّو

راه من از خداوند مخفی است وخدای : " چرا فکرمی کنی وای اسراييل چرا می گويی 
  .".است من انصاف مرا از دست داده 

آيا ندانسته ونشنيده ای که خدای سرمدی ، َيُهَوه ، آفريننده اقصای زمين در مانده 
او ضعيفان را قوت می بخشد وناتوانان را قدرت زياده عطا می ....... وخسته نمی شود؟

تو : مترس ، زيرا که من با توهستم ومّشوش مشو زيرا من خدای تو هستم ." " نمايد 
راست عدالت خود مود والبته تو را معاونت خواهم داد وتورا به دست را تقويت خواهم ن

ای جميع کرانه های زمين به من توجه نماييد ونجات يابيد ، ."" دستگيری خواهم کرد
مان پيامی که در طبيعت مکتوب واين است ه." ا من خدا هستم وديگری نيست رزي

 - اوند به اسراييل امرکرد تا َسّبتدهنگامی که خ.، که َسّبت را به يادگار نگه داريداست
مراتقديس نماييد  َسّبت های" های اورا تقديس نموده ونگه دارند، به ايشان فرمود، 

 ۴٠اشعيا ." تادر ميان من وشما عالمتی باشد وبدانيد که من َيُهَوه خدای شما هستم 
   .٢٠ آيه ٢٠ حزقيال – ٢٢ آيه ۴۵ باب – ١٠ آيه ۴١ باب – ٢٩ تا ١٨آيات 

يکی از احکامی که در کوه سينا موسی داده شده بود، تقديس ونگه داری روز 
. اّما اين نخستين بار نبود که روز َسّبت به عنوان روز استراحت اعالم می شد. سّبت بود

زيرا مردم اسرايل پيش از آمدن به دامنه کوه سينا، از َسّبت آگاهی داشتند ودر خالل 
هنگامی که عده ای مبادرت به نقض . ند ترا نگه می داشسفرشان به کوه سينا ، َسّبت 

تابه کی ازنگاه داشتن وصايا " آن نمودند ، خداوند ايشان را سرزنش کرده وفرمود ،
   .٢٨ آيه ١۶خروج " می نماييد؟ وشريعت من ِا با

خداوند فرمان . روز َسّبت ، فقط برای اسراييل نبود، بلکه برای تمامی جهان بود
َسّبت را به آدم در باغ عدن اعالم کرده بود ورعايت آن همانند ساير فرامين نگاه داشتن 

مسيح در باره اهميت فرامين ده گانه . انکار بود دهگانه ، امری ضروری وغير قابل
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مان وزمين آستا " خداوند که نگه داری روز َسَببت چهارمين آن است می فرمايد،
رگز از ميان نخواهد رفت ، تا اينکه همه به ازميان نرود، نقطه يا همزه ای ازتورات ه

 -نهمان و زمين از ميان نرود ، روز َسّبت به عنوان نشاآسوتا زمانی که ." انجام برسد
وهنگامی که باغ عدن بار ديگر بر روی زمين . ای از قدرت خالق ادامه خواهد يافت 

ره مند می شوند، خداوند از سوی تمامی کسانی که از آفتاب بهظاهر گردد، روز مقدس 
از َغّره ماه تا " خداوند می فرمايد ،. وتکريم خواهد شدبه عنوان وزاستراحت ،تقديس 

ُغّره ديگر واز َسّبت ديگر تمامی ساکنان زمين خواهند آمد تا به حضور من سجده 
  .٣٢ آيه ۶۶ اشعيا – ١٨ آيه ۵متی ." نمايند

هيچ يک به اندازه َسببت ، ايشان در ميان قوانينی که به قوم يهود داده شده بود ، 
هدف خداوند اين بود که ايشان با رعايت روز . را از اقوام ديگرمتمايز نگردانيده بود

 بايد به نشانه دوری ايشان ّتروز َسب. َسّبت خود را به عنوان پرستندگان او معرفی کنند
بت يشان روز سَّاّما برای اينکه ا. از بت پرستی وارتباط با خدای حقيقی رعايت می شد

آنان بايد به . را به عنوان يک روز مقدس نگه دارند ، خود نيز بايد مقدس باشند 
هنگامی که به اسراييل فرمان داده شد تا . واسطه ايمان ، در پارسايی مسيح سهيم گردند

" همچنين به ايشان گفته شده که " را به يادگار نگه داشته وآن را تقديس نمايندبت ّسَ"
آنان فقط بدين طريق می توانستند به عنوان پرستندگان ." من مردان مقدسی باشيدبرای 

  .٣١ آيه ٢٢ ٨ آيه ٢٠خروج . اوند از ساير اقوام متمايز گردنددخ
هنگامی که يهوديان از خداونددور شدند ونتوانستند از طريق ايمان ، پارسايی 

شيطان در . ايشان از دست دادمسيح را دريافت کنند، روز َسبّّت اهميت خود را در نظر 
او سعی کرد تا .  تا با دور کردن افراد از مسيح ، قدرت خود را افزايش دهدتالش بود 

رهبران يهود با تحميل . َسبّّت را تحريف کند زيرا که آن نشانه ی قدرت مسيح بود
 ايام در. بّّت ، خواسته شيطان را تحقق بخشيدندَسمقررات طاقت فرسا در ارتباط با روز 

مسيح ، َسبّّت آنچنان تحريف شده بود که رعايت آن به جای اينکه شخصيت عالی 
ومحبت آميز پدرآسمانی را منعکس کند، بيشتر منعکس کننده شخصيت خودخواهانه 

علمای دين اطاعت از قوانين خداوند را غيرممکن معرفی می . ومستبدانه انسان بود
ا به چشم فرمانروايی ستمگر نگريسته وفکر کنند آنان باعث شدند که مردم خدا ر. کردند

. ه خدا مقرر کرده بود، انسان را سنگدل وبی رحم می سازدککه رعايت َسّبت همانگونه 
او عليرغم دشمنی وکينه . مسيح موظف بودچنين برداشت های غلطی را از ميان بردارد

شد ، بلکه آيين های علمای دين وفريسيان ، هرگز در مقابل خواسته های ايشان تسليم ن
  .مربوط به َسبّّت را براساس شريعت خداوند بجا آورد

در يکی از روزهای َسبّبت ، هنگامی که منجی وشاگردانش از عبادتگاه مراجعت 
عيسی تا دير وقت به کار خويش ادامه داده بود . کردند، ازميان مزارع گندم گذشتند  می

ی کردند به علت گرسنگی شروع به چيدن وهنگامی که شاگردان ازمزارع گندم عبور م
 در هرروز ديگری به جز روز انجام اين کار. خوشه های گندم وخوردن آنها کردند 

زيرا کسی که از مزارع گندم ، يا باغ ميوه ويا تاکستان انگور . ، اشکالی نداشت َسّبت
ع بيشتر به برای اطال. عبور ميکرد ، در چيدن گندم ، و خوردن ميوه يا انگور آزاد بود

اّما انجام اين کار در روز َسّبت بی .  مراجعه شود٢۵ و٢۴ آيات ٢٣کتاب تثنيه  باب 
. شد چيدن گندم نه تنها نوعی درو محسوب می. احترامی به قوانين شريعت تلقی می شد

 از یچنين کار. بلکه ساييدن آن در ميان دستها نيز نوعی خرمن کوبی به حساب می آمد 
  ونوع گناه وجرم تلقی می شد، دن ، نظر علمای دي
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نگاه کن ، شاگردانت کاری انجام " جاسوسان با ديدن اين صحنه به عيسی گفتند ،
  .".می دهند که در روز َسّبت جايز نيست 

هنگامی که عيسی در بيت صيدا به نقض مقررات روز َسّبت متهم شد ، برای دفاع 
الم نمود که در هماهنگی با پدر از خود، به پسر خواندگی خويش اشاره کرده واع

اکنون که شاگردانش مورد اتهام قرار گرفته اند، او با استناد به . آسمانی عمل می کند
را که از سوی خادمين خداوند در روز َسّبت انجام شده بود ، کتب عهد عتيق ، اعمالی 

  .به متهم کنندگان يادآور شد وبدين ترتيب از شاگردانش دفاع نمود
يهود به خاطر آگاهی ودانش خويش نسبت به کتب مقدسه ، به خودشان می معلمين 

عيسی به . باليدند اّما در پاسخ توبيخ آميز منجی به جهالت وناآگاهی خويش پی بردند
مگر نخوانده ايد که داوود چه کرد ، آنگاه که خود ويارانش گرسنه " ايشان گفت ،

را خوردند، هر چند خوردن آن  ان تقديمیخدا درآمد وخود ويارانش ن بودند؟ به خانه ی
آنگاه به ايشان ." مجاز بودندبرای او ويارانش جايز نبود ، زيرا فقط کاهنان بدان 

ايد مگر درتورات نخوانده ." ی َسّبت انسان مقرر شده ، نه انسان برا َسّبت برای" ،گفت
می دارند ، وبا اين همه  ا نگاه ن رکه در روزهای َسّبت ، کاهنان در معبد ، حرمتِ  َسّبت

پسر !"  " بی گناهند؟ اّما به شما می گويم کسی در اينجاست که بزرگتر از معبد است 
 ١٢متی  . ٢٨ و٢٧ آيات ٢ و مرقس ۴ و٣ آيات ۶لوقا ." انسان صاحب َسّبت است 

  .۶ و۵آيات 
اگر داوود اين حق را داشت که برای رفع گرسنگی خويش از نان تقديمی که برای 

ر ی مقدس اختصاص يافته بود، بخورد ، در آنصورت شاگردان نيز اين حق را داشتند ام
. دس روز َسّبت تأمين کنندکه نياز خود را با چيدن خوشه های گندم در ساعات مق

، کاهنان در معبد ودر روز َسّبت نسبت به روزهای ديگر ، کارهای بيشتری انجام بعالوه
در . گشت  ور دنيوی انجام می شد ، گناه محسوب می واگر همين کار برای امدمی دادن

 را به جا می آنان آيين هايی. خدمت به خداوند انجام می شد حالی که کار کاهنان برای
آوردند که به قدرت نجات دهنده ی منجی اشاره ميکرد بنابراين کا رايشان با اهداف روز 

اگردان به خاطر همکاری با او اّما اکنون خود مسيح آمده بود وش. َسّبت مطابقت داشت 
به خدمت خداوندمشغول بودند وآنچه که برای نحقق کار ايشان ضروری بود، انجام آن 

  .در روز َسّبت هيچ اشکالی نداشت 
بياموزد که خدمت به خداوند برهمه  انشنمسيح قصد داشت به شاگردانش وبه دشم

بنابراين . ت انسان می باشدهدف از کار خداونددراين جهان ، نجا. چيز مقدم می باشد
آنچه که الزم است برای تحقق اين کار انجام شود ، حتی اگر در روز َسّبت انجام شود ، 

مسيح در خاتمه بحث ، خود را صاحب روز . با مقررات اين روز مطابقت خواهد داشت 
ّبت گردانی را که به نقض مقررات روز َساحاکم الهی ، شکند وبه عنوان  َسّبت اعالم می

   .کند متهم شده بودند، از هرگونه خطا وگناه تبرئه می
عيسی صرفًا به توبيخ وسرزنش دشمنانِ  خويش بسنده نکرد، بلکه بی اطالع 

اگر مفهوم اين " ايشان رادرارتباط با اهداف روز َسّبت به ايشان گوشزد نموده وگفت ،
ديگر بی گناهان را " ،کالم را درک می کرديد که می گويد طالب رحمتم ، نه قربانی 

مراسم وتشريفات سختگيرانه ايشان نمی توانست . ٧ آيه ١٢متی ." محکوم نمی کرديد
 ، تأمين دکمبود محبت وپارسايی واقعی را که معرفِ  پرستندگان حقيقی خداوند می باش

  .کند
مسيح بارديگر اين حقيقت را که قربانی ها به تنهايی از هيچگونه ارزشی 

تقديم قربانی ها به خداوند، تنها بخشی .  باشند، به ايشان خاطرنشان کردبرخوردار نمی
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از عبادت بود وهدف نهايی محسوب نمی شد، زيرا هدف قربانيها هدايت انسان به سوی 
خداوند عبادتی را که از روی محبت . منجی وهماهنگ کردن ارتباط انسان با خداوند بود

. ر عبادت ، بی احترامی به خداوند تلقی می شودباشد، ارج می نهد، اّما فقدان محبت د
هدف سّبت اين بود که انسان را به مصاحبت با . در مورد َسّبت نيز همين طور بود

  .خداوند دعوت کند
اّما زمانی که کاهنان وعلمای دين با آيين های سنگين وطاقت فرسا اذهان مردم را 

 خود را از دست داد وبه آيين از هدف واقعی منحرف کردند، روز مقدس َسّبت اهميت
  .تشريفاتی تبديل شد

در سّبتی ديگر ، هنگامی که عيسی به کنيسه وارد شد، مردی را ديد که يک 
فريسيان او را زير نظر داشتند تا اگر در روز َسّبت آن مرد را . دستش خشک شده بود 

انست که اگر مرد دمنجی به خوبی می . شفا بخشد، بهانه ای برای اتهام زدن به او بيابند
عليل را شفا بخشد از نظر فريسيان وعلمای دين ، گناهکار محسوب خواهد شد، با اين 
حال ، برای خراب کردن ديوار مقرّرات کهنه وسنتی که ّسد راه سّبت بود، ترديدی به 

در برابر همه :"  گفت عيسی به مردی که دستش خشک شده بود. خود راه نداد
آيا در روز َسّبت نيکی کردن جايز است يا بدی : " يشان پرسيد،آنگاه از ا." بايست

در ميان يهوديان يک ضرب المثل وجود " کردن ؟ جان کسی را نجات دادن يا کشتن ؟
کردن داشته باشد ولی نکند، مرتکب گناه می شود  داشت که ، اگر کسی فرصت نيکی

  .وغفلت کردن در نجات زندگی يک فرد، معادل با قتل نفس بود
اّما آنان ." بنابراين عيسی با تفکر خودمعلمين وعلمای دين با ايشان برخورد کرد

عيسی ، خشمگين به کسانی که پيرامونش بودند نگريست وبسيار . خاموش ماندند
او دست خود را ." دستت رادراز کن :" غمگين از سنگدلی ايشان ، به آن مرد گفت 

  .۵و ۴ آيات ٣مرقس ." درازکرد ودستش سالم شد
پاسخ " آيا شفا دادن در روز َسّبت جايز است ؟" هنگامی که ازعيسی پرسيدند،

، در روِز َسّبات در چاهی بيفتداگر يکی از شما گوسفندی داشته باشد وآن گوسفند " داد،
آيا آن را نمی گيرد واز چاه بيرون نمی آورد؟ حال ، انسان چقدر با ارزشتر از 

  .١٢ تا ١٠ آيات ١٢متی ." رروز َسّبت جايز است پس نيکويی کردن د! گوسفنداست 
جاسوسانی که پاسخ عيسی را شنيدند، جرأت نکردند در ميان حاضران به او پاسخ 

ن می دانستند که او حقيقت را برزبان ناآ. دهند، زيرا می ترسيدند دچار مشکل شوند 
ند، زيرا بی اين افراد، برای تسکين دادن درد يک حيوان تالش می کرد. آورده است 

توجهی به اين امر، باعث ضرر وزيان صاحب حيوان می شد، درحالی که برای زيرپا 
نگذاشتن سنت های خويش حاضر بودند يک انسان مريض را در اوج درد ورنج به حال 

بدين ترتيب ، انسانی که به شباهت خداوند آفريده شده بود، کمتر از يک . خود رها کنند
اين موضوع نحوه ی عمل تمامی مذاهب دروغين را .  می گرفت حيوان مورد توجه قرار

چنين مذاهبی از تمايل انسان برای برتر نشان دادن خود از خداوند . روشن می کند
هر مذهبی که . سرچشمه می گيرند، اّما برای انسان کمتر از حيوان ارزش قايل می شوند

الل وشکوهی که در ابتدای بر عليه حاکميت خداوند مبارزه می کند، انسان را از ج
هر مذهب دروغين به پيروان خود تعليم می . آفرينش به او تعلق داشت ، محروم می کند 

کتاب مقدس برای بشريت . دهد تا نسبت به نيازها ، رنجها وحقوق انسان بی توجه باشند
ل می شود وبه پيروان خود يکه با خون مسيح خريداری شده است ارزش فراوانی قا

خداوند می . بت رفتار کنند می دهد تا در مقابل نيازها ورنجهای انسانی با محتعليم
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." مردم را از زر خالص وانسان را از طالی ُاوفير کميابتر خواهم گردانيد " ،فرمايد
  .١٢ آيه ١٣اشعيا 

هنگامی که عيسی از فريسيان پرسيد که آيا در روز َسّبت نيکی کردن جايز است يا 
 کسی را نجات دادن يا کشتن ؟ در حقيقت ، مقاصد پليد ايشان را بدی کردن ؟ وجان

  .آشکار کرد
در همان هنگام که عيسی زندگی افراد ا نجات می داد وموجب شادی وسعادت 

آيا کشتن . ايشان می شد، فريسيان با دلهايی سرشاراز کينه ونفرت در صدد قتل او بودند
در صدد انجام آن بودند، بهتر بود يا شفای يک فرد در روز َسّبت ، آنطوری که فريسيان 

  يک انسان رنجديده، آنطوری که مسيح انجام داده بود؟
عيسی با شفا دادن مردی که دستش خشک شده بود ، عادات وسنت های يهوديان 
را مورد نکوهش قرا داده وفرمان چهارم ، يعنی روز َسّبت را، آنگونه که خداوند امر 

وبا از " نيکويی کردن در روز َسّبت را جايز دانست "  او .فرموده بود، رعايت کرد
ميان برداشتن محدوديت های بی معنی يهوديان ، روز َسّبت را ارج نهاد، درحالی که ، 

  .آنانی که از او خشنود بودند، روز مقدس خداوند را مورد بی احترامی قرار می دادند
نسوخ کرده است ، چنين تعليم آنانی که تصور می کنند ، مسيح قوانين شريعت را م

می دهند که او روز َسّبت را نقض کرده وبه شاگردانش نيز حق داده است تا همان کار 
 -بدين ترتيب آنان نيز به همان وضعيتی دچار می شوند که يهوديان خرده. را انجام دهند

من " ردآنان در اين مورد ، شهادت خودمسيح را که اعالم ک. گير به آن دچار شده بودند
 آيه ١۵يوحنا . انکار می کنند " احکام پدر خود را نگاه داشته ام ودر محبت او می مانم 

مسيح ، نمونه زنده . شاگردانش هرگز قوانين روز َسّبت را نقض نکردند.منجی  . ١٠
به . قوانين الهی بود وزير پا گذاشتن مفاهيم مقدس شريعت هرگز در زندگی او ديده نشد

توانست به قومی که در صدد فرصتی بود تا او را محکوم کند، شجاعانه همين دليل می 
  .۴۶ آيه ٨يوحنا " کيست از شما که مرا به گناه ملزم سازد؟" بگويد که 

. منجی نيامده بود تا آنچه را که انبياء واولياء از آن سخن گفته بودند منسوخ کند
تمامی .  خودِ  مسيح بودِ سخنان زيرا سخنانی که اين مردان به مردم اعالم کرده بودند،
اّما اين گنجينه های ارزشمند . حقايق کالم خداونداز طريق او به انسان ابالغ شده بود

برای مقاصد غلطی به کارگرفته شده بودند ونور ارزشمند حقيقت در خدمت گمراهی 
 شود خداوند می خواست که اين حقايق در جايگاه واقعی خود قرارداده. قرار گرفته بود

توانست اين کار رابه انجام  فقط دستی الهی می. وبرای مقاصد درست به کار گرفته شود
حقيقت به خاطر اتصال با گمراهی در خدمت اهداف دشمنان خدا وانسان قرار . رساند

مسيح آمده بود تا حقيقت را درجايی قرار دهد که باعث جالل خداوند ونجات . گرفته بود
  .انسان گردد

احکام .". َسّبت برای انسان مقررشده ، نه انسان برای َسّبت " ود،عيسی فرم
اينها همه به خاطر ."خداوند برای خيريت وبهره مندی انسان مقرر شده است

خواه پوُلس، خواه آپوُلس ، خواه کيفا ، خواه دنيا، خواه زندگی ، خواه ." "شماست
 شماست وشما از آنِ  مسيح مرگ ، خواه حال وخواه زمان آينده ، همه و همه از آنِ 

 ٢٢ آيات ٣ اول قرنتيان – ١۵ آيه ۴دوم قرنتيان ." هستيد ومسيح از آنِ  خداست 
 ا که روز َسّبت يک بخش آن را تشکيل می دهد، به  رخداوند ، فرامين ده گانه. ٢٣و

  . عنوان برکتی به قوم خويش اعطا کرد
م اين فرايض را به جا آورده ، خداوند ما را مأمور داشت که تما" موسی می گويد ،

از َيُهَوه خدای خود بترسيم ، تا برای ما هميشه نيکو باشد وما را زنده نگاه دارد ، 
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راينده مزامير به سوپيام خداوند از طريق . ٢۴ آيه ۶تثنيه ." چناکه تا امروز شده است 
او با ترّنم خداوند را با شادی عبادت نماييد وبه حضور " قوم اسراييل داده شد که ،

به . ما قوم اوهستيم وگوسفندان مرتع او. بدانيد که َيُهَوه خداست ، او مارا آفريد.بياييد
دروازه های او با حمد بياييد وبه صحن های او با تسبيح ، اورا حمد گوييد ونام او را 

وخداوند به همه کسانی که َسّبت را نگاه . ۴ تا ٢ آيات ١٠٠مزامير ." متبارک خوانيد
ايشان را به کوه قدس خود خواهم آورد " اشته وآن را بی حرمت نسازند، می فرمايد د

  .٧و۶ آيات ۵۶اشعيا ." وايشان را در خانه ی عبادت خود شادمان خواهم ساخت 
اين سخنان سرشار از .". بنابراين ، پسر انسان حّتی صاحب روز َسّبت است " 

اوند خوانده می دان مقرر شده ، روز خوچون روز َسّبت برای انس. تعليم وتسلی است 
همه چيز به واسطه ی او پديد آمد ، واز هرآنچه پديد " زيرا. شود وبه مسيح تعلق دارد

 از آنجا که او همه چيز را  .٣ آيه ١يوحنا ." آمد، هيچ چيز بدون او پديدار نگشت 
ت به او، هم بعنوان َسّب. ، ُسّبت را نيز آفريد وآن را به ياد بود عمل خلقت مقررکردآفريد

خالق آفرينش وهم تقديس کننده آن اشاره می کند وتصريح می کند که او ، کسی که همه 
چيزها رادر آسمان و زمين آفريد، سر کليساست وبه واسطه قدرت اوست که با خداوند 

  .مصالحه داده می شويم 
ا فرمودم تا َسّبت های خود را به ايشان عط" زيرا درباره اسراييل چنين فرمود، 

عالمتی در ميان من وايشان بشوند وبدانند که من َيُهوه هستم که ايشان را تقديس 
بنابراين ، َسّبت آيتی از قدرت مسيح است که ما را پاک . ١٢ آيه ٢٠حزقيال . " مينمايم 

وبه همه کسانی که مسيح ايشان را پاک ومقدس می سازد ، داده می . ومقدس می سازد 
ه عنوان آيتی از قدرت تقديس کننده مسيح به همه کسانی که از طريق او به َسّبت ب. شود

  .عضويت خانواده الهی در می ِآيند ، داده می شود
اگر پای خود را از ُسّبت نگاه داری وخوشی خود را در روز " وخداوندمی فرمايد ،

 محترم مّقدس من بجا نياوری وَسّبت را خوشی ومقدس خداوند ومحترم بخوانی وآن را
داشته ، به راههای خود رفتار ننمايی وخوشی خودرانجويی وسخنان ی خود را نگويی ، 

روز ُسّبت برای تمامی . ١۴ و١٣ آيات ۵٨اشعيا ." آنگاه در خداوند متلذذ خواهی شد 
کسانی که آنر را به عنوانِ نشانه ی قدرت خالقه ونجات دهنده مسيح می پذيرند ، مايه 

نان حضور مسيح را در قلبهايشان احساس کرده واز عبادت کردن آ. خوشی خواهد بود
روز َسّبت ، با اشاره به کارهای آفرينش ، قدرت عظيم . در اين روز لذت خواهند برد 

خداوند را برای نجات جهان را به ايشان آشکار می کند ودر همان حال که سالمتی 
چنين از آرامش وسالمتی که به وآرامش گمشده در باغ عدن را به ياد ما می آورد، هم 
ودراين روز، تمامی موجودات . واسطه منجی بازگردانده شده است ، سخن می گويد

تمام زحمتکشان  بياييد نزد من ای" آفرينش ، دعوت مسيح را تکرار می کنند که ، 
  .٢٨ آيه ١١متی ." وگرانباران ومن شماراآرامی خواهم بخشيد
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 "٣٠ فصـــل"
  "تخاب دوازده شاگردان" 

  
ش فراخواند و آنها ي راکه خواست، به حضور خوی برآمد وآنانی به کوهیسيع 

 باشند ین کرد و آنان را رسول خواند،تا همراه ويياو دوازده تن را تع. نزدش آمدند
  . دت موعظه بفرسیوآنها را برا

 در نزديکی درياچه در دامنه کوهستان ، در زير سايه درختان ودر ناحيه ای که
جليل قرارداشت ، عيسی دوازده شاگرد را به عنوان رسوالنِ  خويش فراخواند تا کالم 

مزارع وجنگلها از مکانهای مورد عالقه عيسی به شمار می رفتند . خدا را موعظه کنند
هيچ کنيسه ای . وبسياری از تعاليم اوبه جای معبد يا کنيسه در هوایِ  آزاد داده می شد 

با اين حال . ی توانست انبوه جمعيتی را که در پی او روان بودند، در خود جای دهدنم
فقط به اين دليل نبود که او دشتها وبيشه زارها را به عنوان مکان تعليم برمی گزيد، 

برای او هر مکانِ  آرام ، معبدی مقدس به . بلکه عيسی مناظر طبيعت را دوست داشت 
  .شمار می رفت 

ِ  باغ عدن برگزيده بودند نخستين ساکن ان زمين ، معبدشان را در زير درختان
والدين اوليه ما، پس از رانده شدن از . ومسيح درآنجا با پدر آدميان مصاحبت کرده بود 

باغ عدن ، هنوز هم در دشتها وبيشه زارها عبادت می کردند ودر همان جا بود که مسيح 
اين ، مسيح بود که با ابراهيم در .  بودبا انجيل فيض خويش با ايشان مالقات کرده

بلوطستان معری ، با اسحاق هنگامی که در غروب آفتاب برای راز ونياز به کوهستان 
رفته بود، با يعقوب در ماهور بيت ئيل ، با موسی در ميان کوههای مويان وبا داوود 

مسيح بود که به فرمان . جوان هنگامی که گله هايش را شبانی ميکرد، گفتگو کرده بود 
قوم عبرانی به مدت پانزده قرن ، هرسال يک هفته خانه هايشان را ترک کرده ودر ميان 

ما وشاخه های درختان پر برگ درختانِ  نيکو، شاخه های خر" خيمه هايی که از 
  .۴٠ آيه ٢٣ساخته شده بود، ساکن می شدند، الويان "های نهروبيد

وغای شهر دوری کرده وآنان را به عيسی برای تعليم شاگردانش از شلوغی وغ
دشتها وماهورهای آرام می برد، زيرا اين مکانها بادرسهای ايثار وفداکاری که او در 

او درخالل خدمتش همواره عالقمند . نظر داشت به ايشان تعليم دهد، هماهنگی داشت 
ف بود که مردم را زير آسمان نيلگون ، تپه های سرسبز ويادر ساحل درياچه دراطرا

  ..خود جمع کند
ودر چنين مکانهايی که به وسيله اعمال آفرينش خود او احاطه شده بود، می 

اصول . توانست اذهان مخاطبانش را از امور تصنعی به چيزهای طبيعی معطوف کند
هنگامی که مردم چشمانشان را . ملکوت او در رشد وتوسعه طبيعت نشان داده می شد 

رده واعمال خارق العاده ودستهای اورا مشاهده می به سوی تپه های سرسبز بلند ک
تعاليم مسيح . کردند، می توانستند درسهای ارزشمند مربوط به حقايق الهی را ياد بگيرند

برای همه کسانی که حضور عيسی . ميبايستی درچيزهای طبيعت برای ايشان تکرارشود
حرا می روند، وضع را در قلب خويش احساس کرده وبرای دعا وراز ونياز به دشت وص

س آن احساس خواهند دآنان خود را دراحاطه تأثير پاک ومق. به همين منوال می باشد
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مناظر طبيعت مثلهای خداوند را مطرح کرده وتعاليم او را تکرار می کنند وبه . کرد 
  .واسطه مصاحبت با خداوند در طبيعت ، ذهن تعالی يافته ودل تسلی می يابد

ای سازماندهی کليسا بايد برداشته می شد، کليسايی که بعداز اکنون نخستين گام بر
معبد باشکوهی . جدا شدن مسيح ورفتن او به آسمان ، بايد نماينده او برروی زمين باشد

در اختيار شاگردان نبود، اّما منجی شاگردانش را به مکان خلوتی که دوست می داشت 
روز برای هميشه بازيبايی کوه هدايت می کرد ودر اذهان ايشان ، تجارب مقدس آن 

  .ودريا پيوند می خورد
عيسی شاگردانش را فراخوانده بود تا به عنوان شاهدان او ، آنچه را که ديده 

مأموريت ايشان ، مهمترين مأموريتی بود که تا آن . وشنيده بودند به جهان اعالم کنند
 از نظر اهميت بعداز چنين مأموريتی. زمان انسان برای انجام آن فراخوانده شده بود

آنان برای نجات جهان بايد با خداوند همکاری می . مأموريت خود عيسی قرارداشت 
همانطوری که در عهد عتيق دوازده پاتريارخ نمايندگان اسراييل محسوب می . کردند 

شدند، به همان ترتيب ، دوازده شاگرد عيسی بايد برای بشارت انجيل ، نمايندگان کليسا 
  .دندمحسوب گر

منجی ، شخصيت شاگردانی را که برگزيده بود به خوبی می شناخت واز تمامی 
او از مسير پر مخاطره ای که ايشان بايد از آن . ضعفها وخطاهای ايشان اطالع داشت 

 گاه عبورمی کردند واز سنگينی مسئوليتی که بر دوش ايشان قرار گرفته بود، کامًال آ
ی که شاگردان به خواب رفته بودند ، برای ايشان دعا اودر تمامی طول شب ودرحال. بود
با طلوع خورشيد از ايشان خواست تا در اطراف وی جمع شوند ، زيرا در نظر . کرد

  .داشت تا موضوع بسيار با اهميتی را با ايشان در ميان بگذارد
يوحنا ، يعقوب ، آندرياس ، . اين شاگردان مدتها با عيسی همکاری کرده بودند

، فيليُپس ، نتنائيل ومتی بيش از سايرين به عيسی نزديک بوده وبيشتر معجزات پطرس 
در ميان ايشان پطرس ، يعقوب ويوحنا با عيسی ارتباط نزديکتری . او را ديده بودند

آنان به طور مداوم با او همراه بوده ومعجزات او راديده وسخنانش را شنيده . داشتند
سی ، يوحنا بيشتراز سايرين به او نزديک بود وشاگرد اّما در ميان شاگردان عي. بودند

منجی همه ايشان را دوست داشت ، اّما پذيرنده ترين ذهن ، . محبوب او محسوب می شد
او از سايرين جوان تر بود وبا اعتمادی کودکانه قلب خويش را . متعلق به يوحنا بود 

يرين با مسيح مصاحبت می درنتيجه ، بيشتر از سا. برای پذيرش تعاليم منجی می گشود
  .کرد وعميق ترين تعاليم روحانی از سوی او در اختيار قوم خداوند گذاشته شد

 در رأس يکی از گروهها قرار شاگردان به چند گروه تقسيم شده ونام فيليُپس
.". مرامتعابعت کن " او اوّلين شاگردی بود که عيسی خطاب به او گفته بود، . داشت

او به تعليم يحيای تعميد دهنده . يدا وهمشهری آندرياس وپطرس بودفيليُپس اهل بيت ص
فيليُپس . گوش فرا داده وندای اورا که عيسی را ُبره خداوند اعالم کرده بود، شنيده بود 

هر چند که . صادقانه در جستجوی حقيقت بود اّما در پذيرش آن به کندی عمل می کرد 
تنائيل در ارتباط با مسيح نشان می نال خبر او به خود او به مسيح پيوسته بود ، با اين ح

دهد که وی در مورد الوهيت مسيح کامًال متقاعد نشده بود وبه رغم اينکه مسيح به 
" واسطه ندايی که ازآسمان شنيده بود، فرزند خدا ناميده شده بود، برای فيليُپس ، او، 

 هم چنين هنگامی که  .۴۵ آيه ١يوحنا . پسر يوسف قلمداد می شد " عيسی ناصری 
پنج هزار نفر به وسيله عيسی خوراک داده شدند، کم ايمانی فيليُپس بار ديگر آشکار 

از کجا نان بخريم تا اينها " به جهت آزمايش ايمان او بود که عيسی سوال کرد،. شد
دويست دينار نان نيز کفافشان نمی ." پاسخ فيليُپس کم ايمانی او را آشکارکرد" بخورند؟
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عيسی از شنيدن . ٧و۵ آيات ۶يوحنا آيات ." ، حتی اگر هريک فقط اندکی بخورندکند
اگر چه فيليُپس کارهای او را ديده وقدرت او را احساس . پاسخ فيليُپس اندوهگين شد

کرده بود، اّما ايمان نداشت وهنگامی که يونانيان درباره عيسی از فيليُپس سوال کردند ، 
 ايشان به منجی مغتنم نشمرد ، بلکه رفته وبه آندرياس او اين فرصت را برای معرفی

هم چنين در آخرين ساعات قبل از مصلوب شدن مسيح ، سخنان فيليُپس باعث . گفت 
ای استاد ، ما " هنگامی که توما به عيسی گفت ، . تضعيف روحيه وايمان شاگردان شد

" انيم ؟ منجی به او گفت ،حتی نمی دانيم به کجا ميروی ، پس چگونه  ميتوانيم راه را بد
." اگر مرا ميشناختيد ، پدر مرانيز ميشناختيد ...... من راه وراستی وحيات هستم 

سرورما ، پدر رابه ما بنما، که " وپاسخ فيليپس به عيسی نشاندهنده کم ايمانی او بود ،
برای فيليپس که مدت سه سال با . ٨ تا ۵ آيات ١۴يوحنا ." همين ما را کافی است 

  .عيسی به سر برده بود، چنين سخنانی نشاندهنده کم ايمانی وبی اعتقادی بود
نتنائيل .  نتنائيل با کم ايمانی فيليُپس کامًال مغايرت داشت  ايمان خالص وکودکانه

با اين حال . ايمان او برحقايق ناديدنی متکی بود . فردی حقيقت جو و کامًال وفادار بود 
ود ومعلم آسمانی با کم ايمانی وکند ذهنی او کامًال صبورانه فيليپس شاگرد مکتب مسيح ب

يکاست ، هنگامی که شاگردان از روح القدس پر شدند، نطدر روز پ. رفتار می کرد 
اکنون او . فيليپس به معلمی تبديل شد که احکام وفرائض الهی را به مردم تعليم می داد

ت سخن می گفت که دلهای مخاطبين را از آنچه که تعليم می داد، آگاه بود وچنان با قدر
  .تحت تأثير قرارمی داد

هنگامی که عيسی شاگردان رابرای انجام مأموريتشان آماده می کرد ، يک نفر از 
او همان . ايشان که خوانده نشده بود، حضور خويش را در ميان شاگردان تحميل کرد

و جلوآمده ودر ميان ا. يهودای اسخر يوطی بود که به پيروی از مسيح تظاهر ميکرد
ای " سپس با عالقه بسيار وصميميتی ظاهری به عيسی گفت ،. شاگردان جای گرفت 

عيسی نه در خواست او رارد کرد ونه ." استاد ، هر جا بروی ، تو راپيروی خواهم کرد 
روباهان را النه هاست ومرغان " ه پاسخ داد،وال نمود، بلکه با حزن واندباز او استق
. ٢٠ و١٩ آيات ٨متی ." انه ها، اّما پسر انسان را جای سرنهادن نيست ِهوارا آشي

يهودا می دانست که عيسی همان مسيح است وبا ملحق شدن به جمع شاگردان انتظار 
عيسی با بيان فقر . را کسب کندوااليی داشت تا در پادشاهی جديد، مقام ومنزلت 

  .رداردوتهديدستی خويش قصد داشت چنين توقعی را ازميان ب
او از . شاگردان عيسی بسيار دوست داشتند که يهودا  به جمع ايشان ملحق شود

ظاهری آمرانه برخوردار وفردی زيرک بود که از قدرت تشخيص واجرايی بااليی 
آنان يهودا را به عيسی معرفی کردند تا او را در کارهايش ياری کند . برخورداربود

ردی برخورد کرد ، ايشان بسيار شگفت زده وهنگامی که عيسی در پذيرش يهودا باس
  .شدند

شاگردان عيسی به دليل اينکه وی سعی نکرده بود تا همکاری رهبران اسرائيل را 
آنان احساس کردند که عيسی با امتناع از جلب حمايت . کسب کند بسيارنگران شده بودند

يسی از پذيرش اگر ع. رهبران اسراييل برای پيشبرد اهدافش مرتکب اشتباه شده است 
يهودا خودداری می کرد، شاگردان به طور قطع ، حکمت ودرايت استادشان را مورد 
ترديد قرار می دادند ، اّما سرگذشت يهوداوخيانت او نسبت به عيسی ، به ايشان نشان 
می داد که در نظر گرفتن شايستگی های ظاهری ودنيوی برای کار خداوند چه خطراتی 

همکاری افرادی مانند يهودا که شاگردان برای کسب آن اشتياق . را درپی خواهد داشت 
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داشتند، بعدها کار خدمت را از دست ايشان گرفته وبه دستان خطرناکترين دشمنان ايشان 
  .می سپرد

با اين حال ، زمانی که يهودا به شاگردان ملحق شد، نسبت به زيبايی شخصيت 
 که افراد را به سوی منجی می کشيد ، او تأثير قدرت الهی را. مسيح بی تفاوت نبود

کسی که نی شکسته را ُخرد نکرده وفتيله نيمه سوخته را خاموش نمی . احساس می کرد
رزوی دسترسی به حقيقت را داشته باشد، خودداری  آسازد، هرگز از پذيرش فردی که

دريافت منجی از نيت قلبی يهودا کامًال آگاه بود ومی دانست که او بدون . نخواهد کرد 
منجی برای اينکه يهودا را به . فيض خداوند درچه ورطه هالکتی فرو خواهد رفت 

ارتباط با خويش نزديک کند، او را در جايی قرارداد تا بتواند هر روزه با محبت ايثار 
جی می گشود، فيض الهی ، ناگر يهودا قلب خويش را به روی م. گرانه اش آشنا شود

رون می کرد ويهودا می توانست به عامل پادشاهی خداوند ديو خودخواهی را از دل بي
  .تبديل شود

خداوند، افراد را همانطوری که هستند می پذيرد واز شعفهای شخصيتی ايشان آگاه 
او ايشان را برای کار خدمت تعليم می دهد به شرطی که ايشان منضبط . می باشد 

 که انتخاب می شوند، بلکه عليرغم آنان به دليل کامل بودن نيست. وخواستار تعليم باشند
کامل نبودن ، می توانند به واسطه شناخت حقيقت وعمل کردن به آن واز طريق فيض 

  .مسيح به شباهت خداوند تبديل شوند
يهودا از همان فرصتهايی برخوردار بود که ساير شاگردان عيسی از آن برخوردار 

اّما . د که ساير شاگردان شنيده بودنداو نيز همان تعاليم ارزشمندی را شنيده بو. بودند
. عمل کردن به حقيقت که مورد نظر مسيح بود، با اميال واهداف يهودا مغايرت داشت 

  .او برای دريافت معرفت الهی حاضر نبود از اميال خويش صرفنظر کند
منجی با يهودا ، کسی که بعدها اورا به دشمن تسليم کرد ، با مهربانی بسيار رفتار 

او در تعا ليم خويش بر اصول نيکو کاری انگشت گذاشته وريشه های طمع را .نمود
مسيح بارها در حضور يهودا از زشتی طمع سخن گفته . مورد نکوهش قرارداد

وبسياری اوقات يهودا را متوجه می شد که مسيح به شخصيت او وگناه وی اشاره می 
راف کرده واز اين عادت زشت با اين حال ، يهودا حاضر نبود به گناه خويش اعت. کند

مسيح به عنوان يک الگوی زنده در مقابل يهودا حضور داشت . وناپسند دست بردارد
واو ميتوانست با تفکر به تعاليم الهی وخدمت کردن به ديگران ، به شباهت مسيح تعديل 

  .اّما يهودا تعاليم ارزشمند مسيح را مورد توجه قرارنداد. شود
ياکاری يهودا ، او را مورد سرزنش شديد قرار نداد وحتی عيسی به خاطر طمع ور

درآن هنگام که به يهودا نشان می داد که از نيات قلب او کامًال آگاه می باشد، با او با 
منجی عالی ترين انگيزه ها برای انجام کار نيکو را به او . شکيبايی الهی رفتار نمود

  .ذری نداشته باشدعرض کرد تا يهودا در انکار حقيقت الهی هيچ ع
يهودا به جای گام برداشتن در نور حقيقت ، ماندنِ  در تاريکی را انتخاب کرده 
اميال پليد، حس انتقامجويی ، افکارتاريک و مالل انگيز دردل او پرورانده شد تا جايی 

  .که شيطان کامًال براو مسلط گرديدويهودا به يکی از دشمنان مسيح تبديل شد
برای همراه شدن با عيسی به جمع شاگردان پيوست ، تا حدودی هنگامی که يهودا 

اگر او . رزشمند برخورداربود ومی توانست با عث برکت کليسا شود ا از خصلت های
شتياق برمی گرفت ، می توانست در ميان شاگردان از همه باالتر باشد، ايوغ مسيح را با 
 حقيقت امتناع کرد وبا تکبر عفهای وی نشان داده شد ، از پذيرشضاّما هنگامی که 
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وعصيان به جاه طلبی های خود خواهانه خويش ادامه داد وبدين ترتيب بی کفايتی 
  .خويش را برای انجام کاری که خداوند به او سپرده بود، به اثبات رساند

زمانی که شاگردان برای خدمت فراخوانده شدند، همگی از اشتباهات جِّدی 
ا که درميان شاگردان او همه بيشتر به مسيح نزديک بود، حتی يوحن. برخوردار بودند

آنان هنگامی . ناميده می شدند" پسران رعد" او وبرادرانش . فردی فروتن ومطيع نبود
که با عيسی همراه بودند، هرگونه بی احترامی نسبت به او خشم وعصبانيت ايشان را 

در اين شاگردمحبوب ديده خوی شرارت ، انتقام جويی وروحيه انتقاد . برمی انگيخت 
او به اندازه ای مغرور وجاه طلب بود که می خواست در ملکوت آسمان . می شد

با اين حال ، هرروزه ، در مقايسه با روحيه خشن خويش ، . باالترين مقام را داشته باشد
از زبان عيسی   ا رمهربانی وشکيبايی عيسی را مشاهده کردوتعاليم فروتنی وصبر

 خويش را برای دريافت تعاليم الهی گشود ونه تنها شنونده کالم ، بلکه به اوقلب. شنيد
خودخواهی او از بين رفت وآموخت که يوغ مسيح را برداشته . عمل کننده آن تبديل شد

  .وبار او را حمل کند
عيسی، گاهی اوقات شاگردانش را سرزنش می کرد وبه ايشان هشدار می داد ، با 

آنان عليرغم سرزنش های عيسی ، او را .  او را رها نمی کردنداين حال يوحنا وسايرين
آنان . برگزيدند ومنجی نيز به خاطر ضعفها وخطاهای شاگردان از ايشان دوری نمی کرد

تا به آخر در سختی های او سهيم شده واز زندگی او سرمشق گرفتند وبا نگريستن به 
  .مسيح ، شخصيت ايشان به کلی دگرگون شد

در ميان . سی در عادات واخالقيات با يکديگر کامًال متفاوت بودندشاگردان عي
ايشان ، متی با جگير،، شمعون غيرتمند وافراطی که دشمن انعطاف ناپذير روميان به 

اوتمند و عجول ، يهودای بد طينت ، تومای پاکدل اّما خشمار می رفت ، پطرس س
لب ورک گوی زبدی به همراه محجوب وترسو، فيليپسِ  ديرباور وشکاک وپسران جاه ط

اين افراد با تمامی ضعفها وتمايالت شريرانه دريک جا جمع . برادرانش حضور داشتند 
شده بودند تا به واسطه مسيح به عضويت خانواده الهی درآمده ودرايمان ، تعليم 

آنان ممکن بود که دارای مشکالت ، گرفتاريها . ودرروح با يکديگر يکی شوند
ری باشند، اّما هنگامی که مسيح در دلهای ايشان ساکن می شد، اختالف واختالفات فک

محبت مسيح نسبت به ايشان . عقيده ونفاق نمی توانست در ميان ايشان حاکم شود
می شد که يکديگر را محبت کنند وتعاليم استاد موجب رفع اختالفات می شد  موجب

مسيح .  وعقيده همفکر شوندوشاگردان را با يکديگر متحد می کرد تا در اظهار نظر
مرکزومحور ايشان بود ونزديکی ايشان به يکديگر به ميزان نزديکی ايشان به محور 

  .بستگی داشت 
زمانی که عيسی تعليم خويش را به پايان رساند، گروه کوچک شاگردان را دور 

 . دست بر سرايشان گذاشته ودعا کردخود جمع کرد ودرحالی که در وسط ايشان زانوزد،
  .بدين ترتيب شاگردان خداوند برای خدمت انجيل مقرر شدند

انتخاب  مسيح فرشتگانِ  بی گناه را به عنوان نمايندگان خويش در ميان انسانها
نمی کند، بلکه اين وظيفه را به افرادی محول می کند که چون همنوعانشان از احساسات 

مسيح طبيعت بشری را . د نجات ايشان هستن واميال يکسان برخوردار بوده ودر طلب
الوهيت به بشريت نيازمند بودزيرا الزم . برخودگرفت تا بتواند به انسانيت نزديک شود

الوهيت به انسانيت . بود که الوهيت وانسان با کمک يکديگر برای نجات جهان اقدام کنند
هم نيازمند بود، چرا که انسانيت ميتوانست موجبات ارتباط ميان خدا با انسان را فرا

انسان نيازمند قدرتی ورای قدرت . درمورد رسوالن مسيح نيز همين طور است . آورد
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خويش است تا بتواند او را به شباهت خداوند درآورده وبه او برای انجام کار خداوند 
انسانيت به قدرت . اّما چنين چيزی اهميت عامل انسانی را انکار نميکند. توانای بخشد

 به واسطه ايمان دردل ساکن می شود واز طريق همکاری با الهی تکيه می کند ومسيح
  ا.نيکو، موثر ونتيجه بخش خواهد بود خداوند، قدرت انسان برای انجام اعمال

او که ماهيگيران جليلی را برای خدمت فراخواند، هنوز هم افراد را برای خدمت 
 به وسيله ما فرامی خواند وهمان قدرتی را که از طريق نخستين شاگردانش آشکارکرد

عيف وخطاکار باشيم ، خداوند ازما می خواهد با  ضهر اندازه که. نيزآشکار خواهد کرد
او مارا برای فراگرفتن تعاليم الهی دعوت ميکند تا از طريق اتحاد . او همکاری کنيم 

  .وهمدلی با مسيح ، کار خداوند را به انجام رسانيم 
   تا  آشکار  باشد  که  اين  قدرت ، داريم  خاکی ظروفی   رد را  گنجينه   اين  اّما " 
وبه همين دليل بود که . ٧ آيه ۴دوم قرنتيان ." العاده از خداست نه از ماخارق 

بنابراين . مسئوليتِ  موعظه بشارت انجيل به جای فرشتگان به انسان خطاکار محول شد
ند ، همان قدرت عفهای انسانی عمل می کضکامًال آشکار است ، نيرويی که از طريق 

 -یمور داشته باشيم ، همان نيرويی که خداست واين حقيقت ما را تشويق می کند تا با
دارای " آنانی که خودشان . اند افراد ضعيف را کمک کند، مارا نيز ياری خواهد کردتو

با آنان که ناآگاهانه به راه خطا ميروند، به نرمی رفتار " بايد بتوانند " ضعف هستند 
اين افراد، چون خطر را ديده اند ، با خطرات ومشکالت مسير  . ٢ آيه ۵عبرانيان " .کنند

آشنايی دارند وبه همين دليل فراخوانده شده اند تا آنانی را که در معرض خطر وگمراهی 
بسيارند ، افرادی که آشفته ومرّدد بوده وزير بار سنگين خطاها . قرار دارند، ياری کنند 

ی کم ايمان که نمی توانند به خالق ناديدنی دسترسی يابند، اّما يک قراردارند ، افراد
دوست می تواند به جای عيسی نزد ايشان رفته وايمان متزلزل ايشان را در اتصال به 

  .عيسی محکم سازد
وظيفه ما اين است که با فرشتگان آسمان همکاری کرده وعيسی را به جهان 

اپذيری در انتظار همکاری با ما می باشند زيرا فرشتگان با اشتياق وصف ن. معرفی کنيم
هنگامی که با تمامی دل . انسان مسيرارتباط ساير انسانها را با خداوند فراهم می کند

 می کنيم فرشتگان شادی می کنند زيرا از طريق خدمت ما می توجان به مسيح خدم
  .توانند محبت خداوند رابه انسانيت َآشکار کنند

  
  
  
  

  "٣١فصل " 
  "وعظه بر فراز کوه م" 

  
مسيح به ندرت شاگردانش را دورهم جمع می کرد تا به تنهايی سخنان او رادريافت 

او مخاطبان خود را تنها ازميان کسانی که طريق حيات را می شناختند ، انتخاب . کنند
او حقيقت را به . او اين بود که به جمعيت ناآگاه وخطاکار دسترسی يابدرکا . کرد نمی

او خود، راستی . تعليم می داد تا نست به افکار گناه آلود خويش آگاه شوندايشان 
وحقيقت بود که همواره با آغوش باز وبا سخنانی هشدار دهنده ودلگرم کننده آماده بود 

  . آنانی را که به حضور او می آمدند ، برکت داده وتعالی بخشدهتا هم
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ده زيادی از  شده بود ، اّما ّعاب به شاگردان ايرادطموعظه باالی کوه اگر چه خ
عيسی بعداز انتخاب شاگردان با ايشان به کنار دريا . مردم به آن گوش فراداده بودند

در ميان جمعيت ، عالوه بر . اجتماع مردم دراين مکان از صبح زود آغاز شده بود. رفت 
از  يهوديه وحتی زناحيه جليل آمده بودند، عده ای نيز ای مردمی که از شهرها 

 ، از پيريه ، وکاپوليس ، ادوميه تا نواحی دوردست جنوب يهودا واز صور ،اورشليم
چون خبر " و. مديترانه حضور داشتند  وصيدون واز شهرهای فنيقيه واقع در سواحل

نزد وی آمدند تا سخنان او را بشنوند واز بيماريهای خود " " همه کارهای او را شنيدند
می کوشيدند او را لمس کنند، زيرا نيرويی از وی صادر می شد مردم همه ...... شفا يابند

  .١٩ تا ١٧ آيات ۶ ولوقا ٨ه ي ِآ٣مرقس ." که همگان را شفا می بخشيد 
ازدحام جمعيت به حدی بود که ساحل باريک دريا گنجايش آنهمه مردم را نداشت 

 سوی دامنه بنابراين عيسی آنان را به. وبسياری نمی توانستند سخنان او رابشنوند 
کوهستان هدايت نمود وچون به فضای مسطحی رسيدند که برای اجتماع انبوه جمعيت 

  . او تأسی جستندزمناسب بود، عيسی بر روی سبزه ها نشست وشاگردان وجمعيت ا
   وممردم  مرتبًا  به  سوی او  هج. سی  بود عي به  نزديک  هميشه  شاگردان  جای 

بنابراين در کنار . وجه شدند که نبايد از حضور او دور شونداّما شاگردان مت. ی آوردند م
آنان با کمال دقت به سخنان . او نشستند تا يک کلمه از تعاليم او را از دست ندهند 

زيرا اين حقايق را بايد در . عيسی گوش فرا می دادند وبرای فهم حقيقت اشتياق داشتند 
  شاگردان احساس  . درساندن می  مردم  اطالع  تمامی سرزمين ها ودر همه عصر ها به 

ه ای غير عادی درشَُرف وقوع می باشد وبا همين احساس ، دور تا عمی کردند که واق
آنان عقيده داشتند که پادشاهی الهی بزودی برقرار . دور استادشان را احاطه کردند

ن داشتند که خواهد شد وبا توجه به وقايعی که در صبح آن روز اتفاق افتاده بود ، اطمينا
چنين توقعی در . عيسی اخباری را در باره پادشاهی آسمان به اطالع مردم خواهد رساند 

چهره های مشتاق مردم با عالقمندی در انتظار شنيدن . ميان مردم نيز احساس می شد
هنگامی که مردم در دامنه تپه های سرسبز به انتظار شنيدن سخنان . سخنان عيسی بود
در ميان ايشان . ند ،دلهای ايشان با افکار پر شکوه آينده لبريز شدمعلم الهی نشست

کاتبان وفريسيانی حضور داشتند که مشتاقانه در انتظار روزی بودند تا بر روميان 
. منفور تسلط يافته وثروت وشکوه وجالل بزرگترين امپراطوری جهان را تصاحب کنند

د که با آمدن مسيح کلبه های روستائيان وماهيگيران تهيدست نيز اميدوار بودن
اقت فرسا وفقر وگرسنگی ايشان به فراوانی طمحقرايشان به خانه های اعيانی وکار 

آنان ازمسيح توقع داشتند که به جای جامه های کهنه ومندرسی . وايام راحتی تبديل گردد
 که روزها به عنوان پوشش وشبها به عنوان پتو از آن استفاده می کردند ، جامه های

اين اميد پر شکوه که قوم اسراييل به . ايشان بپوشاند فاخر وگرانبهای فاتحين را برتن
عنوان قوم برگزيده خداوند در مقابل تمامی اقوام تعالی يافته واور شليم به عنوان 
پايتخت پادشاهی جديد ارتقاء خواهد يافت ، دلهای مردم را از شور وهيجان لبريز کرده 

  .بود
، در موعظه باالی کوه.  تبديل نمودابی به عظمت دنيوی را به ياسمسيح اميد دستي

مسيح درپی آن بود تا اثرات فکری ناشی از تعاليم غلط را خنثی کرده ومفهوم درستی از 
با اين حال ، خطاها واشتباهات . ملکوت وسيرت الهی خويش را به مخاطبانش تفهيم کند

او بدبختی ومصيبت مردم را که نتيجه گناه . مردم را به طور مستقيم مورد حمله قرارنداد
او به . عفها وگناهانشان را به ايشان عرضه نکردضبود، مشاهده کرد اّما تصوير روشن 

مسيح . ايشان چيزی را تعليم دادکه از آنچه که تا آنزمان آموخته بودند، بسيار بهتر بود 



 - 177 -

مله قرار دهد، شرايط ورود بدون اينکه عقايد ايشان در باره پادشاهی آسمان را مورد ح
. به آن را برای ايشان توضيح داد وتصميم گيری نهايی را به خود ايشان واگذار کرد

حقايقی که مسيح درآن روز به جمعيت وبه شاگردانش تعليم داد ، برای ما نيز از همان 
اهی زيرا ما نيز همانند ايشان نيازمنديم تا اصول اساسی پادش. اهميت برخوردار می باشد

  .آسمان را ياد بگيريم 
او . اولين سخنان مسيح به مردمی که در دامنه کوه ايستاده بودند، کالم برکت بود

خوشا به حال مسکينان در روح ، زيرا نياز به نجات ورستگاری " خطاب به مردم گفت ،
انجيل بايد برای مسکينان در روح موعظه شود، نه برای کسانی که . را احساس می کنند

پيام انجيل برای .  نظر روحانی مغرور بوده وادعا می کنند که ثروتمند وبی نياز هستنداز
  .کسانی است که با فروتنی از گناهان خويش توبه می کنند

قلب مغرور ومتکبر برای کسب نجات تالش می کند، اّما ادعای ما برای ورود به 
تا .  مسيح ميّسر ميشودپادشاهی آسمان وشايستگی ما برای آن تنها به واسطه عدالت

عفها وگناهانش ملزم نگردد وجامه خودخواهی و اتکا به ضزمانی که انسان نسبت به 
خويشتن را از تن به در نياورد وخود را به اراده خداوند تسليم نکند، خداوند نمی تواند 

تنها در اين صورت است که . مان کاری انجام دهد  آ سبرای نجات وبازگردادندن او به
فردی که نياز خويش را . خص می تواند موهبت مورد نظر خداوند را دريافت کندش

چننين فردی به خدايی که تمامی . احساس می کند ، هيچ چيزی از او دريغ نخواهد شد
زيرا او که عالی وبلند است " ُپری دراوساکن است ، دسترسی نامحدود خواهد داشت ،

نی عالی ا من در مک: است ، چنين می گويد ودر ابديت ساکن می باشد واسم او قدوس 
عان را احياء ضومقدس ساکنم ونيز باکسی که روح افسرده ومتواضع دارد، تا روح متوا

  .١۵ آيه ۵٧اشعيا باب ." نمايم ودل افسردگان را زنده سازم 
مسيح با بيان اين ." خوشا بحال ماتميان ، زيرا که ايشان تّسلی خواهند يافت " 

او تظاهر به فروتنی .  نمی دهد که خود ماتم قدرت از بين بردن گناه را داردسخنان تعليم
ماتمی که مسيح از آن سخن می گويد ، مبتنی بر افسردگی . را  مورد تأييد قرار نمی دهد

گيريم بايد به خاطر اين امتياز  هنگامی که به خاطر گناه ماتم می. وتأسف نمی باشد
  . شويم ، شادی کنيم ارزشمند که فرزندان خداوند می

غالب اوقات به خاطر انجام اعمال گناه آلود که نتايج تأثر آوری را در زندگی ما به 
ماتم واقعی برای گناه، . توبه تلقی نمی شودراّما اين کا . بار می آورند ، ماتم می گيريم 

ی روح القدس ناسپاسی قلبی را که باعث بی احترام. نتيجه عمل روح القدس می باشد 
با . واندوه منجی می شود، آشکار می کند ومارا در پای صليب مسيح به توبه وامی دارد 

هر گناه ما ، قلب منجی مجروح می شودوهنگامی که به او که گناهان ما اورا مجروح 
کرده نگاه می کنيم ، به خاطر گناهانمان که موجب رنج واندوه او شده است ، ماتم می 

  .که موجب کنار گذاشتن گناه می شوداست  گيريم وچنين ماتمی
مردم دنيا ، چنين ماتمی را نشانه ضعف می دانند اّما چنين چيزی نشانه قدرت می 

واين . باشد زيرا شخص نادم را با نيرويی ناگسستنی به خدای قادر مطلق پيوند می دهد
دست نشان می دهد که فرشتگان خداوند زيباييهايی را که به واسطه عصيان وگناه از 

اشگهای فرد نادم همانند قطرات بارانی . رفته بود، مجددًا به شخص نادم باز می گردانند
  نويد دهنده شادی است که  ماتمی  چنين . تقدس سرازير می شود است که پيش از آفتاب 

  فقط  به گناهانت . " اهد  بود خو زنده  چشمه ای  مانند  به  شخص  جان  در  ) برای ( 
" تا. ١٣و١٢ آيات ٣ارميا ." که بر يهوه خدای خويش عاصی شدی نما اعتراف 

قراردهم برای ماتميانِ  صهيون وبه ايشان ببخشم تاجی را به عوض خاکستر وروغن 
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شادمانی را به عوض نوحه گرايی وردای تسبيح را به جای کدورت تا ايشان درختان 
  .٣ آيه ۶١يا اشع." عدالت ومغروس خداوند به جهت تمجيد وی ناميده شوند

. هم چنين برای آنانی که در سختی ها ومصيبت ها ماتم می گيرند، تسلی خواهد بود
خداوند از طريق . تلخی مصيبت وخواری از تسليم شدن در مقابل گناه بسيار بهتراست 

مصيبت ، نکات ضعيف وخطرناک شخصيت ما را آشکار می کند تا به واسطه فيض او 
در چنين مواقعی ، فصلهای ناشناخته مربوط به . لبه کنيم غبتوانيم بر ضعف های خود 

ما در نظرمان آشکار می شود وآنگاه يا سرزنش را خواهيم پذيرفت ويا اندرزها 
هنگامی که در معرض سختی ها قرارمی گيريم نبايد عصبانی شده . ونصايح خداوند را

. را تنها گذاشته است ولب به شکايت بگشاييم ويا عصيان کرده وفکر کنيم که مسيح ما 
کسی که می . در چنين شرايطی بايد روح وجان خود را در مقابل خداوند فروتن سازيم 

خواهد حوادث را خوشايند ميل خويش ببيند، طريق خداوند برايش مبهم وناشناخته می 
ماند درحالی که طريق خداوند، طريق رحمت می باشد که انتهای آن به نجات ورستگاری 

الياس نبی زمانی که در بيابان اظهار می داشت که از زندگی خسته شده . دختم ميشو
اّما خداوند به خاطر رحمت . ودعا می کرد تا هرچه زودتر بميرد، نمی دانست چه می کند

زيرا الياس مأموريت داشت تا کار بزرگی را به انجام . خويش دعای او را مستجاب نکرد
او نبايد در . نزوا ونا اميدی در بيابان هالک می شدرساند وپس از اتمام کار نبايد درا

بيابان می ُمرد ودر زير خاک دفن می شد، بلکه می بايست در مشايعت ارابه های 
  .کرد آسمانی وبا جالل وشکوه فراوان به حضور تخت رحمت الهی صعود می

اهم طريق های او را ديدم واو را شفا خو" خداوند خطاب به ماتم زدگان می فرمايد 
داد واو را هدايت نموده ، به او وبه آنانی که با وی ماتم می گيرند تسلی بسيار خواهم 

ماتم ايشان را به شادمانی مبدل خواهم کرد وايشان را از دردی که کشيده اند " و." داد
  .١٣ آيه ٣١ ارميا – ١٨ آيه ۵٧اشعيا " .تسلی داده ، شادمان خواهم گردانيد

مشکالتی را که . "  زيرا زمين را به ميراث خواهند بردخوشا بحال فروتنان ،" 
. بايد با آنها مواجه شويم به واسطه فروتنی که در مسيح نهفته است ، تقليل می يابد

اگراز فروتنی مسيح برخوردار شويم ، خواهيم توانست بر مشکالتی نظير تحقير ، بی 
 ، غلبه کنيم ودر نتيجه ، اعتنايی واذيت هايی که روزانه درمعرض آن قرار می گيريم

عالی ترين نشانه . چنين مشکالتی نخواهند توانست روح ما را افسرده وغمگين سازند
کسی که . نجابت وشرافتمندی در زندگی مسيح ، خويشتن داری وکنترل َنفس می باشد 

زير بار ظلم وخشونت نمی تواند خونسردی خود را حفظ کرده وبه خداوند اعتماد کند، 
. قت به خداوند اجازه نمی دهد تا شخصيت عالی خويش را در او آشکار کنددر حقي

تباط ايشان رفروتنی قلبی ، نيرويی است که به پيروان مسيح پيروزی می بخشد ونشانه ا
  .با جايهای آسمانی است 

 . ۶ آيه ٣٨مزامير ."  خداوندکه متعال است ، ليکن بر فروتنان نظر می کند ازير" 
فروتنی وتواضع مسيح را از خود بورز می دهند، مورد احترام خداوند آنانی که روح 
آنان شايد از سوی مردم دنيا با ديده حقارت نگريسته شوند، اّما در نظر . قرارمی گيرند 

نه تنها خردمندان ، حکيمان ، . خداوند از مقام وارزش وااليی برخوردار می باشند
سخت کوش که در تمامی طول روز غيورانه نيکوکاران وبزرگان ، ونه تنها کارگران 

وبی وقفه تالش می کنند، اجازه ورود به جايهای ُآمانی را خواهند داشت ، بلکه 
مسکينان در روح که مشتاق حضور مسيح در دلهای خود هستند وفروتنان در روح که 
همه آرزويشان بجا آوردن اراده الهی است ، ايشان نيز اجازه ورود به ملکوت را 
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آنان نيز جزو کسانی خواهند بود که جامه هايشان را با خون بره شسته . اهند يافت خو
  .وسفيد گردانيده اند 

اينان در پيشگاه تخت خدايند وشبانه روز او را در معبدش خدمت می کنند، وآن " 
  .۵ آيه ٧مکاشفه ." تخت نشين ، خيمه خود را برآنان می گستراند

احساس ."  عدالت ، زيرا آنان سير خواهند شدخوشا بحال گرسنگان وتشنگان" 
ناشايستگی موجب می شود که دل آدمی تشنه وگرسنه پارسايی شود وچنين اشتياقی بی 

آنانی که در دلهای خويش برای مسيح جا باز می کنند ، محبت اورا . پاسخ نخواهد ماند 
د حمل کنند ، .همه کسانی که اشتياق دارند تا سيرت الهی را برخو. درک خواهند کرد
روح القدس شخصی را که به عيسی می نگرد هرگز بدون کمک رها . خرسند خواهند شد

وخته شده باشد ، کار روح القدس در دنخواهد کرد وتا زمانی که نگاه فرد به مسيح 
محبت پاک وبی آاليش فکروذهن را . تبديل فرد به شباهت مسيح متوقف نخواهد شد

 شخص را برای درک وپذيرش حقايق الهی افزايش وسعت می بخشد وظرفيت فکری
خوشا بحال گرسنگان و تشنگان ." خواهد داد تا از درک کمال ومعرفت الهی قاصر نشود

  .".ِ عدالت زيرا ايشان سير خواهند شد 
خو شا بحال رحيمان ، زيرا برآنان رحم خواهد شد وخوشا بحال پاکدالن زيرا که " 

رنوع فکر ناپاک ،روح را فاسد می سازد وتوانايی های  ه."خدا را خواهند ديد آنان 
فکر ناپاک بصيرت . اخالقی را تضعيف کرده واثرات روح القدس را از بين می برد 

هر چند که . روحانی را از بين می برد ودرنتيجه فرد نمی تواند خداوند را بشناسد 
 هنوز هم از آلودگی خداوند فرد گناهکار را می بخشد ، اّما کسی که بخشيده شده است

کسی که می خواهد درک روشنی از حقيقت داشته باشد بايد از . فکری پاک نشده است 
  .تمام آلودگی های فکری وگفتاری اجتناب کند

وعاتی مهمتراز آلودگی جسمی ويا آزاد شدن از ضبا اين حال ، سخنان مسيح به مو
خودخواهی ، ما . اشاره می کردفساد ظاهری که يهوديان به شدت از آن اجتناب ميکردند 

شخصی که دارای روح خودخواهی است خداوند . را از شناخت خداوند محروم می کند 
بنابراين تا زمانی که روح . را براساس معيارهای خودخواهانه خود خواه شناخت 

فقط .  ، نخواهيم توانست خداوند را که محبت است بشناسيم م خودخواهی را کنار نگذاري
خدای رحيم ورئوف " يثار گر وروح متواضع و ساده دل می تواند خداوند را که قلب ا

  .۶ آيه ٣۴خروج . بشناسد " وديرخشم وکثيراال حسان وامين است 
دنيا . صلح وسالمتی از حقيقت سرچشمه می گيرد." خوشا بحال صلح کنندگان " 

در نتيجه با يکديگر با شريعت خداوند دشمنی می ورزد وگناهکاران با آفريننده خويش و
آنانی را که شريعت " در حالی که سراينده مزامير می گويد ، . نيز خصومت می ورزند 

." ِتو را دوست می دارند سالمتی عظيم است وهيچ چيز با عث لغزش ايشان نخواهد شد 
 انسان نمی تواند صلح وسالمتی را ايجادکند وبه همين دليل است ١۶۵ آيه ١١٩مزامير 
ی طرحهای انسانی برای تزکيه وتعالی افراد وجامعه برای ايجاد صلح وسالمتی که تمام

. توانند به قلب افراد دسترسی يابند حهايی نمیربا شکست مواجه ميشوند زيرا چنين ط
تنها نيرويی که قادر است صلح وسالمتی واقعی را دردل افراد ايجاد کرده واستمرار 

متی مسيح در قلب آدمی ساکن می شود تمامی هنگامی که سال. بخشد، فيض مسيح است 
به جای " اميال پليد که موجب کشمکش ونفاق می شوند بدور افکنده می شوند وآنگاه ،

وکوير بی آب وعلف زندگی " درخت خار ، صنوبر وبه جای َخس ، َاس خواهد روئيد 
  .١يه  آ٣۵ باب ١٣ آيه ۵۵اشعيا ." مثل گل سرخ خواهدشگفت و شادمانی خواهد شد "
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جمعيتی که به سخنان مسيح گوش فرا می دادند، از تعاليم او که با تعاليم و 
مردم به جايی رسيده بودند که . دستورات فريسيان کامًال متفاوت بود، شگفت زده شدند

فکر می کردند برخورداری از مال وثروت دنيوی موجب خوشبختی ايشان ميشود وبه 
درآن ايام ، . اديده حسادت وطمع می نگريستند همين دليل به شهرت وثروت افراد ب

بسيار خوشايند بود ومردان خردمند وديندار فضايل اخالقی " خاخام " داشتن عنوان 
بر خورداری از مقام وثروت دنيوی اوج خوشبختی . خويش را به رخ مردم می کشيدند 

تخاری تمامی تلقی ميشد ، اّما عيسی در حضور جمعيت اعالم کرد که چنين پيشرفت واف
او با . پاداشی است که چنين افرادی در اين جهان وبرای هميشه دريافت خواهند کرد

مردم ساکت وبی . اقتدار سخن می گفت وسخنان او با قدرت متقاعد کننده ای همراه بود
صدا به سخنان او گوش فرا داده واحساس ترس آميخته با احترام برايشان حکمفرما 

يدند که اگر تعاليم اين رسپ رديد به يکديگر می نگريستند واز خود میآنان با ت. شده بود 
ز  ا شخص حقيقت داشته باشد، چه کسی درميانِ ايشان نجات خواهد يافت ؟ بسياری

ايشان متقاعد شده بودند که اين معلم استثنايی به وسيله روح خداوند بر انگيخته شده 
  .ت وعقايدی را که بيان می کرد ، عقايد الهی اس

عيسی بعداز تشريح بنيان واساسِ  خوشبختیِ  واقعی وچگونگیِ  کسبِ  آن ، 
وظايف شاگردانش را به ايشان خاطر نشان کرد تادر مقام معلمين برگزيده شده از سوی 

 از پيش می دانست یعيس. خداوند، مردم رابه مسير پارسايی وحيات ابدی هدايت کنند
های ردی ، رنج خواهند برد وبا مخالفتناکامی ودلسکه شاگردان به خاطر روبرو شدن با 

قاطع دشمنان روبرو خواهند شد ومورد تحقير قرار گرفته وشهادت ايشان در باره او 
او به خوبی می دانست که شاگردانش ، اين مردانِ  . مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت 

تِ  خويش با تهمت ،  برای انجام رسالدع که با دقت به سخنانِ  وی گوش می دادنضمتوا
خوشا " بنابراين درادامه سخنانش فرمود،.  شکنجه ، زندان ومرگ روبرو خواهند شد

خوشا بحال . بحال زحمتکشان برای عدالت ، زيرا ملکوتِ آسمان از آنِ  ايشان است 
شما، آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند وآزار رسانند وهر سخن بدی به 

خوش باشيد وشادی کنيد زيرا پاداشتان درآسمان عظيم است ، . ن بگوينددروغ عليه تا
  ."چرا که همين گونه پيامبرانی را که پيش از شما بودند ، آزار رسانيدند

دشمنی آن با عيسی نيز درست به . دنيا گناه را دوست دارد واز عدالت متنفر است 
ی کنند ، مسيحيت را عامل همه آنانی که محبت بيکران او را رد م. همين دليل بود

پوشاند از بين می  نور مسيح تاريکی را که گناهانِ  ايشان را می. دردسر خواهند يافت 
هر چند افرادی خود را به . برد ونياز به اصالح شدن را در زندگی ايشان آشکار می کند

ه چسبيده روح القدس تسليم کرده وبر عليه گناه مبارزه می کنند، عده ای ديگر نيز به گنا
  .و برعليه حقيقت ونمايندگان آن به نبرد می پردازند

بدين ترتيب ، کشمکش آغاز می شود وپيروان مسيح به عنوان افرادی مزاحم 
پيروی ايشان از خداوند موجب می شود تا با دشمنی جهان . مورد اتهام قرار می گيرند 

 در مسيری گام بر می آنان به خاطر مسيح متحمل سرزنش می شوند زيرا. مواجه شوند
ايشان نه . دارند که به وسيله شريف ترين وفداکارترين فرد اين جهان پيموده شده است 

هر آزمايشِ  سخت عاملی است . با اندوه بلکه با شادی وخوشی با جفا روبرو می شوند
که موجب تصفيه وتزکيه ايشان می شود وآنان را برای همکاری با خداوند آماده می 

ِ ويژه ايی د. سازد ر مجادله بزرگ برای کسب عدالت ، هر مبارزه ای از اهميت
 رپيروان مسيح اگ. که در پيروزی نهايی به شادی فرد خواهد افزود. برخوردار می باشد 

ازچنين تفکری پيروی کنند ، در مقابل مشکالتی که ايمان وتحمل ايشان را موردآزمايش 
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را با شادی خواهند پذيرفت ، خادمان مسيح قرار می دهد، نخواهند ترسيد، بلکه آن 
ِ خويش را جهت کسب  برای انجام وظايف خويش دراين جهان بايد تمامی تمايالت
رضايت خداوند متمرکز کرده وبدون ترس وبرخورداری از حمايت انسانی ، مسئوليت 

  .خويش را به انجام رسانند
ا وآزار ، خود را از بنابراين خالصی از جف" شما نمک جهانيد " عيسی فرمود ،
بايد درميانِ مردم ساکن شويد تا طعم محبت الهی هم چون نمک ، . جهان کنار نکشيد

  .جهان را از فساد وتباهی حفظ کند
دلهايی که به ندای روحی القدس پاسخ می گويند همانند نهرهايی هستند که برکاتِ  

 کنند اگر از روی زمين آنانی که به خداوند خدمت می. خداوند از آنها جاری ميشود 
برداشته شوند وروح القدس خداوند نيزاز ميان مردم خارج شود، درآنصورت اين جهان 

ونتيجه ی آن حاکميتِ شيطان خواهد . برای ويرانی وتباهی به حال خود رها خواهد شد
افت هر چند افراد گناهکار از آن آگاه نيستند ، اّما تمام برکاتی را که دراين جهان دري. بود

می کنند به خاطر حضور قوم خداوند است ، همان قومی که از سوی ايشان مورد ظلم 
مسيحيان اگر فقط نام مسيحی را برخود حمل کنند ، مانند نمکی . وتحقير قرار می گيرد

وجود چنين افرادی برای نيکويی . خواهند بود که خاصيِت خود را از دست داده است 
ان به خاطر بد معرفی کردن خداوند به جهان ، از نآ. اشت اين جهان هيچ اثری نخواهد د

  . بی ايمانان بدتر می باشند
يهوديان تصور ميکردند که نجات منحصر به قوم يهود می " . شما نور جهانيد" 

باشد ، اّما مسيح به ايشان نشان داد که نجات مانند نور آفتاب می باشد وبه همه جهان 
نبايد در ميان جلدهای يک کتاب ويا در محدوده ی مذهب کتاب مقدس . تعلق دارد

هم چنين نبايد به خاطر منافع شخصی ما عرضه . ديوارهای يک کليسا محصور شود
مقدس بايد به زندگی روزانه ما  مذهب کتاب. ده وپس از آن مجددًا کنار گذاشته شودش

  .دقداست بخشيده ودر تمام فعاليت های شغلی وارتباطات اجتماعی آشکار شو
شخصيت واقعی از بيرون شکل نمی گيرد بلکه در باطن شخص شکل گرفته وتجلی 

اگر خواهانِ  هدايتِ  افراد به مسير پارسايی هستيم ، اصول پارسايی بايد . می يابد
اقرار ما به ايمان . نخست در دلهای ما حفوظ نگاه داشته شود ومورد تکريم قرارگيرد

تواند کالم  کار کند ، اّما تقوای عملی ماست که میشممکن است عقيده مذهبیِ  مارا َآ
رفتار موقر ، گفتگوی پاک وبی آاليش ، شرافت ، . حقيقت را به ديگران عرضه کند 

توانند  روحيه فعاليت ونيکو کاری ، الگوی خداپسندانه ، ابزاری هستند که می
  .نورحقيقت را به جهانيان عرضه کنند

د نکرده بود، اّما در عين حال اين تصور را در عيسی بر روی جزئيات شريعت تاکي
.  برای لغو مقررات شريعت آمده استمخاطبينِ خويش به وجود نياورد که تصور کنند او

او می دانست که جاسوسان آماده اند تا سخنان او را مستمسک قرار داده وازآن در 
اری از مخاطبانش عيسی از تعجبی که در اذهان بسي. جهت مقاصد پليدشان استفاده کنند

وجود داشت ، آگاه بود وبه همين دليل چيزی نگفت که ايمان ايشان را نسبت به شريعت 
خوِد مسيح احکام . واحکام آن که از سوی موسی به ايشان داده شده بود، متزلزل کند

احترام فوق العاده او نسبت به . ومقرراتِ  مربوط به شريعت را به موسی داده بود 
اء موجب شده بود تا برای شکستن ديوار مقررات سنتی که يهوديان را شريعت وانبي

او هر چند که تفسيرهای غلط ايشان در باره شريعت را رد . احاطه کرده بود، تالش کند
می کرد ، اّما با هوشياری فراوان شاگردانِ  خود را از ناديده گرفتن حقايق عظيمِ الهی 

  . می داشت که به قوم يهود سپری شده بود، برحذر
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به خاطر اطاعت از شريعت به خود می باليدند ، اّما در مورد اصول فريسيان 
شريعت وکاربردِ  آن در اعمال روزمره به قدری بی اطالع بودند که سخنان منجی از نظر 

در حالی که عيسی گرد وغباری را که حقيقت در زير . ايشان نوعی بدعت تلقی می شد
کردند که او درحال نابودکردن حقيقت   می برد، آنان تصور میآن مدفون شده بود از بين

 فريسيان درگوش يکديگر نجوا می کردند که عيسی حقيقت را خوار می. می باشد
گمان مبريد که آمده ام تا " اوپی به افکار ايشان برده وخطاب به ايشان گفت ،. شمارد

آنها را نسخ کنم ، بلکه آمده ام تا تورات ونوشته های پيامبران را نسخ کنم ، نيامده ام تا 
رسالت او در اين . در اينجا، عيسی اتهام فريسيان را رد می کند ." تحققشان بخشم 

 جهان اثبات حقانيت مقررات واحکامی بود که فريسيان او را به نقضِ آن متهم می
ح به اگر شريعت خداوند قابل تغيير ولغو شدنی بود، ديگر لزومی نداشت که مسي. کردند

او آمد تا ارتباط ميان شريعت با انسان را . جهت گناهان ما متحمل رنج وعذاب گردد
  .توضيح داده وبا رفتار مطيع خويش ، مفاهيم آن را روشن سازد

او . خداوند احکام مقدس خويش را به ما داده است زيرا او انسان را دوست دارد
. ی را برای ما آشکار می کندبرای حفاظت ما در مقابل عواقب گناه، اصول پارساي

شريعت نشاندهنده افکار خداوند است وزمانی که به واسطه ايمان به مسيح پذيرفته می 
شريعت به ما قوت می بخشد تا براميال نفس وتمايالت . شود، به افکار ما تبديل می شود

خداوند . دنيوی و وسوسه هايی که ما را به سوی گناه می کشانند ، پيروز شويم 
واهانِ  خوشبختی ماست وبه همين دليل فرايض شريعت را به ما داده است تا با خ

" هنگامی که فرشتگان در زمان تولد عيسی سرود. اطاعت از آن ها سعادتمند شويم 
را " خدارا در اعلی عليين جالل وبر زمين سالمتی ودر ميان مردم رضامندی باد

 برای تکريم وستا يش آن آمده بود، ت را که عيسیعخواندند، در حقيقت ، اصول شري
  .کردند  اعالم می

زمانی که شريعت بر فراز کوه سينا اعالم شد ذات مقدس خودرا به انسان آشکار 
شريعت به اين دليل به . کرد تا در مقايسه خود با آن از طبيعت گناه آلود خويش آگاه شود

يک نجات دهنده را احساس انسان داده شد تا نسبت به گناه خويش ملزم شده ونياز به 
هنگامی که اصول شريعت به واسطه روح القدس دردل آدمی قرارمی گيرد در واقع . کند

اصول . شريعت هنوز هم اين کار را انجام می دهد. پذيرد  چنين کاری صورت می
شريعت درزندگی ورفتارمسيح کامًال مشهود است وهنگامی که روح القدس خداوند قلبِ  

تأثير قرار می دهد وهنگامی که نور مسيح ، نياز به خون پاک کننده اورا آدمی را تحت 
کند، شريعت هنوز هم عاملی است که ميتواند ما را به سوی مسيح  کار میشبه افراد َآ

شريعت خداوند کامل است وروح ." هدايت می کند تا با ايمان به او عادل شمرده شويم 
  .٧ آيه ١٩مزامير ." را دگر گون می کند 
تا آسمان وزمين ازميان نرود،نقطه يا همزه ای از تورات هرگز " عيسی فرمود ،

خورشيدی که درآسمان می درخشد ." ازميان نخواهد رفت ، تا اينکه همه به انجام رسد
وزمينی که شما برآن ساکن هستيد ، به تغيير ناپذيری بودن شريعت خداوند شهادت می 

مان سآسانتر است که ُآ." احکام خداوند باقی خواهند ماندآنها از بين بروند ، اگر . دهند
آيين ها . ١٧ آيه ١۶لوقا ." وزمين زايل شود، ازآنکه يک نقطه از تورات ساقط گردد 

ونمونه هايی که به عيسی به عنوان بره خدا اشاره می کردند، بايد با مرگ او منسوخ 
  .ايدار وتغيير ناپذير باقی می مانندشدند، اّما احکام ده گانه همانند سلطنت خداوند پ می

هر گونه انحراف از آن گناه محسوب می " شريعت خداوند کامل است " از آنجا که 
آنانی که از شريعت خداوند سرپيچی کرده وبه ساير ين نيز سرپيچی کردن از آن . شود



 - 183 -

منجی با اطاعت ازاحکام . شدرا تعليم می دهند ، از سوی مسيح محکوم خواهند 
، حقايق آن را مورد تاکيد قرارداده ونشان داد که شريعت می تواند به وسيله عتشري

او نشان دادکه چگونه شخصيت انسان می تواند با اطاعت . انسان نگه داشته شود
همه آنانی که مانند او مطيع شريعت هستند ، در حقيقت . يعت رشد وتعالی يابدرازش

وبالعکس . ١٢ آيه ٧روميان ." نيکوست مقدس وعادل و" اعالم می کنند که شريعت 
همه آنانی که احکام خدا را زير پا می گذارند بر ادعای شيطان پافشاری می کنند که 

چنين افرادی از فريب های دشمن . شريعت را ظالمانه وغير قابل اطاعت معرفی می کند 
ان فرزندان آن. بزرگ يعنی شيطان جانبداری کرده ونسبت به خداوند بی حرمتی می کنند 

. شرير محسوب می شوند که نخستين کسی بود که بر عليه شريعت خداوند عصيان کرد
پذيرش چنين افرادی درآسمان مجددًا مقدمات نا اطاعتی وعصيان را فراهم آورده 

کسی که عمدًا يکی از اصول شريعت .  خواهد ساخت هوسالمت کائنات را با خطر مواج
  .کوت آسمان وارد نخواهد شدرا ناديده بگيرد، هرگز به مل

خاخامها، پارسايی خويش را برای ورود به ملکوت کافی می دانستند ، اّما عيسی 
تشريفات ظاهری ومعرفت نظری درباره حقيقت ، . آن را بی ارزش ونا کافی اعالم کرد 
خاخامها ادعا می کردند که به واسطه تالشهای . پارسايی فريسيان را تشکيل می داد

در حالی که به خاطر . توانند مقدس باشند دشان برای نگه داشتن شريعت میفردی خو
  .اعمال ايشان ، پارسايی از مذهب جدا شده بود

در تمام مدتی که ايشان مراسم وتشريفاتِ  مذهبی را با وسواس زياد به جا می 
انست پارسايی کذايی ايشان هرگز نمی تو. آوردند، زندگی ايشان فاسد وتباه گرديده بود 

  .ايشان را به ملکوت آسمان وارد کند
مسيح ذهنِ مردم را به خود مشغول کرد اين بود که ام بزرگترين فريبی که در اي

در حالی که تجارب بشری نشان داده . پذيرش ظاهری حقيقت موجب پارسايی می شود
ين زيرا چن. باشد  بود که معرفت نظری ، در باره حقيقت برای نجات يک فرد کافی نمی

يک نگرش دقيق به آنچه که حقيقت . اند ثمرات پارسايی را به بار آوردی تو معرفتی نم
شود، نشان  می دهد که چنين نگرشی غالب اوقات از حقيقت واقعی  کالمی ناميده می

تاريکترين صفحات تاريخ بشری ُپر است از شرح جناياتی که . وراستين متنفر می باشد
فريسيان ادعا می کردند که فرزندان ابراهيم . م شده است از سوی مذهبيون متعصب انجا

بوده وبه خاطر در اختيار داشتن احکام وفرائض مقدس الهی به خود می باليدند ، اّما 
برخورداری از چنين امتيازاتی ، ايشان را ازخود خواهی ، شرارت ، حرص کسب مال 

را متدّين ترين افراد عالم آنان خودشان . وثروت ورياکاری بی شرمانه ، محافظت نکرد
  .می پنداشتند ، اّما دينداری کاذب ايشان باعث شد تا خداوند جالل را مصلوب کنند

ياتی بسياری بدليل پذيرش يک سری عقايد اله.همين خطر هنوز هم وجود دارد 
مسيحی می پندارند اّما در زندگی خود به حقايق الهی عمل نمی کنند زيرا به اين خود را
وبه همين دليل ، قدرت وفيضی را . ايمان نداشته ونسبت هب آن عالقمند نيستند حقايق 

چه بسا ، افراد ايمان به . که از طريق ايمان به حقيقت حاصل ميشود، دريافت نمی کنند 
حقيقت را اقرار کنند، اّما اگر ثمرات ايمان که شامل صداقت ، مهربانی ، صبر ، شکيبايی 

ندگی ايشان ديده نشود، چنين ايمانی برای صاحبانش لعنت وتفکرالهی می باشد در ز
  .تلقی شده واز طريق اعمال ايشان بای جهان نيز لعنت به بار خواهد آورد

پارسايی که مسيح تعليم داد هماهنگ شدن قلب وزندگی با اراده َآشکار خداوند 
شته باشند شوند که به خداوند ايمان دا افراد گناهکارزمانی پارسا شمرده می. است 

درآن صورت ، ايمان حقيقی اذهان ايشان را تعالی . وارتباط زنده با او را حفظ کنند 
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پس از آن تشريفات ظاهری با خلوص . بخشيده وبه زندگی ايشان شرافت می بخشد 
باطنی مسيحی هماهنگ شده وتشريفات مقرر شده برای عبادت خداوند، همانند 

  .ام می دادند ، بی معنی نخواهد بودکه فريسيان ريا کار انج تشريفاتی
ِ  ده گانه را به طور مجزا مطرح کرده ومفهوم عميق رعيسی ه يک از احکام

او نشان می دهد که اصول اخالقی اين احکام تا چه . يح می دهدضوگسترده آن را تو
اندازه گسترده بوده واشتباه مهلکی را که يهوديان در اطاعت ظاهری از احکام شريعت 

عيسی اعالم می کند که شريعت خداوند با .  شده بودند به ايشان آشکار می کندمرتکب
کسی که مرتکب کوچکترين بی عدالتی . فکر پليد ونگاه شهوانی زير پا گذاشته می شود

قتل وجنايت ابتدا در فکر . شود شريعت را نقض کرده وطبيعت خويش را فاسد می سازد
درا به روی کينه ونفرت می گشايد در مسير آدمی شکل می گيرد وکسی که در قلب خو

  .قتل وجنايت گام بر می دارد وقربانيهای او در نظر خداوند مشمئز کننده می باشند
آنان با تنفر از روميان وبر زبان . يهوديان روحيه تالفی جويی را پرورانده بودند

 موجبآوردن سخنان زشت وتقبيح کننده ، خصوصيات شيطانی از خود بروز داده و 
بدين ترتيب خودشان را آماده کردند تا تحت هدايت شرير اعمال . خشنودی او شدند

در رفتار مذهبی فريسيان هيچ گونه تقوای قابل قبولی برای . وحشتناکی را مرتکب شوند
مسيح از ايشان خواست که با فکر قيام برعليه . ارائه به اقوام غير يهودی ديده نمی شد

  .دن آرزوی انتقام ، خودشان را فريب ندهندحاکمان ستمگر وپروران
درحقيقت نوعی خشم وجود دارد که حتی برای پيروان مسيح نيز توجيه پذير می 

به طور مثال ، هنگامی که خداوند مورد بی حرمتی قرار می گيرد ويا عبادت . باشد
 وخدمت او بدنام می شود ويا بيگناهی موردظلم قرار می گيرد ، نوعی خشم ناشی از

پارسايی سرتاسر وجود اين افراد را فرا می گيرد ، چنين خشمی که ناشی از حساسيت 
  .روحانی واخالقی می باشد ، گناه محسوب نمی شود

اصطالح تحريک آميز عنانِ  اختيار خود  اّما آنانی که تحت تأثير هر گونه حرکت به
شيطان می  به رویرا از دست داده وخشمگين می شوند ، در حقيقت در قلبِ  خويش را 

اگر خواهان هماهنگی با خداوند هستيم ، بايد کينه ودشمنی را از افکار خود . گشايند 
  .دور کنيم 

،  اگر هنگام تقديم هديه ات برمذبح"منجی از اين نيز قدم فراتر نهاده ومی فرمايد ،
برو وبا به يادآوردی که برادرت ازتو شکايتی دارد، هديه ات را بر مذبح واگذار ونخست 

بسياری در بجا آوردن مراسم ." برادرخود آشتی کن وسپس بيا وهديه ات را تقديم نما
مذهبی غيرت نشان می دهند درحالی که ميان ايشان وبرادرانشان اختالفات نا خوشايندی 

خداوند از ايشان می خواهد که برای برقراری صلح . وجود دارد که بايد خاتمه داده شود 
تا زمانی که اين کار را انجام ندهند ، خداوند . ت خويش را به کار گيرند وآشتی تمام قدر

وظيفه يک مسيحی دراين مورد به صراحت نشان داده شده . عبادت ايشان را نمی پذيرد
  .است 

َ بدان ." می سازد  خداوند برکات خويش را برهمگان جاری او آفتاب خودرا بر
سپاسان وبد کاران نابا " او ." مان می باراند تاباند وباران برعادالن وظال ونيکان می

" عيسی فرمود ،. او از ما می خواهد مثل او باشيم . ٣۵ آيه ۶لوقا ." مهربان است 
به آنان که از شما نفرت دارند ، نيکی " ، و."برای هر نفر که نفرينتان کند برکت بطلبيد 

اينها اصول شريعت ......  شويد تا پدر خود را که در آسمان است پسران........... کنيد ،
  .حيات می باشند خداوند وچشمه های
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. نقشه خداوند برای فرزندانش عالی تر از آن است که فکرانسانی آن را درک کند
اين حکم ." پس شما کامل باشيد ، چنانچه پدر شما که در آسمان است ، کامل است "

ور کامل از قدرت شيطان آزاد نقشه نجات در نظر داردکه ما را به ط. يک وعده است 
او برای از بين بردن اعمال شرير . مسيح همواره فرد نادم را از گناه جدا می سازد . کند

به اين جهان آمد تا شرايطی را فراهم آورد که به واسطه آن روح القدس به همه افراد 
  .نادم اعطا شود وآنان را از ارتکاب گناه باز دارد

شيطان از شنيدن اينکه . نه ای برای رفتار غلط تلقی شودعامل عصبانيت نبايدبها
مدعيان پيروی از مسيح برای رفتار غلط خويش بهانه تراشی می کنند خوشحال می 

. ی گناه هيچ بهانه ای وجود ندارد راب. شود همين بهانه هاست که موجب گناه می. شود 
اوند قابل د مومن خرفتار پاک ، زندگی مسيح گونه ، برای اشخاص نادم وفرزندان

  .دسترس می باشد
همانطور که پسر . شباهت مسيح است  شخصيت ايده آل مسيحی ، تبديل شدن به

انسان در زندگی خود کامل وبی عيب بود، پيروان او نيز بايد در زندگی خود کامل وبی 
او نيز چون ما انسان بود . عيسی از هر حيث شبيه به برادرش آفريده شد. عيب باشند

او نيز با غذا خوردن به حيات خويش ادامه می داد وبا . رسنه وتشنه وخسته می شدوگ
او هر چند پسر بی عيب خدا بود اّما در سرنوشت انسان . خوابيدن نيرويی تازه می يافت 

  . نيز سهيم بود
. عيسی ، خدا بود که در لباس جسم ظاهر شد وشخصيت او بايد به ما تعلق گيرد 

بين آنها سکونت خواهم گزيد " نانی که به او ايمان دارند می فرمايد ،خداوند در باره آ
." خواهند بود ودر ميانشان را ه خواهم رفت ومن خدای ايشان خواهم بود وآنان قوم من

  .١۶ آيه۶دوم قرنتيان 
ردبانی است که يعقوب در خواب ديد ، نردبانی که پايه اش بر زمين نمسيح همان 

اگر اين نردبان به زمين . زه آسمان وبه آستانه جالل می رسدبرپاشده وسرش به دروا
با اين حال هر جا که باشيم ، مسيح به ما . نمی رسيد ، گم شدن وتباهی ما حتمی بود

طبيعت ما را برخود گرفت وپيروز شد تا ما به واسطه گرفتن . او. دسترسی پيدا می کند 
اّما پاک " ن گناهکار فرستاده شد انسا" شباهت " مسيح به . طبيعت او پيروز شويم 

اکنون او با الوهيت خويش بر تخت الهی تکيه می  . ٣ آيه ٨روميان . وبی گناه زيست 
او ازما می خواهد که به واسطه . زند وبا انسانيت خويش به ما دسترسی پيدا می کند

  .ايمان به او شکوه وزيبايی شخصيت خداوند را کسب کنيم 
  ."پدرماکه درآسمان است ، کامل است "  بايدکامل باشيم همانطورکه           بنابراين

عيسی نشان داده بود که اصول پارسايی برچه چيزی مبتنی بوده وخدا را به عنوان 
اکنون او به وظايف عملی روی آورده وگفت در صدقه ، دعا . منبع آن معرفی کرده بود

با صميميت به فقيران .  کنيدوروزه سعی نکنيد تا توجه مردم را به سوی خود جلب
در دعا، با خداوند مصاحبت وراز ونياز کنيد وهنگامی که . ورنجديدگان صدقه بدهيد

قلب يک فريسی مانند زمينی خشک وبی . روزه می گيريد مانند رياکاران ُترشرومباشيد
اّما کسی که خود را بدون . حاصل است که درآن بذر حيات بخش الهی پرورش نمی يابد

 وشرط به خداوند تسليم می کند ، مقبولترين عبادت وخدمت را به حضور خداوند قيد
زيرا از طريق مصاحبت با خداوند است که افراد سيرت الهی را کسب . تقديم خواهدکرد

  .کرده وبه همکاران او تبديل می شوند
  در آنگاه پ." شی داده ميشود پادا شود ،  می انجام  خلوص نيت  با  که  خدمتی  به 
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شخصيت ما به واسطه زندگی کردن در فيض .". ، به تو پاداشی خواهد داد بينِ  تونهان 
ويژگی های شخصيتی . مسيح ، شکل می گيرد وزيبايی اولّيه به جان وروح باز می گردد

سيمای مردان . مسيح به ما منتقل می شود وشباهت الهی شروع به نمايان شدن می کند 
ند گام برداشته وبا او همکاری می کنند ، آرامش وسالمتی وزنانی که در طريق خداو
پادشاهی آسمان برای . آنان با فضای الهی احاطه شده اند . آسمان را نشان می دهد 

آنان از شادی مسيح برخوردار بوده وبه خاطر برکت . چنين افرادی آغاز شده است 
 که برای خدمت به استاد ايشان اين افتخار را دارند. بخشيدن به ديگران شاد هستند 
  .پذيرفته شده ودرنام او خدمت کنند

مانمی توانيم خدارا باقلبی تقسيم شده ." هيچ کس دو ارباب را خدمت نتواند کرد" 
مقدس يک تأثير در ميان ساير تأثيرات نيست ، بلکه مقدم  مذهب کتاب. خدمت کنيم 

نند سايه ای از رنگ باشد که هم چنين نبايد ما. برهمه بوده وبرهمه چيز حاکميت دارد
در جاهای مختلف يک قطعه کرباس پاشيده شده است ، بلکه بايد بر تمامی زندگی سايه 
افکند، چنان که گويی که کرباس در رنگ غوطه ور شده تا جايی که تمامی تاروپود آن 

  .با سايه ای که هرگز از بين نمی رود، رنگ شده است 
اما اگر چشمت . اشد، تمام وجودت روشن خواهد بودبنابراين ، اگر چشمت سالم ب" 

پاکی وثبات قدم در هدف شرايط ." تمام وجودت را ظلمت فرا خواهد گرفت . فاسد باشد
کسی که آرزومند شناخت حقيقت می باشد بايد تمامی . دريافت نور خداوند می باشند

متزلزل بودن وبی . چنين شخصی نمی تواند با گناه مصالحه کند. مظاهر آن را بپذيرد 
عالقگی نسبت به حقيقت موجب می شود که فرد در مقابل گناه و وسوسه های شيطان 

  .تسليم شود
خط مشی دنيوی واصول انحراف ناپذير پارسايی با يکديگر هيچگونه تناسبی 
ندارند وهمانند رنگهای مربوط به رنگين کمان به تدريج به يکديگر درهم آميخته نمی 

يان اصول دنيوی واصول مربوط به پارسايی مرز گسترده وروشنی را خداوند م. شوند
همان اندازه که روشنايی نيمروز با تاريکی نيمه شب متفاوت است ، . ترسيم کرده است 

وفقط آنانی که مانند مسيح . شباهت به مسيح نيز با شباهت به شيطان تفاوت دارد 
پرورانده شود   تنها يک گناه دردلاگر. زندگی می کنند ، همکاران او محسوب می شوند

ويا يک عمل خطا در زندگی حفظ شود، تمام وجود آلوده می شود وشخص به عامل ظلم 
  .وشرارت تبديل می شود

. همه آنانی که برای خدمت خداوند انتخاب شده اند ، تحت مراقبت او قرار می گيرند
که در صحرامی رويند اشاره مسيح به پرندگانی که در هوا پرواز می کنند ، وبه گلهايی 

او به . کرده واز مخاطبينش خواست که اين مخلوقات آفرينش را مورد توجه قرار دهند
پرندگان آسمان را بنگريد که نه می کارند ونه می دَروند ونه در انبار " ايشان فرمود،

 با آيا شما از آنها به مراتب. ذخيره می کنند وپدر آسمانی شما به آنها روزی می دهد
و معيار توجه خداوند نسبت به مخلوقات آفرينش ٢٨ آيه ۶متی ." ارزش تر نيستيد؟

گنجشگ کوچک قهوه ای موردمراقبت . متناسب با ميزان ارزش واهميت آنهاست 
گلهای صحرا، وچمن هايی که زمين را می پوشاند از توجه . خداوند قرار می گيرد

اد بزرگ هنر سوسن های صحرا را چنان است. ومراقبت پدر آسمانی برخوردار می شوند
با مهارت وزيبا آفريد که زيبايی آنها، شکوه وجالل جامه سليمان را تحت الشعاع قرار 

چه اندازه بيشتر به انسان توجه می کند که به شباهت وزيبايی خداوند آفريده . می دهند
ند خداوند ميل دارد که فرزندانش سيرت وشخصيت اورا ظاهر ساز. شده است 
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وهمانطورکه تابش آفتاب نور خود را بر رگه های ظريف ورنگارنگ گلها می تاباند ، 
  .خداوند نيز زيبايی سيرت خود را بر روح وجان آدمی اعطا می کند

همه آنانی که ملکوت محبت ، پارسايی وسالمتی مسيح را انتخاب می کنند وتوجه 
مانی متصل می شوند وتمام برکات به آن را در صدر الويت قرار می دهند به جايهای آس
) مجلد( در کتاب تقديرالهی ، در دفتر. مورد نياز دراين جهان به ايشان متعلق خواهد بود

تمامی خصوصيات ما در . حيات برای هر کدام از ما صفحه ای اختصاص داده شده است 
. حتی تعداد موهای سر ما درآن به ثبت رسيده است . اين صفحه درج شده است 

  .رزندان خداوند هرگز از ذهن او غايب نمی شوندف
خداوند کمک . بايد هرروز از مسيح پيروی کنيم ." پس در انديشه فردا مباشيد" 

او تمامی راهنمايی های موردنياز فرزندانش . فردا را امروز در اختيار ما قرار نمی دهد
ندازه به ايشان می گويد او آن ا. را دريک زمان به ايشان نمی دهد، مبادا که آشفته شوند

قوت وحکمت عطا شده برای ضرورتهای مربوط به . که به خاطر سپرده وانجام دهند
 برای امروز –" اگر از شما کسی بی بهره از جکمت است ." زمان حال داده شده است 

درخواست کند از خدايی که سخاوتمندانه وبدون ماليمت به همه عطا می کند ، وبه  " –
   .۵آيه ! يعقوب باب ." هد شد وی عطا خوا

خود را برتر از ديگران مپنداريد ." داوری نکنيد تا بر شما داوری نشود" 
از آنجا که نمی توانيد انگيزه ديگران را تشخيص دهيد، قادر به . وبرايشان داوری نکنيد

با انتقاد وعيب جويی از ديگران ، در حقيقت خود را محکوم می کنيد، . داوری نيستيد
. يرا با اين کا رنشان می دهيد که با شيطان ، متهم کننده برادران خود همکاری می کنيدز

خود را محک . خود را بيازماييد تا ببينيد آيا در ايمان هستيد يا نه " خداوند می فرمايد ،
دوم ." اگر برخود حکم می کرديم ، بر ما حکم نمی شد." اين وظيفه ماست ." بزنيد 

  .٣١ آيه ١١ اول قرنتيان – ۵ آيه ١٣قرنتيان 
اگر ميوه بد طعم وبه درد نخور باشد، درخت .". درخت نيکو، ميوه  نيکو می دهد 

بد است و به همين ترتيب ، ميوه نيکو در زندگی ، شرايط باطنی وتعالی شخصيت را 
اعمال نيکو هرگز نمی توانند نجات را کسب کنند ، اّما نشاندهنده ايمان . نشان می دهد 

هر چند پاداش ابدی به . ستند که با محبت عمل کرده وشخص را تزکيه وتطهير می کننده
خاطر شايستگی ما داده نمی شود، با اين وجود در تناسب باکاری خواهد بود که از 

  .طريق فيض مسيح انجام شده است 
بدين طريق مسيح اصول پادشاهی خويش را اعالم کرد واين اصول را به عنوان 

او برای تفهيم تعاليم خويش از مثلها استفاده کرده ومی . الی زندگی تعليم دادقوانين ع
تنها شنيدن سخنان من کافی نيست بلکه با عمل کردن به آن می توانيد پايه های " گويد ،

اگر شخصيت خود را . خود خواهی مانند شنِ  روان است . شخصيت خود را بنا کنيد
نا کنيد ، مانند خانه ای خواهد بود که بر روی شن براساس فرضيه ها وابداعات بشری ب

بنا شده است ودر مقابل بادهای وسوسه وطوفانهای آزمايش فرو ريخته و ويران خواهد 
بنابراين کالم مرا بپذيريد . اّما اصولی که من تعليم داده ام تا ابد باقی خواهد ماند . شد

  .وشخصيت خود را بر روی آن بنا کنيد 
ين سخنان مرا بشنود وبه آنها عمل کند ، هم چون مرد دانايی است پس هر که ا" 

چون باران باريد وسيلها روان شد وبادها وزيد وبرآن . که خانه خود را بر سنگ بنا کرد
  .٢۵ و٢۴ آيات ٧متی ." خانه زور آورد، خراب نشد زيرا بنيادش بر سنگ بود 
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  "٣٢فصل "

  "نظامی رومی " 

تا آيات وعجايب نبينيد ، " ه پسرش را شفا داد، گفته بود،مسيح به مرد درباری ک
او ازاينکه قوم خودش درباره مسيح بودن وی . ۴٨ آيه ۴يوحنا ." ايمان نمی آوريد

درخواست آيات ومعجزات می کردند، محزون می شد وبارها از بی ايمانی ايشان شگفت 
و آمده بود، در شگفت شدو اّما به خاطر ايمان يک نظامی رومی که نزد ا. زده شده بود

او حتی از منجی تقاضا نکرد که . نظامی رومی قدرت منجی را مورد ترديد قرار نداد
فقط سخنی بگو که خدمتکارم " برای انجام معجزه شخصًا به خانه او بيايد، بلکه گفت ،

  .".شفا خواهد يافت 

 روميان ، غالمان در  ميان.  د بو مرگ  آستانه  در  و بيمار  خدمتکار افسر رومی 
هايی بودند که در کوچه وبازار خريده وفروخته می شدند ومورد آزار وخشونت برد ه 

قرار می گرفتند، اّما نظامی رومی غالم خويش را بسيار دوست می  داشت وشديدًا 
او . او ايمان داشت که عيسی می تواند غالم او را شفا دهد. خواهان بهبودی او بود

عليرغم . ود اّما اخباری که شنيده بود، ايمان را در او پديد آورده بودمنجی را نديده ب
ظاهر پرستی وتشريفات گرايی يهوديان ، اين فرد رومی متقاعد شده بود که مذهب 

او پيش از اين، بر موانع وحصارهای تعصب . يهوديان بر مذهب خود او برتری دارد
او برای . ا کرده بود، غلبه کرده بودقومی ودشمنی که فاتحان وقوم مغلوب را از هم جد

عبادت خداوند احترام قايل شده بود ونسبت به يهوديان به عنوان پرستندگان خداوند با 
اودر تعاليم مسيح ، همانگونه که برای وی شرح داده شده . مهربانی رفتار کرده بود 

وحانی که در تمام چيزهای ر. بود، چيزی را يافت که نياز روحی اش را تأ مين می کرد
با اين حال خود را اليق نمی دانست که . درون او بود به سخنان منجی واکنش نشان داد 

نزد عيسی آيد ، به همين دليل مشايخ يهود را نزدعيسی فرستاد تا از او بخواهند بيايد و 
او تصور کرد که آنان با معلم بزرگ آشنايی داشته ومی توانند . غالمش را شفا دهد

  .ی را جلب کنندموافقت و

زمانی که عيسی وارد کفرناحوم شد با گروهی از مشايخ يهود روبرو شد که 
اين " آنان با التماس بسيار به او گفتند،. خواهش نظامی رومی را به اطالع او رساندند

مرد سزاوار است اين لطف را در حقش بکنی ، زيرا قوم ما را دوست دارد وکنيسه را 
  ."ست نيز بر ايمان ساخته ا

عيسی بيدرنگ به سوی خانه ی افسر رومی رهسپار شد، اّما به واسطه ازدحام 
اخبار عزيمت او از پيش به گوش افسر رومی رسيد . جمعيت به آهستگی پيش می رفت 

سرورم ، خود را " دانست ، پيامی برای عيسی فرستاد که  واو چون خود را اليق نمی
اّما منجی به راه خود ادامه داد ." قف من آيی زحمت مده ، زيرا شايسته نيستم زير س

وسرانجام نظامی رومی به خود جرأت داده وبانزديک شده به او پيام خود را تکميل کرده 
فقط سخنی بگو که " ،."از همين رو، حتی خود را اليق ندانستم نزد تو آيم " وگفت ،

سربازانی نيز زير  . زيرا من خود فردی هستم زير فرمان. خدمتکارم شفا خواهد يافت 
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به . به يکی می گويم ، برو، می رود، به ديگری می گويم بيا، می آيد. فرمانِ  خود دارم 
همانطور که من نماينده .". به جای می آورد " اين را به جای آر" غالم خود می گويم 

می کنند، به همان تأئيد قدرت روم هستم وسربازان من قدرت مرا به عنوان مافوق 
يب ، تو نماينده ذات اليتناهی هستی و همه مخلوقات آفرينش فرمان تو را اطاعت می ترت

تو . تو می توانی به مريضی فرمان دهی که دور شود واز تو اطاعت خواهد کرد. کنند 
فقط . می توانی فرشتگان آسمانی را احضار کنی وآنان فضيلت شفا را عطا خواهند کرد

  .هد يافت سخنی بگو که خدمتکارم شفا خوا

عيسی چون اين را شنيد، ازاو در شگفت شد وبه جمعيتی که از پی اش می آمدند 
." به شما می گويم ، چنين ايمانی حتی در اسراييل هم نديده ام :" روی کرد وگفت 

در همان دم ." مطابق ايمانت به تو داده شود" برو: " سپس به آن نظامی گفت 
  .خدمتکار او شفا يافت 

د که نظامی را به عيسی معرفی کردند ، نشان داده بودند که چه اندازه مشايخ يهو
آنان تشخيص نمی دادند که بزرگترين واصلی ترين .از تصاحب روح انجيل فاصله دارند 

آنان با خود خواهی وقيافه ای حق به جانب از . نياز انسان ، طلب رحمت الهی است 
ما را مورد لطف ومرحمت " قوم ما" نظامی رومی تعريف وتمجيد کرده وگفتند چون 

فيض مسيح قلب او ". من اليق نيستم " اّما نظامی درباره خود گفت ،. قرار داده است 
او به نااليق بودن خويش پی برده بود با اين حال برای . را تحت تأثير قرارداده بود

رگترين زيرا به اعمال نيکوی خود اعتماد نکرد وبز. درخواست کمک از مسيح نترسيد 
بنابراين ايمان خود را به مسيح . ک از او بودمنياز او آشنايی با مسيح ودرخواست ک

اعالم کرد وايمان او به عيسی صرفًا به خاطر انجام معجزات نبود بلکه او، عيسی را 
  .دوست ومنجی بشر می دانست 

ارهای مارا نه به سبب ک. " هرانسان گناهکار بايد به اين نحو به نزد مسيح بيايد
زمانی  . ۵ آيه ٣تيتوس ." نيکويی که کرده بوديم ، بلکه از رحمت خويش نجات بخشيد

که شيطان به شما می گويد که شما گناهکار هستيد ونمی توانيد برکات خداوند را دريافت 
ما چيزی . کنيد، به او بگوييد که مسيح به اين جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد

در حضور خداوند شايسته ومقبول سازد، اّما هنگامی که به شرايط نداريم که ما را 
. فالکت بار خويش اعتراف می کنيم از قدرت نجات بخش خداوند بهره مند می شويم 

آنگاه ، می توانيم از تمام چيزهايی که ما را به خود وابسته کرده است آزاد شويم وبه 
 هيچ بهايی برای پرداخت کردن در دستهای خود،: صليب جلجتا نگريسته ، بگوئيم 

  .ندارم ، تنها به صليب تو متکی هستم 

اظهارات الهام . يهوديان از ايام کودکی در ارتباط با کار مسيح تعليم ديده بودند
بخش مشايخ وانبياء وتعاليم سمبليک مربوط به آيين های قربانی به ايشان تعليم داده 

ه گرفته بودند واکنون در مسيح چيزی نمی ديدند اّما ايشان نور حقيقت را ناديد. شده بود
اّما افسر رومی ، کسی که در سرزمين مشرکين تولد يافته . که اشتياق آن را داشته باشند

، در امپراطوری بت پرست روم تحصيل کرده وهمانند يک سرباز تربيت شده وظاهرًا به 
وطنانش از زندگی واسطه تعصب يهوديان وبه خاطر تحقير قوم اسراييل از سوی هم

 اين مرد ، حقيقتی رادريافت که يهوديان ، –روحانی محروم ودور نگاه داشته شده بود 
او منتظر نماند تا ببيند که آيا خود يهوديان . فرزندان ابراهيم از درک آن غافل بودند 
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آن نور حقيقی " هنگامی که . کسی را که ادعا می کردمسيح ايشان است بپذيرند يا نه 
نور خود را بر او ." برهر انسانی روشنايی می افکند به راستی به جهان می آمد که 

. تابانيده بود، عليرغم اينکه از سرزمينی دور آمده بود، جالل پسر خدارا تشخيص داد
   .٩ آيه ١يوحنا 

برای عيسی ، اين عالمتی بود از اينکه کار بشارت انجيل بايد در ميان اقوام غير 
او با شادی واشتياق فراوان در انتظار روزی بود تا مردم ازهمه . ديهودی انجام شو

عيسی با اندوهی عميق نتايج انکار فيض الهی را . اقوام به پادشاهی او ملحق شوند 
به شما می گويم که بسياری از شرق وغرب " برای قوم يهود ترسيم کرده وگفت ،

يعقوب بر سر يک سفره خواهند خواهند آمد ودر پادشاهی آسمان با ابراهيم واسحاق و
نشست ، اّما فرزندان اين پادشاهی به تاريکی بيرون افکنده خواهند شد ،جايی که گريه 

افسوس که هنوز هم عده زيادی خود را برای اين ." ودندان برهم ساييدن خواهد بود
رزمين های شرک سدر حالی که عده بسياری در . پايان غم انگيز آماده می کنند 

عده بسياری در سرزمين های مسيحی ، جايی که نور . کی ، فيض اورا می پذيرندوتاري
  .حقيقت برآن می تابد ، ازدريافت فيض او خودداری می کنند

در فاصله سی کيلومتری شهر کفرناحوم ودر فالتی وسيع وپهناور ، در دشت 
. براه افتاددهکده نايين قرار داشت وعيسی به سوی اين دهکده " سد رائلون  ا"زيبای 

مردم در تمام طول راه با . بسياری از شاگردان وسايرين در کنار او حضور داشتند 
اشتياق شنيدن سخنان محبت آميز وپر فيض او وبا آوردن مريضان خويش برای دريافت 
شفا وبا اين اميد که عيسی به واسطه در اختيار داشتن چنين قدرت شگفت انگيزی ، 

ه اسراييل اعالم خواهد کرد، از هر طرف به سوی او رهسپار خود را به عنوان پادشا
آنان خوشحال واميدوار ، اورا در مسير . جمعيت زيادی در کنار او جمع شدند. شدند 

  .سنگالخ به سوی دروازه ورودی دهکده کوهستانی همراهی کردند

ه هنگامی که به دروازه شهر نزديک شدند، گروهی را ديدند که در حال تشيع جناز
. آنان با گامهايی آهسته وچهره هايی محزون به سوی گورستان در حرکت بودند.بودند 

در درون تابوت سر گشوده جسد مرده ای قرار داشت که در جلوی جمعيت حمل می شد 
به نظر می رسيد . ودر اطراف آن فرياد شيون وزاری سوگواران به آسمان بلند شده بود

احترام به مرده واظهار همدردی با خانواده عزادار که تمام مردم دهکده برای ادای 
  .گردهم آمده بودند

متوفی يگانه پسر بيوه زنی بود ومادر . منظره بسيار دردناک وترحم انگيزی بود
تنها وداغديده يگانه فرزند خود را که پشتيبان ومايه تسلی وی بود به سوی گورستان 

وهم چنانکه مادر ." ش بر او سوخت خداوند چون او راديد ، دل" و. مشايعت می کرد
داغديده ، گريه کنان وبدون توجه به حضور او به پيش می رفت ، عيسی به او نزديک 

عيسی در آستانه تبديل اندوه "........ گريه نکن " شده وبا صدايی آرام ومهربان گفت ،
  .او به شادی بود، با اين حال نتوانست از اظهار همدردی امتناع کند

لمس مردگان نمی توانست اورا نجس ." نزديک رفت وتابوت را لمس کردسپس " 
. د وشيون وزاری عزاداران متوقف شدکسانی که تابوت را حمل می کردند ايستادن. سازد

در کنار . کسانی که در دوطرف تابوت ايستاده بودند ، در عين نا اميدی اميدواربودند
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آيا مرگ .  و  ديوها را اخراج کرده بودتابوت کسی حضور داشت که مريضی را شفا داده
  نيز مطيع قدرت او بود؟

." ای جوان ، تورا می گويم ، بر خيز" مسيح با سخنانی مقتدرانه فرمان می دهد،
عيسی دست اورا . اين صدا درگوش ُمرده نفوذ کرده ومرد جوان چشمانش را می گشايد 

رد جوان متوجه مادرش می شود که در اين لحظه نگاه خيره م. گرفته واو را بلند می کند
مادر وفرزند با شادی برای مدتی يکديگر . گريان وناالن در کنار تابوت او ايستاده بود 

مردم در سکوت به اين صحنه می نگرند وترس وهيبت بر همه  . رادر آغوش می گيرند
کوت واحترام برجای خود می آنان برای مدتی کوتاه، با س. آنان مستولی می شود

درحالی که خدا را ستايش " سپس . ، چنانکه گويی در حضور خداوند ايستاده اند يستندا
خدا به ياری قوم خود . پيامبری بزرگ در ميان ما ظهور کرده است : " می کردند، گفتند

خبر " و . گروه تشيع کنندگان اين بار با شادی به دهکده نايين باز گشتند ." آمده است 
  .". يهوديه ونواحی اطراف منتشر شداين کار عيسی درتمام

او که در دروازه دهکده نايين در کنار مادر غمديده ايستاد، امروز نيز تمامی کسانی 
. اندوه ما اورا تحت تأثير قرار می دهد. را که در کنار تابوت عزاداری می کنند ، می بيند

که مرده را حيات کالم او . قلب مهربان ودلسوز او سرشار از محبت تغيير ناپذيراست 
تمامی قدرت در " او می فرمايد ،. بخشيد امروز نيز به همان اندازه موثر وکارآمد است 

اين قدرت نه با گذشت  . ١٨آيه ٢٨متی ." آسمان وبرزمين به من سپرده شده است 
  .زمان کاهش يافته ونه به واسطه فعاليت بی وقفه فيض او به پايان رسيده است 

با اين همه . ن پسر بيوه زن اندوه اورا به شادی تبديل کردعيسی با زنده کرد
مردجوان زنده شد تا با مصيبتها، سختی ها وخطرات اين جهان مواجه شده ومجددًا در 

در حالی که عيسی ، اندوه ما به خاطر مرگ را با .  قدرت مرگ تسليم شود،مقابل قدرت
مرده بودم ، . ن آن که زنده اوست وم" او می فرمايد ،. پيام اميد جاودان تسلی می دهد

از .". " اّما ببين که زنده جاويدم وکليدهای مرگ وجهانِ  مردگان در دستِ  من است 
آنجا که فرزندان از جسم وخون برخوردارند، او نيز در اينها سهيم شده تابامرگ خود، 

یِ  ترسِ  وآنان را که همه  عمر در بندگ. صاحب قدرت مرگ يعنی ابليس را به زير کشد
 ١۴ آيات ٢ عبرانيان – ١٨ آيه ١مکاشفه ." از مرگ به سر برده اند ، آزاد سازد 

  .١۵و

هنگامی که پسر خدا به مردگان امر می کند که زنده شوند، شيطان نمی تواند آنان 
او نميتواند فردی را که قدرت کالم مسيح را با ايمان . را در چنگال مرگ اسير کند

خداوند به همه آنانی که در گناه مرده اند . رمرگ روحانی نگه دارد دريافت کرده است د
. ١۴ آيه ۵افسسيان ." ای که در خوابی ، بيدار شود، از مردگان برخيز" می فرمايد ،

همانطور که کالم خداوند به آدم اول حيات بخشيد ، هنوز . اين کالم ، حيات ابدی است 
ای جوان ، تورا می " ن کالم مسيح ، يعنی همانطور که اي. هم به ما حيات می بخشد 

از مردگان " به جوان اهل نايين حيات بخشيد ، به همان ترتيب کالم ." گويم ، برخيز
مارااز قدرت تاريکی " خداوند. به کسی که آن را می پذيرد ، حيات می بخشد " برخيز

همه آن . ١٣ آيه ١کولسيان ." رهانيده وبه پادشاهی پسر عزيزش منتقل ساخته است 
  .درکالم او به ما پيشنهاد شده است واگر کالم اورا بپذيريم ، نجات خواهيم يافت 
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اگر روح او که عيسی ر ااز مردگان برخيزانيد در شما ساکن باشد، او که مسيح " و
او اين را . را از مردگان برخيزانيد ، حتی به بدنهای فانی شما نيز حيات خواهد بخشيد 

زيرا خداوند ، " ، ." خود انجام خواهد داد که در شما ساکن است به واسطه ی روح 
خود با فرمانی بلند آواز وآوای رئيس فرشتگان ونفير شيور خدا، از آسمان فرود خواهد 

پس از آن ، ما که هنوز زنده .آنگاه نخست مردگانِ  در مسيح ، زنده خواهند شد . آمد
ه خواهيم شد تا خداوند را در آسمان مالقات کنيم وباقی مانده ايم ، با آنها در ابرها ربود

 ۴ اول تسالونيکيان -١١ آيه ٨روميان ."وبدين گونه ، هميشه با خداوند خواهيم بود
  . عيسی به ما می گويد که با اين کالم يکديگر راتسلی دهيم – ١٧ و١۶آيات 

  
  "فصل سی وسه"

  "چه کسانی برادران من هستند " 
  

ر کارهايش حمايت نمی کردند وهنگامی که اخبار مربوط پسران يوسف از عيسی د
آنان شنيدند که . به زندگی وخدمات او به گوش ايشان رسيد، نگران وشگفت زده شدند

او تمامی شبها را به دعا کردن اختصاص داده ودر طول روزجمعيت زيادی در اطراف 
دوستان او . ردوی اجتماع می کنند تا جايی که به او فرصت نمی دهند تا غذا بخو

آنان نمی توانستند . احساس می کردند که او با کار مداوم خود راخسته وفرسوده می کند
علت رفتار اورا در برخورد با فريسيان درک کنند ودر ميان ايشان عده ای نگران بودند 

  .که او عقلش را از دست داده است 
 به او گفته بودند ديوها برادران او از اين موضوع وهم چنين از اتهام فريسيان که

آنان از سرزنشی که به واسطه خويشاوندی . را با قدرت شيطان اخراج می کند آگاه شدند
برادران عيسی متوجه شدند که . با عيسی متوجه ايشان شده بود شديدًا متأثر شدند
زده  تنها از سخنان متهورانه او وحشسخنان واعمال او چه آشوبی بر پا کرده است ونه

د ، بلکه از عيسی به خاطر نکوهش کردن علمای دين وفريسيان خشمگين شده شدن
آنان برای . وتصميم گرفتند تا او را متقاعد کنند که از انجام چنين اقداماتی صرفنظر کند

انجام اين کار مريم را ترغيب کردند تا به ايشان بپيوندد، زيرا تصور می کردند که به 
  .انند از او تقاضا کنند تا قدری محتاطانه ترعمل کندخاطر عالقه عيسی به او می تو

درست پيش از اين عيسی مردی ديوزده والل را شفا داده بود وفريسيان او را متهم 
. ٣۴ آيه ٩متی ." ديوها را به ياری رئيس ديوها بيرون می راند " کرده بودند که 

دس به شيطان خودرا مسيح با صراحت اعالم کرد که ايشان با نسبت دادن کار روح الق
آنانی که به خاطر بی توجهی به سيرت ) . کردند( از سرچشمه برکت محروم می کنند 

الهی مسيح بر عليه او سخن گفته بودند، شايد بخشيده می شدند ، چرا که به واسطه 
گناه ، هرچه که باشد ، اگر . روح القدس ممکن بود به اشتباه خود پی برده وتوبه کنند

ند وايمان آورد ، گناه او با خون مسيح شسته می شود، اّما کسی که کار شخص توبه ک
روح القدس را انکار کند، خود را در موقعيتی قرار می دهد که جايی برای توبه وايمان 

خداوند از طريق روح القدس در قلب آدمی عمل می کند وهنگامی . وجود نخواهد داشت 
ار کرده وکار آن را به شيطان نسبت می دهند، که افراد به طور عمد روح القدس را انک

زمانی . مسيری را که خداوند از طريق آن با ايشان ارتباط برقرار می کند، قطع می کنند 
که روح القدس به طور کامل انکار شد، ديگر خداوند نمی تواند برای شخص کاری انجام 

  .دهد
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فته بود، خودشان فريسيانی که عيسی اين سخنان هشدار آميز را به ايشان گ
در ميان اين مقامات حتی يک نفر . اتهاماتی را که به او نسبت داده بودند، باور نداشتند 

آنان ندای روح القدس را . وجود نداشت که نسبت به منجی احساس نزديکی نکرده باشد 
در دلهايشان شنيده بودند که عيسی را مسيح اسرائيل اعالم کرده واز ايشان می خواست 

آنان در نور حضور او به ناپاکی خويش پی برده وبرای . به شاگردی او اقرار کنندتا 
اّما بعد از انکار عيسی ، . پارسايی که خود نمی توانستند ايجاد کنند، انتظار کشيده بودند

آنان باقدم گذاشتن در . پذيرش او را به عنوان مسيح مايه سرافکندگی خود می دانستند 
به حدی مغرور شدند که به خطاهايشان اعتراف نمی کردند وبرای مسير بی اعتقادی ، 

. امتناع از بيان حقيقت سعی کردن با خشونت ، تعاليم منجی را مورد ترديد قرار دهند
آنان نمی توانستند از انجام . نشانه های قدرت ورحمت او، ايشان را به ستوه آورده بود

 تعاليم اورا متوقف کنند، اّما تمامی قدرت معجزات او جلوگيری کنند، آنان نمی توانستند
با اين وجود ، . خويش را به کار گرفتند تا اورا بد معرفی کرده وسخنان اورا تحريف کنند

روح ملزم کننده خداوند ايشان را تعقيب کرد تاجايی که برای مقابله با قدرت آن ، مجبور 
ی توانست بر قلب آدمی تأثير شدند موانعی را ايجاد کنند ، قدرتمند ترين عاملی که م

بگذارد برای متقاعد کردن ايشان به کار گرفته شد، اّما ايشان خودرا در مقابل آن تسليم 
  .نمی کردند

خدوند چشمان افراد  را کور ودلهايشان را سخت نمی کند ، بلکه نور حقيقت را می 
وبه .  می کند فرستد تا خطاهايشان را تصحيح کرده وايشان را درمسير سالمتی هدايت

خاطر انکار چنين حقيقتی است که چشمهای روحانی افراد کور ودلهايشان سخت می 
نور از طريق کالم . غالب اوقات اين فرايند تدريجی وتقريبًا نامحسوس است . گردد

خداوند، از طريق خادمان او، ويا به وسيله عمل مستقيم روح القدس به افراد عرضه می 
 پرتويی از نور حقيقت ناديده گرفته می شود، بصيرت روحانی به شود، اّما زمانی که

. طور نسبی فلج شده وآشکار شدن مجدد حقيقت به آهستگی تشخيص داده می شود 
در . بدين ترتيب تاريکی افزايش يافته تا جايی که شخص درظلمت کامل قرار می گيرد 

مورد قدرت الهی مسيح متقاعد آنان در . مورد رهبران يهود چنين چيزی اتفاق افتاده بود
شده بودند اّما برای مقابله با حقيقت کار روح القدس را به شيطان نسبت دادند وبرای 
انجام اين کار عمدًا به دروغ متوسل شدند وخود را به شيطان تسليم کردند واز آن به بعد 

  .تحت کنترل قدرت او قرار گرفتند
روح القدس ، در مورد سخنان زشت وپوچ مسيح در ارتباط نزديک با گناه بر عليه 

زيرا زبان از آنچه دل از ." سخنان هر فرد نشان دهنده نّيات قلبی اوست . نيز هشدار داد
در . اّما سخنان چيزی از نشانه شخصيت می باشند ." آن لبريز است ، سخن می گويد 

ر کالم خويش افراد تحت تأثي. سخنان هر فرد قدرتی است که بر شخصيت اثر می گذارد 
بعضی اوقات افراد تحت تأثير يک انگيزه لحظه ای که شيطان باعث آن . قرار می گيرند 

می شود دچار سوء ظن وحسادت شده وسخنانی را برزبان می آورند که در حقيقت 
آنان . خودشان هم آن را باور نميکنند ، اّما چنين واکنشی بر افکارشان تأثير می گذارد

ن را خورده وچيزی راکه با تحريک شيطان گفته شد به عنوان فريب سخنان خودشا
چنين اشخاصی آنقدر دچار غرور می شوند که مايل نيستند از . حقيقت باور می کنند 

بر زبان آوردن سخنان ترديد آميز وانتقاد از نور الهی بسيار . حرفِ  خود دست بردارند
ی گذارد وموجب ميدان دادن خطرناک می باشد و چنين سخنانی بر روی شخصيت اثر م

 بسا که فرد با تسليم شدن به اين عادت ، نادانسته به .يمانی می شود ا به گستاخی وبی
. سوی خطر گام برداشته تا جايی که کار روح القدس را مورد انتقاد وانکار قرار می دهد
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 روز به شما می گويم که مردم برای هر سخن پوچ که برزبان رانند، در" عيسی فرمود،
داوری حساب خواهند داد، زيرا با سخنان خود تبرئه خواهيد شد وبا سخنان خود محکوم 

  ."خواهيد گرديد
تحت تأثير سخنانش قرار گرفته بودند، کسانی که با که سپس عيسی به کسانی 

شادی به او گوش داده بودند، اّما قلب خود را به روح القدس تسليم نکرده بودند، هشدار 
ها به واسطه مقاومت ، بلکه به خاطر بی اعتنايی به روح القدس ، شخص نه تن. داد

هنگامی که روح پليد از کسی بيرون می آيد به " عيسی فرمود،. هالک می گردد
پس می . ابد ، اّما نمی يابدمکانهای خشک وباير می رود تا جايی برای استراحت بي

اّما چون به آنجا می رسد وخانه را . به خانه ای که از آن آمدم ، باز می گردم " ،گويد
راسته می يابد ، می رود وهفت روح بدتر از خود را نيز می آَوَرد وهمگی وآخالی وُرفته 

  ."داخل می شوند ودر آنجا سکونت می گزينند
در ايام مسيح نيز همانند امروز ، بسياری بودند که کنترل شيطان بر ايشان برای 

آنان به واسطه فيض خدا ازارواح . شکسته شده باشدمدتی به نظر می رسيد که درهم 
آنان به خاطر محبت خداوند شادی . شرير که برايشان تسلط داشتند ، رهايی يافتند 

اين اشخاص . ندند نما کردند، اّما مانند شنوندگان َمَثل زمين سنگالخ در محبت او باقی
شان ساکن شود، بنابراين هرروز ، خود را به خداوند تسليم نکردند تا مسيح در دل اي

بازگشت ، ايشان کامًال تحت کنترل " هفت روح بدتر از خود" هنگامی که روح پليد با 
  .قدرت شرير قرار گرفتند

زمانی که فرد خود را به مسيح تسليم می کند ، قدرت تازه ای ، دل فرد را به تملک 
اين کار . خص تحقق يابدتواند به وسيله خود ش تغييری که هرگز نمی. آَوَرد  خود درمی

قلبی که . نسان صورت می گيرد  ا خارق العاده ، به وسيله نيروی خارق العاده در قلب
نگر حفظ ا به مسيح تسليم شده باشد، به قلعه او تبديل می شود که او در اين دنيای عصي

قلبی بدين ترتيب . می کند و ميل دارد که هيچ قدرتی به جز او برآن حاکميت نداشته باشد
که در تملک عوامل الهی قرار داشته باشد در مقابل هجوم شيطان تسخير ناپذير خواهد 

اّما تا خودمان را به قدرت مسيح  تسليم نکنيم ، تحت تسلط قدرت شيطان قرار . بود
ما الزامًا بايد تحت کنترل يکی از اين دو قدرت بزرگ که برای بدست .خواهيم گرفت 

برای اينکه تحت کنترل شيطان قرار . زه می کنند، قرار گيريم گرفتن حاکميت جهان مبار
 ما  بی اعتنايی  .  کنيم  انتخاب  را  ظلمت  پادشاهی  به  خدمت   نبايد بگيريم ، حتمًا 

هم پيمان شدن با ملکوت نور، می تواند ما را برای هميشه تحت کنترل شيطان در در
م شيطان بر قلب ما تسلط می يابد وآن را به اگر با عوامل آسمانی همکاری نکني. آَوَرد 

تنها راه مقابله با قدرت شرير ساکن شدن مسيح در . محل اقامت خود تبديل خواهد کرد
تا زمانی که عميقًا به خداوند متصل نشويم ، . دل از طريق ايمان به پارسايی اوست 

ند وباری و هرگز نخواهيم توانست با اثرات نا مقدس حاصل از خود پسندی ، بی ب
شايد از بسياری از عادات بد دست بکشيم وبرای . وسوسه های شيطان مبارزه کنيم 

مدتی ازهمکاری با شيطان اجتناب کنيم ، اّما فقط از طريق ارتباط عميق وجدی با خداوند 
. واز طريق تسليم شدن به اوست که می توانيم بر وسوسه ها و گناهان پيروز شويم 

صی با مسيح وار تباط مداوم با او، اسير دشمن خواهيم شد بدون آشنايی اختصا
  .وسرانجام به خواستهای او عمل خواهيم کرد

سرانجامِ آن شخص بدتر از حالت نُخست او می " عيسی در ادامه سخنانش فرمود،
ترين افراد ، کسانی هستند  سنگدل.". شود وعاقبت اين نسل شرور نيز چنين خواهد بود

بارزترين . اهميت شمرده وبه روح فيض بی احترامی می کنند  ا بیکه دعوتِ  رحمت ر
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هر اقدامی . نشانه گناه بر عليه روح القدس ناديده گرفتن دعوت خداوند به توبه می باشد
  .در انکار مسيح گامی به سوی انکار نجات وگناه بر عليه روح القدس تلقی می شود

نی شدندواگر ما نيز دعوت فيض با انکار مسيح قوم يهود مرتکب گناهی نابخشود
هنگامی که از گوش دادن به . ورحمت را انکار کنيم ، همان گناه را مرتکب خواهيم شد

سخنان رسوالن مسيح امتناع کرده ودر عوض به عوامل شيطان که روح وجان 
راازمسيح دور می کنند ، گوش می دهيم ، به سرور حيات توهين کرده واورا در مقابل 

تا زمانی که يک فرد اين کار را انجام می . می کائنات سر افکنده می کنيم شيطان وتما
نمی تواند به آمرزش گناهان اميدوار باشد و نهايتًا تمامی اشتياق مصالحه با . دهد

  .خداوند را از دست خواهد داد
درحالی که عيسی هنوز به تعليم دادن مردم مشغول بود ، شاگردانش به او خبر 

او از . ر وبرادرانش بيرون ايستاده ومی خواهند با وی ديدار وگفتگو کننددادند که ماد
مادر من کيست ؟ " قصد ايشان آگاه بود، بنابراين به کسی که اين خبر راآورده بود گفت،

 به سوی شاگردانش اشاره کرد وبرادرانم چه کسانی هستند ؟ سپس با دست خود
ر که خواست پدر مرا که در آسمان است به زيرا ه! اينانند مادر وبرادران من :" وگفت

  ."جای آَوَرد، برادر وخواهر ومادرمن است 
همه آنانی که مسيح را با ايمان می پذيرفتند با پيوندی نزديکتر از پيوندهای 
خويشاوندی با او مّتحد می شدند وهمانطوری که او با پدر يکی بود ، آنان نيز با او يکی 

 توانست با وی از طريق ايمان وعمل کردن به کالم او میمادر عيسی تنها . می شدند
برادران عيسی به خاطر ارتباطشان با او از هيچ . ارتباطی نزديک وصميمی داشته باشد

  .گونه مزيتی برخوردار نمی شدند، مگر اينکه اورا به عنوان منجی می پذيرفتند
زمينی وی اورا مسيح از چه حمايتی می توانست برخوردار شود اگر خويشاوندان 

  !به عنوان فرستاده آسمان می پذيرفتند ودر انجام رسالت الهی با وی همکاری می کردند
خويشاوندان زمينی عيسی اگر او را به عنوان فرستاده آسمان پذيرفته بودند ودر ( 

اّما بی )  خداوند باوی همکاری کرده بودند، موجب پشتيبانی او می شدندرانجام کا 
 بر زندگی زمينی او گرد غم واندوه پاشيد واين بخشی از آن جام تلخ ايمانی ايشان

  .مصيبت بود که او بايد به خاطر ما َسر می کشيد
دشمنی بر انگيخته شده در دل انسان بر عليه انجيل ، عميقًا از سوی پسر خدا 
احساس می شد و وجود چنين عداوتی در ميان خانواده وی برای او از همه چيز 

 بود زيرا قلب او از محبت ومهربانی سرشار بود وا وبه روابط خويشاوندی دردناکتر
برادران عيسی توقع داشتند که او عقايدشان را بپذيرد در حالی که . بسيار اهميت می داد

آنان او را به چشم کسی می . پذيرفتن چنين چيزی با رسالت الهی وی کامًال مغاير بود
آنان او را از نقطه نظر عقايد انسانی . زمند بودنگريستند که به مشورت ايشان نيا

خويش مورد قضاوت قرارمی دادند وتصور می کردند که اگر او تنها ازچيزهايی سخن 
بگويد که مور د پسند علمای دين وفريسيان قرار بگيرد د ر آنصورت از مجادله 

  .ناخوشايندی که سخنان او بر انگيخته بود، اجتناب خواهد کرد
 می کردند که او با اعالم اقتدار الهی وقرار دادن خود در مقابل خاخامها آنان تصور

برادران عيسی می . وتقبيح گناهان ايشان ، عنان اختيار خويش را از دست داده است 
دانستند که فريسيان مترصد فرصتی هستند تا اورا متهم ومحکوم کنند واحساس می 

  .است کردند که او فرصت کافی را به ايشان داده 
آنان با معيارهای کوته بينانه خويش رسالتی را که او برای تحقق بخشيدن به آن 
. آمده بود درک نمی کردند وبنابراين در رنجها ومشگالت عيسی با وی همدردی نکردند
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رفتار ناپخته وسخنان قدر ناشناسانه ايشان نشان داد که درک درستی از شخصيت واقعی 
.  که الوهيت با طبيعت انسانی درهم آميخته است ددناو نداشتند وتشخيص نمی دا

تسلی بخشيدن  برادران عيسی غالب اوقات او را غرق درغم واندوه می ديدند اّما به جای
به او ، با رفتار و سخنانشان قلب وی را جريحه دار می کردند، باطن حساس او شکنجه 

  .می شد وانگيزه ها واعمال وی به درستی درک نمی شد
ران عيسی غالب اوقات نظريات کهنه وپيش پا افتاده فريسيان را به رخ او می براد

حقايق واسرار الهی آگاه بود،  کشيدند وتصور می کردند که می توانند او را که از تمامی
سرزنش های . آنان آنچه را که درک نمی کردند به راحتی محکوم می کردند. تعليم دهند 

آنان ايمان به خدا را اقرار کرده وتصور می . ی کردايشان قلب وی را جريحه دار م
خداوند در لباس جسم با ايشان بود، او که هنگامی  کردند که ازخداوندپشتيبانی می کنند، 

  .را نشناختند
مسيح از اينکه در ميان خويشاوندانش . اين چيزها مسير رسالت او را ناهموار کرد
برای تسلی يافتن به جايی می رفت که درآن بد فهميده شده بود، احساس اندوه می کرد و

خانه ای بود که او بسيار دوست داشت از آن ديدن . چنين سوء تفاهمی ديده نمی شد 
اين خانه ، خانه ی ايلعازر، مريم ومرتا بود ومسيح در فضای سرشار از ايمان . کند

لهی وبار با اين وجود ، هيچ کسی نمی توانست رسالت ا. ومحبت آن ، تسلی می يافت 
سنگينی را که او به خاطر گناه بشريت بر خود حمل ميکرد، درک کند وبه همين دليل ، 

  .غالب اوقات ، مصاحبت با پدر آسمانی ، اورا تسلی می داد
آنانی که فرا خوانده شده اند تا به خاطر مسيح متحمل مصائب شوند، کسانی که 

ا اين تفکر که عيسی نيز با چنين حتی درميان خويشاوندانشان بد فهميده می شوند، ب
عيسی با چنين اشخاصی همدردی خواهد . مشکالتی مواجه شده است ، تّسلی می يابند 

  .اواز ايشان انتظار دارد که در مصاحبت با او وپدر آسمانی ، تسّلی يابند. کرد
آنانی که مسيح را به عنوان سرور ومنجی خويش می پذيرند ، برای تحّمل 

او ايشان را به عنوان . کالت زندگی ، همچون يتيمان رها نخواهند شد آزمايشات ومش
آنان فرزندان عزيز ودوست داشتنی خداوند هستند که با . اعضای خانواده الهی می پذيرد

خداوند ايشان را بيشتر از پدر ومادر . رشته های ناگسستنی محبت با او پيوند دارند
  .نهايی به کمک ايشان خواهد شتافت دنيويشان دوست دارد ودر اوقات سختی وت

  
دراحکام داده شده به قوم اسرائيل تصوير بسيار زيبايی از ارتباط مسيح با قومش 

هنگامی که يک فرد يهودی به خاطر فقر مجبور می شد از خانه . ديده می شود 
وخويشانش جدا شود وخود را به عنوان يک برده بفروشد، وظيفه آزاد کردن او و 

برای . ( به عهده کسی بود که نزديکترين خويشاوند وی به حساب می آمد وارثينش 
 آيه ٢ وکتاب روت باب ۴٩ آيه ۴٧ – ٢۵ آيه ٢۵مطالعه اين موضوع به کتاب الويان 

به همين ترتيب وظيفه آزاد کردن ما ونسل ما که به واسطه گناه ).  مراجعه فرمائيد٢٠
او . يشاوندی از همه به ما نزديکتر است مرده ايم ، به عهده کسی است که از نظر خو

همان عيسای مسيح ، منجحی سرور ماست که از پدر ، مادر ، برادر ودوست به ما 
  .نزديکتر است 

مترس ، زيرا که من تو را فديه دادم وتو را به اسمت خواندم پس :" او می فرمايد 
ون از نهرها عبور تو از آن من هستی ، چون از آبها بگذری من با تو خواهم بود وچ

  وخته نخواهی شد وآتش روی، س ميان  از  چون  و گرفت نخواهند  فرو  را  تو  نمايی 
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  تو وقّدوس اسرائيل، نجات دهنده زيرا من َيهُوه خدای. اش تورا نخواهد سوزانيدشعله 
چونکه در نظر من گرانبها ومّکرم بودی ومن تو را دوست می داشتم پس . تو هستم 
 ۴٣اشعيا ." ا به عوض تو وطوايف را در عوض جان تو تسليم خواهم نمودمردمان ر

   .۴ تا ١آيات 
مسيح فرشتگان آسمانی را که تخت سلطنت اورا احاطه کرده اند دوست دارد ، اّما 
محبت عظيم او نسبت به ما به چه دليل بود؟ ما نمی توانيم محبت او را درک کنيم ، اّما 

تباط اگر بخواهيم ار. خودمان بشناسيم را در تجربيات زندگی می توانيم حقيقت محبت او 
خويشاونديمان را با او حفظ کنيم بايد به همه کسانی که در عيسای مسيح برادران 

، ضوی پذيرفته شده در خانواده الهیوخواهران ما هستند ، احترام بگذاريم وبه عنوان ع
  . مسيح ، تالش کنيم برای جالل وتکريم نام پدر آسمانی ومنجی مان عيسای

  
  
 
  » و چهارمیفصل س«
  »دعوت«
  
 خواهم یآشان و گرانباران و من شما را آرام  زحمتی تمامید نزد من، اييايب«
 یمنج.  روان بودند گفته شدیسي عی آه در پیتيجمع بخش به ین سخنان تسلي ا».ديبخش

او از . ا آسب آند ریتواند معرفت اله ی او مهليوس اعالم آرده بود آه انسان فقط به
. شان اعطا شده است، سخن گفته بوديا  بهی آه معرفت الهیعنوان افراد شاگردانش به

آشان و گرانباران   زحمتیتمام. غ نداشتيچكس دريش را از هياما محبت و توجه خو
  .ندي آینزد و توانند به یم

 تصور ،یفات مذهبيانجام تشر العاده به رغم توجه فوق یان عليسيآاتبان و فر
. ديت خاطر خداوند را فراهم نمايتواند رضا یآردند آه توبه و بازگشت از گناهان نم یم

 و خشنود ی خود راضیوي و دنی حواس جسمید از ارضايآاران شا ران و گناهيباجگ
دگان و يرنجد ستن بهي با نگریسيع. شان و ترسان بودندي پری از نظر باطنیباشند ول

د خود ين عده اميرا ايابند، زيند و آرامش ي آی نمود تا نزد وشان دعوتيگرانباران از ا
 متوسل شده یوي و لذات دنیشاد  خود بهین آالم دروني تسكیرا از دست داده و برا

  .بودند
د و از من يريوغ مرا بر خود گي«دگان خواست آه ي از ستمدیاو با شفقت و مهربان

  ».افتيد ي خواهی و در نفوس خود آرامباشم یدل م م و افتادهيرا آه حليد زيابيم يتعل
ت خواه او را ي بشریرا تماميز. ديگو یت سخن مي بشرین آالم با تماميح در ايمس
. ن آنان را بردارديح قادر است آه بار سنگيو تنها مس. باشند یا نه، گرانبار ميبشناسند 

حال خود   به حمل آنیم، بار گناه است و اگر برايآش ی آه بر دوش مین باريتر نيسنگ
 مرتكب نشده یچ گناهي، آه هیسياما ع. ميشد ین آن له مير بار سنگيم، زيشد یرها م
ا ي اشع». نهادیع ما را بر ويخداوند گناه جم«. دين زحمت را متحمل گردي ما ایجا بود به

ما آرامش عطا  دارد و به ین گناه ما را از دوشمان بر مي بار سنگیسيع . ٦ هي آ٥٣باب 
ز بر دوش ي ما را نیها  و غصهیاو بار نگران. ن بار شدي ما متحمل ایجا او  به. آند یم
را ما را محبت يم، زياو بده  خود را بهیها ی نگرانیخواهد تمام یآشد و از ما م یم
  .آند یم
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 یتمام ستاده است و بهي رحمت ایبرادر بزرگ نسل آدم در آنار تخت جاودان
تجربه  او به. نگرد یشوند، م یاو متوسل م نسته و به خود دای آه او را منجيیها جان
 ما آگاه است و نقاط ضعف ما را در یازهايست، او از نيت چي بشریها داند آه ضعف یم

 موارد آزموده شد، یز مانند ما در تماميرا، او نيداند، ز یشات ميها و آزما مقابل وسوسه
؟ او تو را یش هستيتجربه و آزماا گرفتار ياو مراقب شماست، آ. چ گناه نكرديكن هيل

 یكيا در جهل و تاريآ. ت خواهد نمودي؟ او تو را تقویف هستيا ضعيآ. نجات خواهد داد
؟ او جراحت تو را شفا ی هستیا زخميآ. قت را نشان خواهد داديتو نور حق ؟ او بهیهست

خواند،  یع آنها را به نام ميشمارد و جم یعدد ستارگان را م« آه یخداوند. خواهد داد
. ٤ و ٣ات ي آ١٤٧ر ي مزام».بندد یشان را مي ایها دهد و جراحت یدالن را شفا م شكسته

ها و مشكالت خود را به حضور خداوند  ینگران.  دعوت خداوند است».د نزد منييايب«
 یشاني از مشكالت و پريیت شود و راه رهايد تا روح شما در مقابله با مشكالت تقويببر

 هد، به واسطيف و ناتوان بدانيشتر خود را ضعيهر چه ب. ده شود شما گشویبه رو
تر باشد  نيد شد و هر چه بار مشكالتتان سنگيت خواهيشتر تقويقدرت و قوت خداوند، ب

ح ي آه مسیآرامش. افتيد ي خواهیشتري و آرامش بیبا سپردن آن به خداوند، تسل
 افراد قادر به هاست و همن شده ي است آه به وضوح معیطيآند مستلزم شرا یعرضه م
  .ميافت آني او را درید آه چگونه آرامش و تسليگو یاو به ما م. باشند یانجام آن م
 انجام آار و خدمت ی برایوغ ابزاري ».ديريوغ مرا بر خود گي«:ديفرما ی میسيع
 آار انجام ید و مؤثريدهند تا بتوانند به شكل مف یوانات قرار ميوغ را بر دوش حي. است
 خدمت و یم براي آه زنده هستیآموزد آه تا مادام ین مثل به ما ميح با ايمس. ندده

م همكاران او يم تا بتوانيريوغ او را بر دوش گي یستيبا یم و ميا خوانده شده عبادت فرا
  .ميباش

عت خداوند يخورد، همان احكام و شر یوند مي آه با خدمت و عبادت پیوغي
 هنا اعالم شد و به واسطيدر باغ عدن ظاهر و در آوه سم محبت آه يباشد، قانون عظ یم

. دهد یوند مي خداوند په ما نقش بست، انسان خدمتگزار را به ارادیها د در دليعهد جد
طان يم، به صفوف شيش عمل آني خوهم و طبق اراديال خود آزاد باشي از امیروياگر در پ

 هرو خداوند، ما را با اراد نياز ا. م نموديوسته، خصائص و صفات او را آسب خواهيپ
خواهد  یخداوند از ما م. آند یش محدود و محافظت ميبخش خو ی، خردمندانه و تعالیعال

ح، خود به يمس. ميمان عمل آنيها تيآه صبورانه و خردمندانه به وظائف و مسئول
جا  در به«:او فرمود. وغ عبادت و خدمت را بر دوش گذاشتيصورت انسان آمد و 

 ».عت تو در اندرون دل من استيدارم و شر ی من رغبت می خدای تو اهادآوردن ار
ام تا به خواست خود عمل آنم، بلكه  امدهيرا از آسمان فرود نيز« .٨ هي آ٤٠مزمور 

محبت به . ٣٨ هي آ٦وحنا باب ي ».ش را به اتمام رسانميام تا خواست فرستنده خو آمده
 را به یسي و عشق به انسان گناهكار، ع جالل دادن نام اویرت براي، غیپدر آسمان

 ین موضوعات زندگي ما آورد تا به خاطر گناهان ما متحمل رنج و مرگ گردد و ایايدن
  .مي آنیروين اصول پيخواهد آه از ا یز مياو از ما ن. او را با قدرت، تحت آنترل داشتند

 ی جستجورا آنان دريبرند ز ی رنج مین نگراني از مردم از بار سنگیادي زهعد
ده و اضطراب و يا را برگزيدن آنان خدمت به.  هستندیوي دنیارهاي به معیابيدست
ت و يجه، شخصيدر نت. اند  خو گرفتهیويرفته و به رسوم دني آن را پذیها ینگران

ال يالت و امي تمای ارضایآنان برا. آور شده است شان ماللي ایرفتارشان فاسد و زندگ
تر  ني را بر دوش خود سنگیمانيدار؛ و بار ندامت و پش حهيش را جري، وجدان خویويدن
خواهد آه آنان  یخداوند م. برد ین مي انسان را از بیها يی مداوم، تواناینگران. آنند یم
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وغ من ي«:ديفرما ی میسيع. رنديوغ او را بپذي و اسارت را آنار گذاشته و یوغ بندگي
 آه نخست ملكوت خدا، عدالت و خواهد یشان مي و از ا».ف است و بار من سبكيخف

شان را به ياجات اي احتهيرا خداوند وعده داده است آه آلي او را بطلبند زيیپارسا
آند و از  ینا مي نابی، شخص را از نظر روحانی و دلواپسینگران. دي عطا نمایفراوان
ند و يب یز را از ابتدا مي هر چی انتهایسيكن عيسازد، ل ینده ناتوان ميع آيص وقايتشخ
 یق براي ما، هزاران طریپدر آسمان. آند یا مي را مهی راه نجات و تسلی هر مشكلیبرا

ت خداوند، اصول يم و حاآمي تكریآه برا یآنان. ميخبر یا آرده است آه از آن بيما مه
ر يشود و مس یشان محو و نابود مي ای زندگیها یرند، دشواريپذ یاو را م خدمت به

  .شان آشكار خواهد شدي ایش پاي پیروشن و هموار
باشم و در نفوس  یم و افتاده دل ميرا آه حليد زيابيم ياز من تعل«:ديفرما ی میسيع

دل  م و افتادهيم و حليونديح بپي به مكتب مسیستيبا یز مي ما ن».افتيد ي خواهیخود آرام
 ی است آه در آن شخص برایا  مرحلهینجات و رستگار. مياموزي بیبودن را از و

ح است و يت شناختن مسيم و تربين نوع تعليمفهوم ا. شود یت مي به ملكوت تربورود
 است آه در مكتب سرور ید و اعماليهدف از آن آزاد شدن شخص از عادات، افكار، عقا

 آه مخالف يیزهاي چیست از تماميبا ی و ظلمت آسب آرده است و شخص میكيتار
  . به خداوند است، رها و آزاد شودیوفادار

 ی عالیرو آرامش ني خدا بود، از اه آامل با ارادی و سازگاریح در هماهنگيسدل م
 یآرد و از انتقاد و دلسرد یج نمييق او را تهين و تشويتحس. فرما بود و آامل در آن حكم

ن يتر رحمانه یها و ب ن مخالفتيدتري شدهشد، در بحبوح یوس نميأز افسرده و مـين
 یروي پی آه مدعی از افرادیارياما بس. آرد ی میتادگسي ایريبرخوردها، با شهامت و دل

را از توآل يشوند ز یها و مشكالت، نگران و مضطرب م یباشند، در خالل سخت یاز او م
رش يرا از پذيآنند ز یخداوند اجتناب م م آامل خود بهيآنان از تسل. خداوند هراسانند به
 آرامش خواهند یآنان زمان. اآراه دارندآورد،  یبار م م شدن بهيگونه تسل ني آه ايیامدهايپ
  .م اراده او شونديند و تسليخداوند توآل نما طور آامل به افت آه بهي

م، همان يابي یآه تولد تازه م یهنگام. شود ی میناآرام  منجر بهیحس خودپرست
  او شد، تایفروتن آه منجر به ید، افكاريآ یوجود م ز بهي بود، در ما نیسيآه در ع یافكار

م ي نخواهی آسب مقام و منزلت عالیدر آن صورت در جستجو. ميابيم نجات يما بتوان
مند   بهرهیم وي نشسته و از تعالیسي عیها یر پايم شد تا در زيبود، بلكه مشتاق خواه

، یظاهرساز  بهیازي انجام اعمال ارزشمند، نید آه برايم فهميآن وقت خواه. ميشو
 ما یرتمنديت و غيفعال  اعمال  بهیزان ارزشمنديت و مسين جهان نيهمهمه و غوغا در ا

. باشد یالقدس م افت روحيزان دري ندارد، بلكه ارزش اعمال ما متناسب با میز بستگين
 آن با هجيسازد و در نت ی را پاك و مقدس میات فكريخداوند خصوص مان و توآل بهيا

  .ميشه و افكار خود حاآم باشيم بر انديتوان ی ميیبايشك
دن و سبك ساختن بار آمك يدادند تا او را در آش یوغ را بر دوش گاو نر قرار مي
 خداوند حل ه ما در اراده آه ارادیهنگام. ن نقش را دارديز هميح نيوغ مسي. آنند
 ی زندگیم، بارهايآن یگران استفاده ميد دن بهي برآت بخشی او برایايشود و از عطا یم

دارد، همراه با  یعت خداوند گام برمياحكام و شرق ي آه در طریآس. سبك خواهند شد
درگاه خداوند   بهیآه موس یهنگام. افتي خواهد یح گام برداشته، در محبت او آراميمس

 و ».اموز تا ترا بشناسميمن ب ق خود را بهياآنون طر«دعا آرد و از او خواست آه، 
ام خداوند ي و پ».دي خواهم بخشی من خواهد آمد و تو را آرامیرو«:خداوند پاسخ داد

 یها قي طرهد و درباريد و مالحظه نمائيستيها با قيبر طر«اء داده شد آه، ي انبهواسط به
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 جان خود راحت یكو آدام است تا در آن سلوك نموده، برايق نيد آه طريم سئوال نمائيقد
آاش آه «:ديفرما یخداوند م. ١٦ هي آ٦ا ي و ارم١٤و١٣ات ي آ٣٣ خروج باب ».ديابيب
ا ي تو مثل نهر و عدالت تو مانند امواج دری، آنگاه سالمتیداد یاوامر من گوش م هب
  .١٨ هي آ٤٨ا ي اشع».بود یم

 خود را یسپارند و زندگ یدهند، خود را بدو م یح گوش فرا ميسخنان مس كه بهيآنان
افت و ي خواهند یآنند، آرامش و آسودگ ی می از اوامر و احكام او سپریدر فرمانبردار

 با حضور یسيرا عي آند، زیشان را دچار غم و افسردگيتواند ا ین جهان نميز ايچ چيه
 آامل وجود یح آرامش و سالمتيمس م آامل بهيدر تسل. آند یشان را شادمان ميش ايخو
را آه بر تو ي داشت، زی آامل نگاه خواهی دل ثابت را در سالمت«:ديفرما یخداوند م. دارد

د در حال حاضر آشفته و بغرنج باشد ي ما شایط زندگيشرا. ٣ هي آ٢٦ا ي اشع».توآل دارد
 ما را چنان ی و رفتاری زندگیم، او الگويسپار ی دانا میخالق آه خود را به یاما هنگام

 آه جالل یرتيصاحبان س. آار گرفته شود  جالل و عظمت او بهیشكل خواهد داد آه برا
ن، با ي نوی خواهند شد و در غالب نسلپروردگار را آشكار آند در ملكوت خداوند ساآن

  .اند ستهيق و شايرا اليق او گام برخواهند داشت، زيد در طري پاك و سفیردا
 یم و وقتيشو یملكوت او وارد م م، بهيابي یح، آرامش مي مسهواسط آه به یهنگام

 یانات جاوديم، حيده ی، پاسخ م».ديابيم يد و از من تعليائيب«:ديفرما یدعوت او آه م به
خداوند از   جستن مداوم بهیكيملكوت عبارت است از، تقرب و نزد. ميآن یافت ميرا در
 پرجالل و یها م، دروازهيشتر در ملكوت برآت و سعادت بمانيهرچه ب. حيق مسيطر

شتر خدا يمان گشوده خواهد شد و هر چه بيرو شتر بهيشتر و بيپرشكوه عظمت خداوند ب
م، يشو ی همگام میسين جهان با عي در ایوقت. واهد شد ما افزون خیم، خوشيرا بشناس

 یم بود و از تماميشود و از حضور او خرسند خواه یز مي ما از محبت او لبریها دل
 یها یاما خوش. ميشو یرا دارد، برخوردار م افت آنيش دري گنجایعت انسانيآنچه آه طب

ند و شبانه يشگاه تخت خدايدر پ«آه  یست، جائيسه نينده قابل مقاين جهان با جهان آيا
. گستراند ی خود را بر آنان مهمين، خينش آنند، و آن تخت یروز او را در معبدش خدمت م 

د يگر تابش خورشيد، و ديگر هرگز گرسنه نخواهند شد، و هرگز تشنه نخواهند گرديو د
ان ي م خدا آه درهرا بريز. گري سوزان دیچ گرمايد، و نه تابش هيشان نخواهد باريرو به

. ات رهنمون خواهد شدي آب حیها چشمه شان خواهد بود، و آنان را بهيتخت است شبان ا
تا  ١٥ات ي آ٧ آتاب مكاشفه باب ». را از چشم آنان خواهد ستردیو خدا هر قطره اشك

١٧.  
  «٣۵فصل « 
  «آرام گرفتن طوفان«
ن ياولل، ي جلیاياو در آنار در.  را پشت سر گذاشته بوديی روز پرماجرایسيع
 استقرار آن را با آوردن ی خداوند و چگونگی اساس ملكوت و پادشاههت خود درباريحكا
، آار و خدمت خود یسيع. ح داده بوديت انبوه توضي جمعی آشنا و قابل فهم برايیها مثال
ه يرماير خميثأ خردل و تـهش و نمو دانيرو  آسمان را بهی پادشاههبرزگر و توسع را به
ك و ي، تفكیريگ یها و تور ماه  گندم، آرآاسیها او در مثل. ه آردير تشبير آمدن خمدر َو

م نمود و ارزشمند ي ترسیبائير زيران را با تصاويان از بدآاران و شري پارسایجداساز
كه يحال در. م داديد گرانبها تعلي را در مثل گنج پنهان و مرواریق الهي حقاهالعاد بودن فوق

آردند،  یعنوان رسوالن او خدمت م  بهیستيبا یدان خود آه مشاگر ت قنطارها را بهيحكا
  .م داديتعل
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دن يماران بود و با فرارسي بیم دادن مردم و شفاي روز را مشغول تعلی تمامیسيع
 یسخت خدمت مردم مشغول بود و به همه روزه به. ت ادامه داشتيز ازدحام جمعيغروب ن
ق از يف حقاي مغرضانه، تحرینتقادهاا. افتي ی غذا خوردن و استراحت می برایفرصت
نمود و اآنون در  یآور م فرسا و عذاب ، آار را طاقتیب مداوم ويان و تعقيسي فریسو
 خلوت در اطراف یا م گرفت در گوشهي آنچنان خسته بود آه تصمیسيان روز، عيپا
  .اچه به استراحت بپردازديدر

 یسو  و آنیسو ني در ايیها را دهكدهي نبود زیرمسكونيسارت غي جنیساحل شرق
 ی دور افتاده و متروآه، منطقیسه با ساحل غربين حال در مقاياچه وجود داشت، با ايدر

ان، اندك بود، يهوديدادند و تعداد  یل ميپرست تشك بود و اغلب ساآنان آن را مردم بت
ه را ين ناحي ایسين لحاظ عيبد.  نداشتندیگونه ارتباط چيل، هيآنها معموًال با ساآنان جل

  . بدانجا رهسپار شوندید و از شاگردانش خواست آه همراه وي استراحت برگزیبرا
ق نموده، يت را مرخص فرمود، شاگردانش او را سوار قايبعد از آنكه جمع

 رودخانه یآن سو  نبود آه بهیقيق تنها قاين قايسرعت از آنجا دور شدند، اما ا به
 یتي ساحل لنگر انداخته بودند جمعیكي در نزد آهیريگ ی ماهیها قير قايمت آرد، سايعز

  .برد ی رودخانه میسو آن دن سخنانش بودند، بهي و شنیسيدن عيرا آه هنوز مشتاق د
 در ی و گرسنگیافت و از فرط خستگي يیت رهاي از فشار جمعیباالخره، منج

كوت ا آرام و مطبوع بوده،  سيروز در غروب آن.  فرو رفتیقيخواب عم  بهی آشتیانتها
 در ی آوهستانیها ك شد و از دامنهيناگاه، آسمان تار اما به. فرما بود و آرامش بر آن حكم
اچه ين در سراسر دري سهمگیدن گرفت و طوفانيسرعت وز ، باد بهیامتداد ساحل شرق

  .دار گشتيپد
امواج . فرما بود  و خروشان حكمی طوفانیاي شب بر دریكيآفتاب غروب آرده و تار

ن سو و يا آرد و شاگردان را به یق برخورد ميشدت به قا  باد بههه با زوزا، همرايدر
ران سخت يگيماه. ق در معرض خطر غرق شدن بوديآه قا یحد د، بهيآوب یسو م آن

ق ي قایاري بسیها ان طوفاني آرده و در میا سپري دریش را روي خوی آه زندگیآوش
نظر  ده بهيفا یت و مهارتشان بت آرده بودند، اآنون قدري هدایسالمت ش را بهيخو
قشان را پر ي آه قای آبهد، آنها در چنگ طوفان درمانده و ناتوان شده و با مشاهديرس یم
  .دشان را از دست داده بودندي امیآرد، تمام یم

ق ي را در قایسي نجات خود بودند آه حضور عی غرق در تالش برایقدر آنان، به
ش ي برده، مرگ را در پیش پي خویها  تالشیهودگيب اآنون آه به. فراموش آرده بودند

د يتنها ام. اند ا شدهي رهسپار دریدستور چه آس خاطر آوردند آه به دند، بهيد ی خود میرو
ا ي اما در»!استاد! استاد«:اد برآوردندي فریشاني و پری بود و با درماندگیسيشان عيا
الشعاع غرش  اد شاگردان تحتيفر. ننديتوانستند بب ی را نمیسيك بود آه عي تاریقدر به

شان يد و هراس بر ايدند، شك و تردي نشنین پاسخيطوفان قرار گرفته بود، بنابرا
وها و ي آه بر مرض، دیا آسي شاگردان را ترك آرده بود؟ آیسيا عيآ. ور شده بود حمله
ا او نسبت ي آردن شاگردان خود ناتوان بود؟ آیاري بر مرگ غالب شده بود، از یحت
  اعتنا بود؟ ی آنان بیشانيپر به

 ین صدائيجز غرش طوفان و باد سهمگ اد برآوردند اما بهيشاگردان مجددًا فر
 یها ان آبيگر در مي دیا د لحظهيشا. ز در شرف غرق شدن بوديشان نيق ايقا. دندينشن

  .شدند یده ميخروشان بلع
 آرام و یسي از رعد و برق، شاگردان متوجه شدند آه عی ناشیناگهان با روشن

 اظهار یديرت و نااميشاگردان با ح.  فرو رفته استیقيدغدغه در خواب عم یب
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 چگونه امكان دارد آه »!م، نجاتمان دهي نمانده غرق شویزيچ! سرور ما«:داشتنند
كه شاگردان با خطر مرگ دست و پنجه يحال استراحت بپردازد، در  در آرامش بهیسيع

  آردند؟ ینرم م
آه درخشش صاعقه صورت او  یدار آرد و هنگامي را از خواب بیسيشان عياد ايفر

 نگاه هدند و متوجياش د  او را درچهرهیرا آشكار آرد، شاگردان آرامش آسمان
 نمانده غرق یزيچ! سرور ما«:اد زدندي شدند و از او آمك خواستند و فریز ويآم محبت
  »!م، نجاتمان دهيشو

آه شاگردان  یحال در. نگرفته است قرار یتوجه ی هرگز مورد بیادين فريچن
آوردند، طوفان  یعمل م  خود را بهیها ن تالشي خود را محكم گرفته بودند و آخریپاروها

ان ي برخاست و در میسيشكست، ع ی سرشان میبا شدت ادامه داشت و امواج در باال
 او آرد، ی او را روشن مهآه نور حاصل از صاعقه چهر یحال ستاد، دريش ايشاگردان خو

باد و  برد، بلند آرد و به یآار م ز بهيآم  اعمال شفقتیش را آه غالب اوقات برايها دست
  »!ساآن شو و خاموش باش«زد آه، ب يا نهين دريامواج سهمگ

رود و ستارگان در  ین ميابرها از ب. رديگ یا آرام ميشود و در یطوفان متوقف م
 یسيدهد و سپس ع یاه خود ادامه مر ا بهيق در سكوت دريقا. رنديگ یآسمان درخشش م

ن يچن نيچرا ا! ماناني آم ایا«:آند یشان سئوال ميشاگردان نموده، با اندوه از ا رو به
  .٤٠ هي آ٤ مرقس باب »د؟يترسان

 پطرس هم جرئت نكرد هراس یحت. فرما شده بود  بر شاگردان حكمینيسكوت سنگ
 ی حرآت آرده بودند با همان خطریسيهمراه ع  آه بهيیها قيقا. ان آنديش را بي خویقلب

ها  قينان قاي بر سرنشیديوحشت و نوم. آه شاگردان روبرو شده بودند، مواجه شدند
آرامش  شان را بهي ایاهوي در آرام آردن طوفان، هیسي شده بود، اما فرمان عیمستول
ل ي دلنيهم گر قرار داده بود و بهيكديها را در مجاورت  قيشدت طوفان، قا. ل نموديتبد
فرما  در آرامش حكم. ده بودندي را در آرام آردن طوفان دیسي عه مسافران، معجزیتمام

ن چگونه يا«:دنديپرس یگر ميكديزده از  اد رفته بود و مردم شگفتيشده، ترس از 
  ».برند یز از او فرمان مي باد و امواج نی است؟ حتیشخص

دند، آامًال آرام و ساآت بود و دار آري آرام آردن طوفان بی را برایسي آه عیهنگام
خود راه   بهیچ ترسيرا هيز. شد یده نمي از ترس در نگاه و سخنان او دیا چ نشانهيه
 از قدرت مطلق نبود، استراحت آردن او در یل برخورداريدل آرامش او به. داد ینم

 از یسيع.  بود»ا و آسمانين، دريسرور زم« ین نبود آه ويل اي طوفان دلهبحبوح
توانم  ی نمیمن از خود آار«:ديفرما ینظر آرده بود، او م ها صرف ن قدرتي ایمتما
محبت خدا ـ و  مان بهيمان ـ ايبار ا. ه داشتيقدرت پدر تك او به. ٣٠ هي آ٥وحنا ي ».آرد

استراحت پرداخته بود و   طوفان، آرام و ساآت بهه در بحبوحیسيمراقبت او بود آه ع
  .ه بود، قدرت خداوند بود آه طوفان را آرام آردیقدرت

ب ما ين ترتيهم  گرفت، بهی آرامیمراقبت پدر آسمان مان بهي با ایسيطور آه ع همان
اگر شاگردان . ميابيمان آرامش  یمراقبت و مواظبت منج مان بهي با ایستيبا یز مين
 خطر، هشان در هنگاميدن ايترس. شدند یآردند، از آرامش برخوردار م ی توآل میسيع به
اد برده ي را از یسي نجات خود، عی تالش براهدر بحبوح.  آنان را آشكار آردیمانيا یب

 متوسل شدند تا یسيع دند، بهيوس گرديأش مـيقدرت خو آه از اتكاء به یبودند و فقط زمان
  . آندیاريشان را يا

م؟ يشو ی روبرو شدند، مواجه میسي آه شاگردان عیبار با همان تجارب كيچند وقت 
ن با شدت در آسمان ي آتشیها شود و صاعقه ی وسوسه شروع میها آه طوفان یهنگام
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 با يیتنها ن از فراز سر ما عبور آرده، بهيآند و امواج سهمگ ی میافكن مان پرتويزندگ
اد يما آمك آند، از  تواند به ی را آه میسيم و حضور عيآن یطوفان دست و پنجه نرم م

م يده یدمان را از دست ميآه ام یم تا جائيشو ی میمتكش يقدرت خو  بهیقدر  م و بهيبر یم
حال اگر از او  نيم، با ايآور یاد مي  را بهیسيآنگاه ع. ميريگ ی قرار می نابودهو در آستان

 ما یمانيا یچه ب او اگر. هوده نخواهد بودياد ما بيم آه ما را نجات دهد، فريدرخواست آن
از ما را رد نخواهد آرد و يما هرگز دست ندهد، ا یرا با اندوه مورد سرزنش قرار م

 در دل ما، ساآن شود چه در یسياگر ع. ن خواهد نموديمأاجات ما را تـي احتیتمام
 یاي، دریمنج  بهیمان واقعيا. باشد یم و هراس نميب  بهیا، لزوميم چه در دري باشیخشك

 وجود دارد ی زندگ آه در خاللی خطراتیآند و ما را از تمام ی را آرام میپرتالطم زندگ
  .دهد ی دارد، نجات می آه خود او بهتر از همه بدانها آگاهین شكليبهتر به

نكه يا  بریز وجود دارد، مبني نیگري دی آرام آردن طوفان، درس روحانهدر معجز
 یايران مثل دريشر«آنند،  یت آالم خداوند را اثبات ميشه حقاني همیتجارب انسان
 ».ستي نیران را سالمتيد آه شريگو ی من میخدا.... رد،ي گتواند آرام یمتالطم آه نم

آه  ی ما را نابود آرده است و تا زمانیگناه، آرامش و سالمت. ٢١و٢٠ات ي آ٥٧ا ياشع
ست ي قادر نیقدرت انسان. افتي خداوند نشود، آرامش نخواهد هم ارادينفس انسان تسل

ف و عاجز ينه همان قدر ضعين زميدر ا.  دل را تحت آنترل درآوردهال خودسرانيام
ل را آرام ي جلیايآه امواج متالطم در یاما آس. م آه شاگردان در آرام آردن طوفانيهست

 هر اندازه ی زندگیها طوفان. خواند یافت آرامش فرامي دریت را براي بشریآرد، تمام
ما !  سرور مایا«ند و از او بخواهند،ي توسل جویسيع آه به ید باشند، آسانيهم آه شد
ال ي داده، امیض او جان را با خداوند آشتيف. افتي مطمئنًا نجات خواهند ».را نجات ده

 یآرام طوفان را به«. ابدي ی میآند و در محبت اوست آه دل آرام ی را آرام میانسان
افتند و يش يآه آسا رايد، پس مسرور شدند زيش ساآن گرديها ساآت ساخت آه موج

پس چون از راه «. ٣٠ ٢٩ات ي آ١٠٧ مزمور ».ديان رسانشيبندر مراد ا شان را بهيا
ح صلح ي مسیسي خداوندمان عهواسط ان ما و خدا بهيم، ميا مان پارسا شمرده شدهيا

نان خواهد ي و اطمی عدالت، آرامهجي و نتی سالمتیعمل پارسائ« و ».برقرار شده است
  .١٧ هي آ٣٢ا ي و اشع١ هي آ٥ان ي روم».بود تا ابداالباد

د و تابش آفتاب، يطلوع خورش. ك شدنديساحل نزد  و همراهانش صبح زود بهیمنج
دن يمحض رس اما به. نمود یا احسان مين و دري را بر زمیبرآات آرامش و سالمت

از وسط گورستان، . د بوديتر از طوفان شد   روبرو شدند آه هراسناكیا ساحل با منظره به
 ی وحشیقدر دو به آمدند و آن یم  آنان یسو بهگاه خود با عجله  یوزده از مخفيدو مرد د

دست و   آه بهیريقطعات زنج. ور شوند  حملهیسيهمراهان ع خواستند به یبودند آه م
شان پاره پاره و در يبدن ا. اند ختهيداد آه از زندان گر یزان بود، نشان ميشان آوي ایپا

شان از ي ایها چشم. بودند آرده یز، خود را زخمي تیها را با سنگي بود، زیزيحال خونر
ار ين دو نفر را تحت اختي آه ايیوهايد و ظاهرًا ديدرخش یده مي بلند و ژولیان موهايم

وانات يه حيشتر شبيآنان ب. ز محو آرده بودنديشان را ني ای ظاهر انسانیخود داشتند، حت
  . و درنده بودند تا انسانیوحش

 زود متوجه یليفرار گذاشتند، اما خ شان از ترس پا بهي و همراهان ایسيشاگردان ع
 ی در جایسيع.  برگشتندیسيافتن عي ین برايست، بنابرايشان ني همراه ایسيشدند آه ع

روز شده بود از يطان پي آه طوفان را آرام آرده، در مقابله با شیآس. ستاده بوديخود ا
فشردند و  یهم م  بهشان رايها آه دندان یوزده در حاليدو مرد د. آرد یوها فرار نميمقابل د

 را ی همان دستیسين هنگام، عيك شدند و در اياو نزد شد، به یآف از دهانشان خارج م
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ن يوزده، خشمگيا را آرام آرده بود، بلند آرد و آن دو مرد ديد دريآه با آن، طوفان شد
  .ستادندياما ناتوان در مقابل او ا

سخنان او در . شان خارج شونديد دستور داد تا از ايارواح پل  با اقتدار بهیسيع
تواند  ی میسيافتند آه عي دریروشن آنان به. دو مرد بد اقبال نفوذ آرد  آنهل شديافكار زا

 در مقابل او ی پرستش منجین، برايبنابرا. وها نجات دهدي دهشان را از عذاب و شكنجيا
 نمودند،  طلب رحمتیسيصحبت آردند و از ع نكه شروع بهيمحض ا كن بهيزانو زدند، ل

 یا«:زدند یاد ميصحبت آرده، فر شان با جوش و خروش شروع بهي ایجا وها بهيد
م، ما را عذاب يآن یآار است؟ از تو استدعا م  متعال، ما را با تو چهیپسر خدا! یسيع
  ».ینده

را آه يز. ون استينام من لژ«: پاسخ داد»ست؟ينام تو چ«د، ي از او پرسیسيع
آردند  ی التماس میسيع  ارتباط قرار داده، بههليده را وسيرنجدوها مردان ي د».مياريبس
ها   بزرگ از خوكیا  دورتر از آنها گلهیآم. ن اخراج نكنديشان را از آن سرزميآه ا

درون  ، بهیران یرونمان مياگر ب« گفتند،یسيع آنان به وها التماسيمشغول چرا بود و د
 گله را ی تمامیميان وحشت عظرفت، ناگهي هم پذیسي و ع».ها بفرست  خوكهگل
  .ا هجوم بردند و در آب هالك شدنديدرون در  تپه بهیريوار از سراز وانهيگرفت و د فرا

قت بر يوزده آشكار شده، نور حقي در آن دو مرد دیا العاده ر خارقيين اثناء تغيدر ا
. شد یده ميشان ديقت در چشمان اي حاصل از درك حقیده بود و پرتو شاديافكارشان تاب

افته بود و ي یطان بود، اآنون آرامير شي تصوه منعكس آنندیادي زیها كه مدتيهائ چهره
 شاد و مسرور، خداوند را يیوزده با صدايحرآت بودند، دو مرد د یآلود ب  خونیها دست
  .آردند یگفتند و پرستش م یشان حمد ميخاطر نجات و رستگار به

شهر  ده بودند، با شتاب بهيع را دين وقاي اهها هم سنگ  تختهیخوآبانان، آه از باال
سپس تمام مردم شهر . ر مردم بازگو آننديها و سا صاحبان خوك را به ختند تا خبر آنيگر

ها موجب ترس و  وزده، مدتيدو مرد د. رون آمدندي بیسيدن عي دیرت برايبا ترس و ح
توانست از آنار  یآس نم چي بودند آه هی وحشیقدر دو به وحشت مردم شده بودند، آن
 را مورد حمله قرار ین، وياطيت شيرا با خشم و عصبانيمحل اقامتشان عبور آند ز

ح يوانه، لباس بر تن آرده، با عقل سالم، در آنار مسين دو مرد دياآنون ا. دادند یم
شان را شفا داده بود، ي را آه ایداده بودند و نام خداوند سخنان او گوش فرا نشسته و به

ز بود، يانگ  و شگفتی عالهن صحني آه شاهد ایتيكن جمعيل. آردند ی پرستش مد ويتمج
دو مرد  ني خوك از نجات ایاديشان از دست دادن تعداد زي ایرا برايآرد، ز ی نمیشاد
  .تر بود تيطان با اهمير شيوزده و اسيد

چنان در امور  آنان آن.  نبودی خوشوقتهي مایانين زيها، چن  صاحبان خوكیبرا
.  قائل نبودندیتيچ اهمي هی و روحانی معنوی زندگی غرق شده بودند آه برایويدن
ض او را ين ببرد تا بتوانند فيشان از بي را در ایفتگي خودفریخواست جادو ی میسيع
شان را نسبت ي چشمان ایسف حاصل از تلفات و ضرر مادأت و تـيكن عصبانيرند، ليبپذ
  . آور آرده بودیض و رحمت منجيف به

ان مردم ي و ترس را در میپرست ، حس خرافهیسي عهالعاد  قدرت خارقهشاهدم
شان، باعث بروز يان ايبه در مين غريآردند آه حضور ا یرا تصور ميخت زيبرانگ
ل ين دليهم  بودند و بهی اقتصادیآنان نگران ورشكستگ.  خواهد شدیشتري بیها فالآت
اچه ي دری سو  از آنیسيآه همراه ع یآسان. م گرفتند آه از دست او راحت شونديتصم

 طوفان یسينكه چگونه عيد و ايع شب گذشته را در مورد طوفان شديآمده بودند تمام وقا
مردم با ترس و .  نداشتیاما سخنان آنان اثر.  مردم بازگو آردندیرا آرام آرده بود برا
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د و يرك گوه را تيآردند آه آن ناح ی اجتماع آرده و التماس میسيوحشت در اطراف ع
 رودخانه روانه یسو آن ق شد و بهيت سوار بر قايفور او به.  هم موافقت نمودیسيع

 .ديگرد
.  خود داشتندیش رويح را پي از قدرت و رحمت مسیا  جرجس، گواه زندهیاهال

افتند يدا آردند و شعور از دست رفته را باز يده بودند آه شفا پيوزده را ديآنان دو مرد د
آه در مقابل  یح، آسيل، با مسين دليهم دند بهيترس ی میوير انداختن منافع دنخط اما از به

ن يآنان با چن.  رفتار نمودندیس ظلمت را مغلوب آرده بود، چون مزاحميدگانشان رئيد
ن ي جرجس ایما همانند اهال.  محروم آردندیافت موهبت الهي، خود را از دریرفتار
 یادي زهم، اما هنوز عديگردان شويح رويص مسم آه از شخيت  و فرصت را نداريموقع

را اطاعت نمودن، يآنند، ز یح اجتناب ميرش و اطاعت سخنان مسيهستند آه از پذ
ح يم آنكه حضور مسي است و آنان از بیوي منافع دنینظر آردن از بعض مستلزم صرف

آنند و روح او را از خود  یض او را انكار ميشان گردد في ایموجب خسارات ماد
  .رانند یم

آنها . ار متفاوت بوديافته بودند، بسيوزده آه شفا ياما احساسات دو مرد د
 ه از آزار و شكنجیسيرا در حضور عيش باشند زي خوهدهند خواستند همراه نجات یم
ك ياو نزد ق شود، آنان بهي خواست سوار بر قایسيكه عيهنگام. وها در امان بودنديد

ز همراه خود ببرد تا يشان را نيزدند و استدعا نمودند آه اش زانو يها یر پايشدند و در ز
شان يها خانه شان فرمود آه بهيا  بهیسياما ع. دهند سخنان او گوش فرا همواره بتوانند به

  .شان انجام داده است بازگو آنندي ای را آه خداوند برایميمراجعت آنند و آار عظ
ن مراجعت آنند و ين مشرآيسرزم بهشان محول شده بود تا يا  بهیا فهينجا وظيدر ا

 آنان جدا شدن از یبرا.  مردم بازگو آنندیافت آرده بودند براي دریسي را آه از عیبرآات
 را یاديوطنان مشرك خود مشكالت ز ار مشكل بود و در معاشرت با هميز بسي نیمنج
ردن با  آنان و معاشرت نكی طوالنید آه انزوايرس ینظر م ن بهيهمچن. ش رو داشتنديپ

ت آرده يشان سلب صالحي، از ایسي عین شده از سويي انجام آار تعیمردم جامعه، برا
. عًا اطاعت نمودنديفشان را خاطر نشان ساخت، سري وظایسينكه عيمحض ا اما به. باشد

ه بازگو آردند بلكه در سراسر ي اهل خانه و همسای را برایسيآنان نه تنها معجزات ع
 را یسي عهدند قدرت نجات دهنديرس یاه افتادند و در هر جا آه مر س بهين دآاپوليسرزم
آنان با . دادند یح ميوها توضي خودشان را از تسلط ديی رهایآردند و چگونگ یاعالم م
 در ی منافع شخصیافت آردند آه اگر براي را دریا العاده ن آار برآات فوقيانجام ا

 خبر خوش نجات است هرا تنها اشاعيز. شدند یماندند از آن محروم م ی میسيحضور ع
  .آند یك مي نزدیمنج آه ما را به

 یسي بودند آه از طرف عینين مبشري بودند، اول افتهي آه شفا یا وزدهيدو مرد د
 یا دو فقط چند لحظه نيا. س اعزام شده بودندي دآاپولهيناح ل بهي انجه موعظیبرا

 یسي را از دهان عیا چ موعظهين هآنا. ح گوش فرا دهنديم مسيتعال توانسته بودند به
ح آه هر روزه با او بودند، موعظه آنند يتوانستند مانند شاگردان مس یده بودند و نمينشن
 را اثبات یسيح بودن عي بود آه مسین شهادتيشان بهتريافتن ايكن، شفا يل. م دهنديو تعل

ن ي بودند و همچندهيده و شني دیسيتوانستند آنچه را آه در مورد ع یآنان م. نمود یم
شان ي ایها ض خداوند دلي آه فی آسانیتمام.  مردم بازگو آنندیقدرت معجزات او را برا
، یسيوحنا شاگرد محبوب عي.  را انجام دهندین آاريتوانند چن یرا لمس آرده است، م

ده و با چشمان خود يرا شن آنچه از آغاز بود و ما آن«:ن نوشته استي او چنهدربار
ظاهر .... اتي آالم حیعنيم، ي خود لمس آردیها  م، و با دستيستيآنچه بدان نگرم، يا دهيد
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ز يما ن. ٣ تا ١ات ي آ١وحنا باب ي اول ».ميده یم و بر آن شهادت ميا دهيرا د شد، و ما آن
گران ي دیم برايا ده و احساس آردهيده، شنيد آنچه را آه ديح بايعنوان شاهدان مس به

گران يد  ارائه بهی برایزيد چيم بايا ب نمودهي را تعقیسيقدم ع هاگر قدم ب. ميبازگو آن
قت آن با ي و حقی و راستیسي عهدن وعدي شنی چگونگهم درباريتوان یم و ميداشته باش

. ميگران شهادت دهي دیح برايض مسي فهم درباريتوان یم. ميگران مشارآت داشته باشيد
 در یاي دنی آه برایم، شهادتي را اعالم آنین شهاداتيخداوند ما را فراخوانده است تا چن

  .  استیاتي و حی ضروریشرف هالآت، امر
 ی و ظلمتیكيرا در تار  آنانیرفتند اما وي را نپذیسي جرجس عیآه اهال یوجود با 
ه را ترك ي خواستنند تا آن ناحیسيآه از ع یآنان هنگام. ده بودند، رها نكرديآه برگز

ن يبنابرا. آردند، غافل بودند یودند و از آنچه آه انكار مده بيد، سخنان او را نشنيگو
شان روانه يگرفتند نزد ا یآه مورد انكار قرار نم ی افرادهواسط قت را بهي مجددًا حقیسيع

  .آرد
 یسيع ن بود آه اذهان مردم را از توجه بهيطان ايها هدف ش  خوكهدر هالآت گل

ن واقعه ياما هم. عمل آورد  ممانعت بههي نجات در آن ناحه مژدهمنحرف آند و از موعظ
 معطوف گردد، در یسي عیسو ن بهيسبب شد آه توجه مردم در سراسر سرزم

ه را ي آن ناحیسيآه ع یوجود با.  قابل انجام نبودیگري دهليچ وسيآار با ه نيآه ا یصورت
 یباقه، يعنوان شاهدان قدرتش در آن ناح  را آه شفا داده بود بهیترك نمود، اما مردان

ح، يران مسيعنوان سف طان بودند، اآنون بهي مقاصد شی اجراهليآه وس یمردان. گذاشت
دند يشن یشان ميز را از ايانگ آه مردم اخبار شگفت یهنگام. قت شده بودنديحامالن حق

ه هموار شده ي خبر خوش نجات در سراسر ناحهب راه اشاعين ترتيشدند و بد یر ميمتح
س بازگشت، مردم دسته يدآاپول  مجددًا بهیسيآه ع یآه هنگامن شد ياش ا جهيبود و نت
ك شهر بلكه هزاران نفر از ي او آمدند و در مدت سه روز نه فقط ساآنان یسو دسته به

ن هم تحت اراده و ياطي قدرت شیحت. دندي و نجات را شنیام رستگاري اطراف پینواح
  )ت شودياد. اهد شدشه باطل خوي همیبرا(ر ي ما است و اعمال شریآنترل منج

 ی درس بزرگیسي شاگردان عی جرجس براهيوزده در ناحيروبرو شدن با دو مرد د
 نسل یطان قصد داشت تمامي را آه شی و انحطاطین واقعه عمق تباهيا. شد یمحسوب م

ح در نجات انسان از تسلط قدرت يت مسيمورأن مـي را بدان دچار سازد و همچنیآدم
ار ي آه در گورستان ساآن، تحت اختیدو موجود مفلوآ آن. داد یطان را نشان ميش
ز بودند، نشان دادند آه اگر يانگ ال سرآش و شهوات نفرتير امين درآمده و اسياطيش
 در انتظار یبار شد چه سرنوشت فالآت یطان سپرده ميش  بهیار و آنترل نسل آدمياخت

ر و احساسات انسان را آند آه افكا یطان دائمًا تالش ميش. توانست باشد یانسان م
 ارتكاب یرانه سوق دهد و او را براي اعمال شریسو  را بهیمنحرف آند، ذهن آدم

ل و روح را فاسد و تباه يف، عقل را زاياو جسم را ضع. ك آنديت تحريخشونت و جنا
. ندينما یطان ميم شيآنند، خود را تسل ی را رد میآه افراد دعوت منج یهنگام. سازد یم

 ین عمليسا مرتكب چني در آلی از مردم، در خانه، در محل آار و حتیاري بسزيامروز ن
ت سراسر جهان را فراگرفته و فساد يل است آه خشونت و جناين دليهم شوند و به یم

 یوسته با ظاهريطان پيش. ن را پوشانده استي مرگ، ساآنان زمهي همچون سایاخالق
آند آه  یت مي هدایال زشت و ناپاآي امیسو آند و او را به یبنده انسان را وسوسه ميفر

طان، رفتن يتنها راه محفوظ و در امان ماندن از قدرت ش.  استیثمرات آن فساد و تباه
انسان و  انسان از ابتدا به طان نسبت بهي و عداوت شیدشمن.  استیسيحضور ع به

 یان معرف انسهدهند  همواره دوست و نجاتیسيآه ع یحال فرشتگان آشكار شده بود، در
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او . بخشد ی میرت انسان شرافت و تعاليت و سيشخص ح بهيروح مس. شده است
 جالل خداوند ی جسم و روح و جان برایبخشد تا با تمام یت انسان اعتبار ميشخص به

ده، نه روح ترس بلكه روح قوت و محبت و يما بخش  آه خدا بهیرا روحيز« آند، یزندگ
م يح سهي مسیسايدر جالل خداوند ما ع«ده است تا خوان  او ما را فرا».انظباط است

 دوم ».مييشكل و شباهت پسر او درآ به« و از ما دعوت نموده است آه ».ميشو
  .٢٩ هي آ٨ان ي و روم١٤ هي آ٢ان يكي ـ دوم تسالون٧ هي آ١موتائوس يت

طان فاسد و تباه شده بودند، هنوز هم با قدرت ي قدرت شهواسط آه به یهائ و جان
 یآوران عدالت و پارسائ اميعنوان پ  فرزند خداوند بهیافته و از سويشفا ح يمس
 آنان انجام داده ی را برایمي عظیخداوند چه آارها«ابند تا اعالم آنند آه ي یت ميمورأمـ

   ».را بر آنان رحمت و شفقت نموده استياست ز
  
  » و ششیفصل س«
  
 را یتياو ناگاه جمع. تگش  باز یطرف ساحل غرب ان بهين جرجسي از سرزمیسيع

 در آنار یح مدتيمس. گفتند یاو خوشامد م  بهیآنان با شاد. نديآ یاستقبالش م د آه بهيد
 یدار از متاي دیم و شفا دادن مردم مشغول شد و سپس برايتعل اچه توقف نمود و بهيدر

ا سه بود بيس آنيروس آه رئياينام   بهین مكان مرديدر هم.  او رفتهخان ر بهيباجگ
ار نزد ي بسیشانيهود، با اندوه و پريخ قوم ي از مشایكيروس ياي.  مالقات آردیسيع
ا و دست خود يحال ب نيبا ا. اآنون مرد دخترم هم«: آمد، در برابرش زانو زد و گفتیسيع

  ».را بر او بگذار آه زنده خواهد شد
.  افتادراه  بهی منزل ویسو سه بهيس آنياتفاق رئ  برخاست و بالفاصله بهیسيع

آه  نيده بودند از اي را دیز ويآم  از اعمال شفقتیاريآه بس یوجود  بایسيشاگردان ع
با . زده شده بودند ر و شگفتيسه را اجابت آرده بود، متحيس آني درخواست رئیسيع
انتظار،   مشتاق و چشمیتين، جمعين حيراه افتادند و در هم   بهیسيحال بهمراه ع نيا
  . آردند یمتابعت م و شاگردان را یسيع

ش ي پیآهستگ  و همراهانش بهیسي دور نبود اما عیليسه خيس آني رئهخان
شان و يپدر پر. شد یسو مانع از حرآت آنان م ت از هريرا ازدحام جمعيرفتند ز یم

 از  آرد و هر یمردم ترحم م  بهیسينمود اما ع ی میصبر یر، بيخأجهت تـ مظطرب به
 ی را تسلیا دهيد ا دل آشفته و غميداد و  یمار را شفا ميشد و چند ب ی متوقف میگاه
  . ديبخش یم

د ي از راه رسیكيروس روان بودند، پياي ه خانیسو  و همراهان بهیسيآه ع یحال در
د آه دخترش مرده ياطالع او رسان روس آمد و بهياينزد  ت عبور آرد و بهيان جمعيو از م

 چون سخن آنها را یسيع. ميهمه زحمت ده نيااستاد   ندارد آه بهیا دهيگر فاياست و د
تر  كي نزدیسيع روس بهياي ».مان داشته باشيمترس، فقط ا«:سه گفتيس آنيرئ د بهيشن

سه يس آني رئهخان چون به. سه حرآت آردنديس آني منزل رئیسو گر بهيكديگشت و با
ون ي شند ويگر ی بلند می با صدایا پاست و عده  بهید آه غوغائي دیسيدند، عيرس
پس داخل .  را آزرده آرده بودیسيون آنها روح عيه و شيت و گريحضور جمع. آنند یم

ست؟ دختر نمرده، بلكه در خواب ي چیون براين غوغا و شيا«: شد و به آنها گفت
ده يرا طفل را در آغوش مرگ دين شدند زيبه خشمگين غري آنان از سخنان ا».است

رون ي همه را بیسيكن عيل. دندي سخن به او خندنيدن ايل با شنين دليبودند و به هم
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وحنا را برگرفت و به يعقوب و ي پطرس، یعنيآرده، پدر و مادر و سه تن از شاگردانش 
  .ده بود، داخل شدي آه دختر خوابيیجا

تا يتال«:  آرام گفتيی به آنار بستر دختر آمده، دست او را گرفت و با صدایسيع
  »!زيم برخيگو یه تو م دختر آوچك، بیا«: یعني »!قوم

دن آغاز آرد و تبسم بر يات، تپي خورد و نبض حیحرآت دختر تكان یناگهان جسم ب
دار ي از خواب بيی خود را گشود، چنان آه گویها دختر آوچك چشم. لبان دختر آشكار شد

. ره شديستاده بودند خي ای آه در آنار وی به گروهیشده است و با اعجاب و شگفت
  .آردند  و سرور ی را در آغوش گرفتند و شادی و پدر و مادرش وآنگاه برخاست

د آه مدت ي را دیت انبوه، زنيان جمعيسه، در ميس آني رئه در راه خانیسيع
ار، يبان بسياو تحت درمان طب. ده بودي بود و رنج فراوان آشیزيدوازده سال دچار خونر

ابد، ي آن آه بهبود یما به جا خود را خرج آرده بود،ايی داراهده، همي دیزحمت فراوان
 انجام یسي آه توسط عی امراضی معجزات و شفاهاه آه درباریاما هنگام. بدتر شده بود

نان داشت آه اگر ياو اطم.  سراسر وجود او را فرا گرفتید به بهبوديد، اميشد، شن یم
ض با همان حالت ضعف و يزن مر. افتي برود، شفا خواهد یسيفقط بتواند به نزد ع

م مردم مشغول بود، آمد و تالش نمود ي به تعلیسي آه عيیاچه، جاي به آنار درینجورر
. ده بوديفا ی برساند، اما تالش او بیسيت عبور آند و خود را به عيان جمعيآه از م

ب نمود اما ي حرآت آرد، زن او را تعقی الوی متاه از خانیسي آه عیمجددًا هنگام
ن زمان، يدر هم. شد یوس و دلسرد ميأج مـي و به تدر برساندیسينتوانست خود را به ع

  .ك شديآرد و به زن نزد ت عبور يان جمعي ناگهان از میسيع
ب بزرگ يض در حضور طبينك زن مريده بود و ايالعاده فرا رس  و فوقیفرصت عال

د ي سخن بگویسيت شلوغ و آشفته نتوانست با عيان وضعياما در م. ستاده بوديو توانا ا
ن آه مبادا فرصت شفا يزن، از ترس ا. ندازديع به چهره او بي سریتوانست نظرو فقط 

 به یاگر حت«:  حرآت آرد و با خود گفتیسي عیافتن را از دست بدهد، با فشار به سوي
داد،  یش ادامه مي به راه خویسي هم چنان آه ع».افتيش دست بزنم، شفا خواهم يردا

در همان لحظه دانست آه .  او را لمس آندیدا رهك و موفق شد آه گوشيزن به او نزد
 ی جاینك درد و ناتوانيافته و اي ی تجلیسي عیمان زن در لمس ردايا. افته استيشفا 

  . آامل داده بودیخود را به سالمت
 یت خارج شود، وليان جمعي آرد از می مملو از شكر و سپاس سعیزن، با قلب

ت يان جمعيسپس در م. مان متوقف شدز همزيت نيستاد و حرآت جمعي ایسيناگهان ع
دن ي مردم از شن» مرا لمس آرد؟ه جامیچه آس«: دي بلند پرسيی گرداند و با صدایرو
 بود آه از یت به حديرا ازدحام جمعيند زيدانستند چه بگو ین سئوال متعجب شدند و نميا

ه نظر ب بي عجی، قدرین سئواليدن چنيط پرسيزدند و در آن شرا یهر سو به او تنه م
  . ديرس یم

 آه مردم ینيب ی استاد، میا«:  سخن گفتن بود، پاسخ دادهپطرس آه همواره آماد
:  پاسخ دادیسي ع» مرا لمس آرد؟ی، چه آسیپرس یآنند، آن گاه م یبر تو ازدحام م

 اما ». از من صادر شده استيیرويافتم آه نيرا دري مرا لمس آرده است، زیآس! البته«
ص يتوجه تشخ یت بي جمعیمان را از تماس اتفاقيان لمس ايفاوت متوانست ت ی میمنج
ن ي عالقمند بود آه با ایسيع. ده گرفته شوديست ناديبا ی نمیمانين توآل و ايچن. بدهد

 آه یآالم.  او گرددی شادهيبخش خود ما ید و با آالم تسليمان سخن گويزن فروتن و با ا
  . گشت ی مین ورواي پی برآت و تسلهي زمان، مایتا انتها
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 او را لمس یند چه آسيست اصرار داشت تا ببينگر ی هم چنان آه به زن میسيع
. افتيهوده يقت را بي حقیدانست بر او چه گذشته است، اختفا یز آه ميآرده است و زن ن

 ی افتاد و با اشك شوق و سپاس، ماجرایسي عین لرزان و هراسان آمد، به پايبنابرا
مت ي و مالی با مهربانیسيع.  گفتیسيش را به عيافتن خويشفا  یدرد و رنج و چگونگ

 »!ن بال آزاد باشيبه سالمت برو و از ا. مانت تو را شفا داده استيا! دخترم«: فرمود
افتن زن ي نگذاشت تا اعالم آند آه عمل شفا ی باقی خرافه پرستی برای فرصتیسيع

 زن فقط به یرده است، شفا را لمس آیسي عین خاطر بوده است آه ردايصرفًا به ا
 ی ویح باعث شفاي مسیمان به قدرت الهي نبود بلكه ایسي با عی تماس ظاهرهواسط

  .شده بود
 به یآردند، دسترس یح ازدحام مي آه در اطراف مسیا زده ت انبوه و شگفتيجمع
ش ي خویها  آه زن دردمند دستیاما هنگام. آردند یح را درك نميبخش مس اتيقدرت ح
ح را يابد، قدرت شفابخش مسي یمان داشت آه شفا ميح دراز آرد و اي لمس مسیرا برا

سخن گفتن بدون . ن گونه استيز وضع به همي نی و معنویدر امور روحان. احساس آرد
 یگونه ارزش چيمان، هياق و اي مذهب، عبادت آردن بدون احساس اشتههدف دربار

 ه او را صرفًا به عنوان نجات دهند آهیمانيح، اي به مسی و صوریمان ظاهريا. ندارد
 آه منجر به نجات و یمانيا. تواند روح انسان را شفا بخشد یرد، هرگز نميپذ یجهان م
قت ي نسبت به حقیرش روشنفكرانه و عقالنيشود، صرفًا موافقت و پذ ی میرستگار

واند ت یداند، نم یافت آامل معرفت ميمان را منوط به دري آه به آار بردن ایآس. ستين
به  یستيبا یست بلكه مي نی آافحي مسهدربارمان داشتن يا. افت آنديبرآات خداوند را در

 را یسي آن عهواسط  سودمند خواهد بود آه بهیمان زمانيا. ميمان داشته باشي احيمس
ها و فضائل او را  یستگيآنگاه شا. ميريم و بپذيري خود در آغوش بگیعنوان منج به
كن يآنند ل ی می تفكر و اظهار نظر تلقیمان را نوعي، ایاريبس. ميده یخود اختصاص م به
بندند و  یمان ميح، با خدا پيرش مسي است آه در آن افراد با پذیتيبخش، فعال مان نجاتيا

 یعنيمان زنده يبخش است و ا اتي، حیمان واقعيا. آنند ی با او برقرار میكيارتباط نزد
روز و ي پیقدرت  آن روح، بههواسط اورانه، آه بهاد قدرت و توآل پاآدالنه و زودبيازد

  .شود یل ميغالب شونده تبد
افت آرده ي را آه دری خواست آه برآاتیض، از وي بعد از شفا دادن زن مریسيع

انه آسب يد مخفيآند، نبا یما عرضه م ل بهي را آه انجيیايبخشش و عطا. بود، اعالم آند
آند تا  ین خداوند از ما دعوت مي بنابرا.ميمند شو ا در خلوت از آن بهرهيم يآن
د و من خدا يد آه شما شهودمن هستيگو یخداوند م«.مي او اعتراف نمائیها يیكوين به

  .١٢ هي آ٤٣ا باب ي اشع».هستم
 مكاشفه ی است آه ملكوت برای و صداقت خداوند، عاملیوفادار  هاعتراف ما دربار
آه  ض او را چنانيم آه فيفه دارين وظيبرابنا. نديگز یجهان برم ح بهيو آشكار آردن مس

اما . ميما عرضه شده است اعالم و اعتراف نمائ ق بهي مردان مقدس عهد عتهليوس به
ض خداوند ي فه خود را درباریات شخصي است آه تجربین اعتراف، زمانيثرترؤمـ
 خود آشكار یم خداوند را در زندگيآه آار عظ یهنگام. ميده یگران شهادت ميد به
ن متفاوت است و يري سای با زندگی هر فردیزندگ. م شديم، شاهدان خداوند خواهيآن یم
گران متفاوت يافتد، اساسًا از د ی اتفاق می وی آه برایات و حوادثيل تجربيهمان دل به

 ما یق فرديات و عالياق دارد آه حمد و پرستش ما با خصوصيخداوند اشت. خواهد بود
ض پرجالل خداوند اعالم ي فه آه درباری اعترافات ارزشمند.م گردديشگاه او تقديپ به
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 نجات و ی را برایا العاده گونه توأم گردد، قدرت فوق حي مسیم، اگر با زندگيآن یم
  .ا خواهد نموديت مهي بشریرستگار

شان يا  بهیسي آمدند، عیسيحضور ع افت شفا بهي دری برایآه ده نفر جذام یهنگام
 راه از جذام هانيراه افتادند و در م  آنها به».ديآاهن نشان ده د و خود را بهيبرو«:گفت

آرد، بازگشت  یش مي بلند خدا را ستایآه با صدا ی از آنها در حالیكي فقط یپاك شدند ول
شان بود فراموش ي اه را آه شفا دهندیسيش گرفته و عيگر راه خود را پيو نه نفر د

ر و ي خیمًا برايخداوند دا. دهند ینجام م، همان آار را ایاريز بسيامروزه ن. آردند
او . دارد ی میانسان ارزان  خود را بهیايآند و با سخاوت عطا یسعادت بشر تالش م

ده، ي رهانیدهد و مردم را از خطرات نامرئ ی نجات میماريضان را از بستر بيمر
رون ي بیسازد آه انسان را از منجالب هالآت و تباه یمور مأفرشتگان آسمان را مـ

 ».آند ی آه وقت ظهر فساد میطاعون« و از »خرامد ی میكي آه در تاریوبائ«آورند و از 
رد و يگ یر قرار نميثأشان تحت تـي ایها حال دل نيبا ا. ٦ هي آ٩١مزمور . نديمحافظت نما

 نجات ی آسمان را برایها نهي گنجیخداوند تمام. آنند یعمق محبت خداوند را درك نم
 غافلند و با آفران نعمت و یم الهين حال از محبت عظي با ایفته است، ولآار گر انسان به
زار صحرا از  آنان مانند بوته. بندند یض خداوند مي فیش را بر روي، قلب خویناسپاس

ابان ين خشك و سوزان بيشان در زمي ایها  ندارند و جانیكو اطالعيام نيدن ايرس فرا
  .ساآن است

ن نحو يم و بدياد داشته باشي  را بهی الهیها  بخششنفع ماست آه همواره ن بهيا
 آه از ین برآتيآمتر. گردد ی آماده میشتري موهبت بیشود و برا یت ميمانمان تقويا

مان ي اهده شده درباريات خوانده و شنيشتر از تمام حكايار بيم، بسيآن یافت ميخداوند در
ض خداوند پاسخ يف  آه بهیوحر.  ما خواهد شدیق و تسلي تشوهيگران، مايات ديو تجرب

وه خواهد داد و چون نور در ي می شده است آه در سالمتیاري آبیدهد، مانند باغ یم
د لطف و يائيب. ده خواهد شديد و جالل و شكوه خداوند در او دي خواهد درخشیكيتار

ل، يهمانند قوم اسرائ. مياد آوري شمار او را به ی بیها یها و مهربان احسان خداوند، رحمت
 از آار یادگاريعنوان  ن عبور، بهيل در حي آه قوم اسرائيیها سنگ( شهادت یها سنگ

نده، شهادت دهند آه خداوند ي آیها نسل  ی سرخ برداشتند تا برایايخداوند از آف در
ات ارزشمند يم و حكايخود را بردار.) ا نموده استي آنها مهیق نجات را برايچگونه طر
م و همچنان آه رفتار و اعمال او را در ي آن حك نمائیرا بر روم خداوند ي عظیو آارها

م يي بگویگزار  و سپاسیشناس  پر از حقيیها م، با دليآور یاد مي ارت بهير سفر و زيمس
 نجات را هاليمن نموده است؟ پ  آه بهيیها  احسانه همیخداوند را چه ادا آنم، برا«:آه

خداوند ادا خواهم آرد،   خود را بهینذرها. خواهم گرفت و نام خداوند را خواهم خواند
  .١٤ تا ١٢ات ي آ١١٦ مزمور ». قوم اویحضور تمام به

  
  » و هفتیفصل س«
  »حين مسين مبشرينخست«
  

 مسافرت او در یشدند و در اثنا ی محسوب میسي عه خانوادیشاگردان، اعضا
م او يتعال ند و بهم بودي او سهیها یآنان در زحمات و سخت.  بودندیل همراه وي جلهيناح

ن از يچن آنان هم. گفتند یرفتند و سخن م ی خداوند راه مهگانيگوش فرا داده و با پسر 
. نديفه نماي بشر انجام وظی تعالی آموخته بودندآه چگونه برایسي عهم روزانيتعال

م يآرد و تعل یشدند خدمت م ی آه در اطرافش جمع میت انبوهيجمع  بهیسيآه ع یهنگام
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 دستورات او یاق و عالقه در انتظار اجرايافتند و با اشتي یز حضور مي شاگردان نداد، یم
آنان در مرتب . آردند ین مشكالت را بر دوش خود حمل مي از بار سنگیبودند و بخش

دن ي بخشی و تسلیسيحضور ع دگان بهيماران و رنجديساختن صفوف مردم و آوردن ب
شاگردان همواره مراقب شنوندگان عالقمند . ندآرد یفاء مي را ایا دردمندان نقش عمده

طرق مختلف در جهت  آنها به. دادند یح ميشان توضي ایبودند و آالم آتب مقدسه را برا
گران يد  آموخته بودند بهیسيآنان هرآنچه را آه از ع. آردند ی مردم تالش می معنویتعال
اما، الزم بود آه خودشان آردند  ی را آسب میدادند و هر روز تجارب ارزشمند یم ميتعل
ازمند ي نیا العاده شتر، صبر و محبت فوقيم بيتعال آنان به.  آسب آنندیاتيز شخصًا تجربين

شان را خاطر نشان يشان بود، خطاهاي شخصًا با ای آه منجیدر تمام مدت. بودند
ن ده بود آه آناياآنون وقتش رس. نمود یحت آنان را اصالح ميساخت و با اندرز و نص یم

  .نقاط مختلف اعزام آند ندگان خود بهيعنوان نما را به
ان و يسيم فري تعالهواسط  اوقات بهی بودند، بعضیسي آه با عیشاگردان زمان

آوردند و  ی میسيحضور ع شدند، اما مشكالت خود را به ی میآاهنان دچار سردرگم
شان ي ای براآرد و یسه ميها مقا ث و سنتيق آتب مقدسه را با احاديز حقاي نیسيع

او آنها . نمود یت ميآالم خداوند تقو مان و اعتقادشان را بهيله ايوس نيداد و بد یح ميتوض
آرد و  ی آزاد میاديار زيزان بسيم  گذشته بهیها  و اسارت رسوم و سنتیرا از بندگ

 یت شاگردان، الگويم و تربيدر تعل. برد ین ميشان از بيز در ايهود را نين يترس از معلم
 یسي آه آنان از عیهنگام.   صرف بودیم آموزشيثرتر از تعالؤار مـيح بسي مسیندگز

 او دوباره به خاطرشان آمد و غالبًا ی آهنگ صدایها، آلمات و حت  نگاهیجدا شدند، تمام
 آه اثرات آن را یآردند و زمان یل، آالم او را تكرار ميدر مبارزه و جدال با دشمنان انج

  . شدند یآردند، شاد و مسرور م ی م مردم مشاهدهیبر رو
 شهرها یها را دو به دو به سو  دوازده شاگردش را نزد خود فراخواند و آنیسيع

شان تنها نبود، بلكه برادر با برادر و دوست يك از اي چيه.  اطراف اعزام آردیو روستاها
ق يگر را تشويكديتوانستند  یق مين طريبد. آردند یبا دوست مصاحبت و مشارآت م

 را یگري دی، ضعف و ناتوانیكيند و با هم مشورت و دعا آنند تا قدرت و قوت ينما
ت اعزام يمورأ مـیب براين ترتيز به هميگر را ني بعدها هفتاد نفر دیسيع. ديجبران نما

گر مشارآت داشته يكديق با ين طريل به ايآوران انج امين بود آه پي ایهدف منج. نمود
 یروين الگو پيشوند اگر از ا یل اعزام مي بشارت انجیوزه برا آه امرینيمبشر. باشند
  .ز خواهد بوديآم تيار موفقيج آارشان بسيآنند نتا
 اعالم یسي عهد دهنده درباري تعمیايحي بود آه یاميح همان پيام شاگردان مسيپ

ن نبود آه با مردم ي شاگردان اهفي وظ».ك شده استي آسمان نزدیپادشاه«آرده بود، آه 
 یستيبا یح است، بلكه مي همان مسی ناصریساي مشاجره بپردازند و ثابت آنند آه عبه

 یسيع. دادند ی را آه او انجام داده بود، انجام میزيآم در نام او همان اعمال شفقت
ها را پاك  ید، جذاميمردگان را زنده آن. ديماران را شفا دهيب«شان دستور داده بود آه يبد

  ».ديگان هم بدهيد، به رايا افتهيگان يبه را. دين آنرويوها را بيد، ديساز
 موعظه آردن به شفا دادن یشتر وقت خود را به جاي در خالل خدمت خود بیسيع

 نجات جهان و نه ی آالم او را آه برای درستیسيمعجزات ع. ضان اختصاص داديمر
د، يخرام ی او میش روي، پيیعدالت و پارسا. دي آن آمده بود، به اثبات رسانی نابودیبرا

جا مستقر   رحمت او قبًال در آنهرفت مژد ی او بود و هر جا آه مهجالل و شكوه خدا ساق
 مردم شاد هافتيماران و قدرت بازي بیآرد از شفا ی آه عبور ميیشده بود و از هر جا

م خداوند را از ي عظیشدند تا آارها یت در اطراف او جمع ميانبوه جمع. شد یمسرور م
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ده بودند و نام يوسته در آن مدت شني بود آه پيی او، تنها صدای بشنوند و صدادهان او
 بود آه به آن نظر یا  او تنها چهرههآوردند، چهر ی بود آه بر زبان میاو تنها نام

 یسيند؟ عيش او نگشايند و زبان به حمد و ستايد او را محبت نمايآردند، پس چرا نبا یم
 ی و زندگیبخش، شاد اتي و حی جاریآرد مانند آب یر م آه عبویا از هر شهر و دهكده

  .داشت ی میگران ارزانيرا به د
گرسنگان را غذا، برهنگان را .  مانند او عمل آنندیستيبا یز ميح نيروان مسيپ

د به دلسرد شدگان خدمت يما با.  دهندیحاالن را تسل شانيدگان و پريپوشاك و رنجد
 ما به انجام ه خداوند دربارهگاه وعد آن. ميد باشيش امبخ وسان الهاميأ مـیم و برايينما

 تو خواهد هد و جالل خداوند ساقيش تو خواهد خراميعدالت تو پ«د آه، يخواهد رس
 و خدمت متواضعانه یحيدر اصالح شخص گناهكار، محبت مس. ٨ هي آ٥٨ا ي اشع».بود
 عدالت هر و محكميشمطمـئنًا شم.  عدالت خواهد بودهر و محكميثرتر از شمشؤار مـيبس
ش از آن ي بمبشر محبتك يكن ي است، لیك فرد متمرد ضروريدن يه و ترساني تنبیبرا
در . گردد یتر م ر سرزنش، سختيثأغالب اوقات دل انسان تحت تـ. تواند انجام دهد یم

 نه تنها قادر یك مبشر و مبلغ مذهبي. سازد یح دل انسان را نرم مي آه محبت مسیصورت
 یعنيب بزرگ يتواند گناهكار را به حضور طب ی را شفا دهد بلكه می جسماناست امراض

خداوند در نظر دارد آه . آند ی آه روح ما را از جذام گناه پاك میبيت آند، طبي هدایسيع
اق يخداوند اشت.  بشنوندین وي خادمهلي او را به وسیوزدگان نداياقباالن و د ضان، بديمر

ا ي آه دنی و آرامش دهد، آرامشیود نسل بشر را تسلن خي خادمهدارد آه به واسط
  .تواند به انسان عرضه آند ینم

 »ليي اسراهگوسفندان گمشد«د به نزد ي خود باین سفر بشارتيشاگردان در اول
 یها  مردم سامره و قومیل را ابتدا برايرفتند و اگر در آن زمان، بشارت انج یم
دادند و با  یهود از دست ميان قوم ير مآردند نفوذ خود را د ی موعظه میهوديريغ

آردند آه بدون شك  ی گرفتار میا ان، خود را در چنان مخمصهيسيك حس تعصب فريتحر
ز، يح ني رسوالن مسیحت. شد یشان مي ایس و دلسردأـيتشان موجب ي فعالیدر ابتدا

ن يا آه یآردند و تا زمان ی اقوام و ملل درك نمی تمامیل را برايضرورت بشارت انج
. ا و آماده شوندي مهیهوديري خدمت به اقوام غیقت را درك نكردند، نتوانستند برايحق

له آنان يرفتند، خداوند در نظر داشت آه به وسيپذ یل را ميان بشارت انجيهودياگر 
 ه مژدیستيبا ین در مرحله اول آنان ميها برساند، بنابرا ل را به گوش امتيبشارت انج

  . نجات را بشنوند
 از مردم یشماري بهح مشغول آار و خدمت بود، عدي آه مسيیها ني سرزمی تمامدر

قت يافت حقي در انتظار دریدياق شدي برده بودند و با اشتیش پي خوی معنویازهايبه ن
 یها  محبت او به دلهده بود آه مژدياآنون زمان آن رس. آردند ی می، لحظه شماریاله

 یستيبا یح ميندگان مسي شاگردان به عنوان نمامشتاق و آرزومند مردم اعالم شود، و
 یده از سوين برگزيست آنان را معلميبا یز ميمانداران نيا.  را انجام دهندیا فهين وظيچن

آند، بدون  یشان به آسمان صعود ميان اي از می آه منجیخداوند قلمداد آنند تا هنگام
  . نمانندیمعلم و رهبر باق

رفتند آه  ی ميیها  به مكانیستيبا ی خود، میشارتت بيمورأن مـيشاگردان در اول
 یا ن الزم بود آه به نحو سادهيچن  داشت و همی قبًال رفته بود و در آنجا دوستانیسيع

 آه بر عهده یميست افكارشان را از آار عظيبا ی نمیزيچ چينند و هيتدارك سفر را بب
 خدمت را به یزد و درهايگشان برانيا احساس مخالفت را در ايد و يداشتند منحرف نما

ا ي فاخر بپوشند و یها هود جامهي ین مذهبيست مانند معلميبا یآنان نم. شان ببنددي ایرو
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ز آند و يان و دهقانان زحمتكش متماييشان را از روستاي را انتخاب آنند آه ايیها جامه
 شرآت یجمع  دستهیها نييها شوند و از مردم بخواهند آه در آ سهياجازه نداشتند وارد آن

آنان . ل را موعظه آننديام انجيها مراجعه آرده و پ تك خانه آنند، بلكه موظف بودند به تك
 اجتناب آرده، از بطالت ی خانگیها يیرايا پذي و یرضرورياساس و غ ید از تعارفات بيبا

 ینواز  مهمانیستيبا یرفتند، م ی آه میا هياما به هر ناح. ندي جوی دوریگذران و وقت
ح استقبال يشان را به عنوان شاگردان مسي را آه ایا ستهيمن و شاؤخاص مـاش
ن خانه يسالم بر ا« هد جمليشدند ابتدا با ی آه وارد میا و به هر خانه. رنديآردند، بپذ یم
م آتب مقدسه يها و تعل آوردند و آن خانه با دعاها، سرودها، پرستش ی را بر زبان م»!باد

  .افتي ی م، برآتیدر محفل خانوادگ
 آمدن استاد و یست راه را برايبا یقت بودند آه مي قاصدان حقیسيشاگردان ع
 بود و یات جاودانيام حيآردند، پ ید حمل ميشان باي را آه ا یاميپ. ا آننديسرورشان مه

 آه یاميت پيان اهمي بی برایسيع. ا انكار آن داشتيرش يپذ  بهیسرنوشت انسان بستگ
شما گوش  آه به هر«: شان فرموده بوديا گوش جهان برسانند، به  بهیستيبا یشاگردان م

آه شما را رد آند، مرا رد آرده است، اگر وارد  داده است و هر من گوش فرا دهد، به فرا
 خاك ید، ما حتيد و بگوئي آن شهر برویها آوچه رفتند، بهيد و شما را نپذي شدیشهر

د آه در روز ين بدانيقيم، اما يتكان ی م ما نشسته است، بر شمایشهر شما را آه بر پا
  ».شهر  آنیتر خواهد بود تا برا  سدوم و عموره آسانی، تحمل مجازات برایداور

آرد آه  یش را نظاره مينده دوخته شده بود و شاگردان خويآ ح بهياآنون نگاه مس
دم  مری را برایقت الهياند و حق  شاهدان او شدهیعي وسیها نيبعد از مرگش در سرزم

 در ین وي بود آه خادميیع و رخدادهاي وقاه او متوجهنانيب شينگاه پ. آنند یموعظه م
او مبارزات و .  با آنها روبرو شوندیستيبا ی او میطول قرون و اعصار و تا ظهور ثانو

 مبارزه را بر هات و نقشيدهد و خصوص یروان خود نشان ميپ نده را بهي آیها آشمكش
 با آن روبرو شوند و یستيبا ی میروان وي را آه پی خطراتیسيع. آند یشان مكشوف ميا

شان يآند و از ا یشان آشكار ميثار را در مقابل چشمان اي و این لزوم فداآاريهمچن
 را تحمل یروير نشدن در مقابل دشمن، عواقب خدمت و پي غافلگیخواهد آه برا یم

ه جسم و يشان علي اهبارزشود آه جنگ و م یشاگردان خود خاطرنشان م  بهیسيع. آنند
ه يك، و علي تاریاين دنيها و جهانداران ا استيها، ر ه قدرتيعل«ست بلكه يخون ن
. ١٢ هي آ٦ان باب ي افسسه رسال». استی آسمانیها یر در جاي ارواح شریها فوج
ن نبرد از قدرت يمبارزه بپردازند، در ا العاده به  خارقیروهاي با نیستيبا یآه م آنان
 هوش و استعداد ملكوت و یرا تماميز برخوردار خواهند بود، زي خداوند نهعادال خارق

القدس خداوند،  و روح.  خواهد گرفتیفرشتگان آسمان با آنان در سپاه خداوند جا
د يشا.  خواهد آردی لشكر آسمان نزول آرده، نبرد را رهبره فرماندهنديعنوان نما به

بار باشد،  سفأز و تـيانگ  ما حزنیها ان و خطاا گناهيم و ي داشته باشیاري بسیها ضعف
 است آه با اظهار توبه و ندامت در طلب آن ی آسانی تمامیض خداوند برايكن فيل
  .او اعتماد و توآل دارند  است آه بهی آسانی قادر مطلق برایقدرت خدا. باشند یم

 همچون پس. فرستم یان گرگان ميم من شما را همانند گوسفندان به«:  فرمودیسيع
قت را يك آلمه از حقي یز حتي نیسي خود ع».د و مانند آبوتر سادهيار باشيمار هوش

ان نمود و در معاشرت با يقت را با عشق و عالقه بيپنهان نكرد بلكه همواره آالم حق
آرد و  یادبانه رفتار نم یاو هرگز ب. داد  را نشان یا العاده ر و لطف و توجه فوقيمردم تدب

 بودند یرنج و احساسات را آه زود یآورد و آسان ی بر زبان نمیوررضري غیآالم
 یمانيا یا، بي ریرياما با دل. داد ی را مورد سرزنش قرار نمی انسانیها آزرد و ضعف ینم
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آرد، حزن  یان مي گزنده بیها آه سرزنش یداد و در حال یو گناه را مورد نكوهش قرار م
ار دوست ي آه بسیم، شهرياورشل آه به یگاماو هن. زد ی او موج میو اندوه در صدا

 و یعنوان راه و راست رش او بهي آه از پذیست، شهري آن گریك شد، برايداشت نزد یم
دار  حهي جهان بود انكار و قلب او را جریم او را آه منجي اورشلیاهال. ات امتناع آرديح

 ی تمامیسيگاه عدر ن. ستينگر یآنها م  محبت و شفقت بههدي با دیسيكن عيآردند ل
ن و يتر فيت برخوردار بود، لطيآه از مقام الوه ی حال او در. ها ارزشمند بودند جان

او در . شد یل مي قای الهه خانوادی اعضاین توجهات و احترامات را برايتر مهربان
 او هواسط  بهیستيبا ی آه م  را جستیآار  گمشده و گناهیها ها، جان  انسانیوجود تمام
  .افتندي ینجات م

ست با خداوند ارتباط يبا ی آنند، بلكه میروي پیويال دنيد از اميح نباين مسيخادم
 قرار خواهند گرفت و یجان و خودپرستير هيثأصورت تحت تـ ني ا ريدر غ. داشته باشند

گر مانند شبنم و ينصورت آنها ديدر ا. ست بر زبان خواهند آورديسخنان نامناسب و ناشا
 است آه یزين همان چيا. بارد؛ نخواهند بود یهان خشك و پژمرده ماي آه بر گیباران
 ین است و او همان اژدهايطان چني شیها را روشيز. طان از آنان انتظار دارديش

 یسين عياما خادم. شود یت و تهمت آشكار ميني است آه در قالب عصباینيخشمگ
ق و يه با مردم بر اساس حقان خود انتظار دارد آيندگان خداوند هستند و او از خادمينما

 با آن یستيبا ی آه میقدرت.  استی آه تجسم ذات الهیقيحقا.  رفتار آنندی الهیها ارزش
ش يد نگاه خويح قوت آنان است و بايجالل مس. ح استيروز شوند، قدرت مسير پيبر شر
 با ل راي خوش انجهآنگاه خواهند توانست مژد. ت او متمرآز آنندي و جذابيیبايز را به
كات، يآه بتواند در مقابل تحر یرا روحيز. گران عرضه آننديد  بهی و مهربانیر الهيتدب

ثرتر و ؤار مـيآننده و محكم، بس  قانعیها سه با بحثيآرامش خود را حفظ آند، در مقا
  .قت دفاع آنديتواند از حق یدتر ميمف

 یستيبا یتنها م آنند، نه یقت نبرد ميه دشمنان حقيآه در صفوف مبارزه عل یآسان
. ز قرار خواهند گرفتين او نيطان و عامليرند، بلكه در مقابل شيها قرار گ در مقابل انسان

ان يم ها به من شما را چون بره«: اد آورند آه فرمودي  را بهیست آالم منجيبا یآنان م
اوند د در محبت خداوند بمانند و روح خديآنان با. ٣ هي آ١٠ لوقا باب ».فرستم یها م گرگ

 فاخر هخداوند جام.  دهدی و آرامی اشخاص تسلی در مقابل دشنام و ناسزایشان را حتيا
شان نفوذ خواهد يالقدس چنان در روح و فكر ا شان خواهد آرد و روحي را بر تن ایاله

  . گرگان نخواهد داشته با زوزینواز  و همیگونه هماهنگ چيشان هي اینمود آه صدا
حذر  از مردم بر«: شاگردان فرمود ش بهي دستورات خوم وي تعاله در ادامیسيع
چون و  یشناختند اعتماد آامل و ب یآه خداوند را نم یآسان د نسبت بهي آنان نبا».ديباش

از دادن ي امتهمنزل  بهین آاريرا انجام چنيشان مشورت آنند زيچرا داشته باشند و با ا
 یها ت با نقشهياوقات در ضد غالب یابداعات بشر. شد یطان محسوب مين شيعامل به
 یرا بر اساس الگو  آنیستيبا یكل خداوند را بنا آنند، ميخواهند ه یآه م یآنان.  استیاله

ن خداوند يآه خادم یهنگام.  بنا آنندی الهه بر اساس نقشیعنينا ـ يداده شده در آوه س
، خداوند را آنند ی میتوجه القدس به ت روحيهدا  شده، بهی متكی انسانیها  مشورت به

 در نظر خداوند یحكمت انسان. ورزند یانت ميل خيانج دهند و به ی قرار میاحترام یمورد ب
  .شوند ی هستند مرتكب اشتباه و خطا می متكیحكمت انسان آه به یجهالت است و آسان

 خود یها سهيمحاآم خواهند سپرد و در آن آنان شما را به. ديحذر باش از مردم بر«
ان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر يخاطر من شما را نزد وال به. ند زدانه خواهيتاز

اما جفا و . ١٨ و ١٧ات ي آ١٠ باب ی مت».دي جهان شهادت دهیها ان قوميآنان و درم
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حضور مردان بزرگ جهان  ح را بهيخادمان مس. قت خواهد شديآزار موجب گسترش حق
شان وارونه و يا قت بهيرا حقيل را بشنوند زيله بشارت انجيوس نيخواهند آورد تا آنان بد

گوش  ح بهيمان شاگردان مسي اه درباری شده بود و اتهامات نادرستی معرفیشكل غلط به
 یشهادت آسان دادن به قت، گوش فرايافت حقي آنان تنها راه دریده بود و برايشان رسيا

ن يح در اين مسخادما. گرفتند یمانشان مورد محاآمه قرار مي اهواسط بود آه به
شان يآنندگان، شهادات ا له محاآمهيوس ني بودند و بديیگو پاسخ ها ملزم به يیبازجو

رد تا يگ ین قرار ميار خادمي در اختیا العاده ط فوقين شرايض خداوند در چنيف. دنديشن یم
د آه يم آنند، نگران نباشياما چون شما را تسل«: ديفرما ی میسيع. شاهدان او باشند

نده يرا گويز. شما عطا خواهد شد د بهيد بگوئيدر آن زمان آنچه با. ديا چه بگوئي چگونه
آه روح  ی هنگام».زبان شما سخن خواهد گفت د، بلكه روح پدر شماست آه بهيستيشما ن

 ی و ارزشمندی قوت الهیقت با تماميسازد، حق ین خود را روشن ميخداوند افكار خادم
ح  را مورد اتهام، ظلم يآنند، شاگردان مس یقت را انكار ميآه حق یشود و آسان یان ميآن ب
ز يحد مرگ ن سر اما فرزندان خداوند تحت آزار و شكنجه و تا به.  قرار خواهند دادیو تعد

ن يان عاملي را آشكار آنند و تفاوت میسي عیعني خود ی سرمشق الهی فروتنیستيبا یم
 در حضور حاآمان ی خواهد شد و منجن نقطه مشاهدهيح در هميندگان مسيطان با نمايش

  .افتي و جالل خواهد یو مردم جهان تعال
آه  یدان برخوردار نشدند مگر زماني شهی و بردباریريشاگردان از موهبت دل

. افتي تحقق ی منجهشان داده شد و آنگاه وعديا  خداوند بهیاز از سويض مورد نيف
شهادت دادند، ) نيسنهدر(د هوي ی عالیوحنا در حضور شورايآه پطرس و  یهنگام

 یده و عامي آموزش ندیدند و دانستند آه  افراديدند، شهادتشان را شنيدو را د مردم آن
اعمال .  هستندیسياران عيدو از  افتند آه آني و در».درشگفت شدند«هستند پس 
 ی آه در شورای حاضرانههم«فان مكتوب است آه ي استهدربار. ١٣ هي آ٤رسوالن باب 

 فرشتگان ه او را همچون چهرهفان چشم دوختند و چهرياست هود نشسته بودند، بهي یعال
 مقاومت یارايگفت،  یفان با آن سخن مي آه استیدر برابر حكمت و روح« مردم ».دنديد

 خود در دادگاه ه محاآمهپولس رسول دربار. ١٥ هي آ٦ اعمال رسوالن باب ».نداشتند
 از من برنخاست، بلكه همه یبانيپشت آس به چي، هن دفاع منيدر نخست«سد، ينو یسزار م

 هواسط د تا آالم بهيرو بخشيستاد و مرا نيكن خداوند در آنار من ايل. ..... مرا ترك آردند
. ر رستميپس از دهان ش. را بشنوند ان آنيهودير ي غهآمال، موعظه شود و هم من به
  .١٧ و ١٦ات ي آ٤موتائوس باب ي دوم تهرسال

ات خود را آماده يش دفاعي از پیستيبا یند در هنگام محاآمه نمن خداويخادم
 ارزشمند آالم هنيگنج د با ارج نهادن روزانه بهيشان باي ایساز آردند، بلكه آماده یم

آردند و در زمان  یت ميمانشان را تقويد با دعا ايآنان در ضمن با. شد یخداوند انجام م
  .آورد یشان مياد اي بهاز را يق مورد نيالقدس حقا محاآمه، روح

 او، جان انسان هح فرستادي مسیسي شناختن خدا و عیتالش صادقانه و روزانه برا
ش مداوم آتب مقدسه آسب ي تفتهواسط  آه بهیحكمت و معرفت. سازد ی و مستعد میرا قو

 از یاما اگر آس. مغز و ذهن انسان خطور خواهد آرد  مناسب بهیها تيشود در موقع یم
ح را يض مسيشات قدرت فيها و آزما ی آالم خداوند غفلت ورزد و در سخت بايیآشنا

القدس، آالم خداوند را در  تواند انتظار داشته باشد آه روح یتجربه نكرده باشد، چگونه م
 دل عبادت ید هر روز خداوند را با تماميآنان با. نشان سازد شان خاطريا زمان مناسب به

  .او توآل آنند آرده و به
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 یند است آه حتي تلخ و ناخوشایقدر ل بهيه انجي علیت و دشمنعداو
ح يشاگردان مس. رنديگ ی قرار میتوجه یز مورد بي نیني زمیها ن رابطهيتر یداشتن دوست

خاطر نام من  همه به«. شوند یافتند و آشته م یدردسر م  خود بهه خانوادی اعضاهليوس به
آه تا  اما هر«آند،  یسخنان خود اضافه م ه در ادامیسي ع».از شما نفرت خواهند داشت

 یسيحال ع نيبا ا. ١٣ هي آ١٣ مرقس باب».افتيدار بماند، نجات خواهد يان پايپا
. جهت در معرض آزار و جفا قرار ندهند یدهد آه خود را ب یشاگردان خود دستور م به

را يرفت ز یگر ميمحل د  بهی خدمت و موعظه از محله ادامیز اغلب اوقات برايخود او ن
 يیاعتنا ی در ناصره مورد بیسيع. ختيگر ی هالآت او بودند میآه در پ یاز دست آسان

آفرناحوم رفت و  ل بهين دليهم ش درصدد قتل او بودند و بهيها یقرار گرفت و همشهر
 هي آ٤ لوقا باب ».در آالمش اقتدار بود«را، يـم او در شگفت شدند، زيمردم آنجا از تعال

وس و دلسرد يأد در مواجه شدن با آزار و شكنجه مـي نبایسين عي خادمنيبنابرا. ٣٢
 و نجات ی رستگاریند و براي برآیديافتن محل جدي ید در جستجويمًا بايشوند، بلكه دا
  .افراد تالش آنند

سرور آسمان، . ست و نه غالم از ارباب خود واالتريشاگرد از استاد خود برتر ن
اما با وجود . همان شكل رفتار خواهد شد ز بهيگردان او نبعلزبول خوانده شد پس با شا

 را یآار  اصول ملكوت او را اعالم آنند و پنهانیستيبا یح ميروان مسي خطرات، پیتمام
 مردم، از ین آرامش و سالمتي تضمیست برايبا یآنان م. مورد سرزنش قرار دهند

 همردم دربار   هستند آه بهینانرا آنان نگهبايز. قت، خود را مسئول بداننديان حقيق بيطر
د ياند با افت آردهيح دري را آه از مسیقتيحق. دهند ی هشدار میخطر هالآت و نابود

 یكيآنچه در تار«:  فرمودیسيع.  مردم قرار دهندهار هميسخاوتمندانه و آشكارا در اخت
ها اعالم  د و آنچه در گوشتان گفته شد از فراز باميان آني بيیشما گفتم، در روشنا به
  ».ديينما

با وجود .  مصالحه و سازش آسب نكردهليوس ز هرگز آرامش را بهي نیسيخود ع
شان يگناهان ا نكه محبت تمام نسل آدم قلب او را ماالمال ساخته بود، اما هرگز نسبت بهيا
 ی گناهكاران را دوست داشت آه در مقابل هالآت و نابودیحد  بهیسيع. تفاوت نبود یب
.  آندیداريمت خون خود خريق خواست آنان را به یرا ميتوانست سكوت آند، ز یشان نميا

 و ی تعالیشتن صادق باشد و برايخو ن بود آه انسان نسبت بهي تالش او ایتمام
. اند  فراخوانده شدهین آاري انجام چنیز برايح نين مسيخادم.  خود تالش آندیجاودانگ

قت يان حقي از اختالف و نفاق، از بیريگ جلویار باشند آه براي هشیستيبا یكن ميل
گر يكدي ی صلح و صفا و بنایآنچه را آه موجب برقرار«د، يآنان با.  نكنندیپوش چشم
ق ير پا گذاشتن اصول و حقاي هرگز با زی واقعی اما صلح و صفا».شود، دنبال آنند یم
مطمئنًا با مخالفت بند باشد ي پایق الهياصول و حقا  آه بهیشود و هر انسان یان نمي بیاله

 ی همواره از سوی و معنویك موضوع روحانيعنوان  ت بهيحيمس. روبرو خواهد شد
شاگردان خود   بهیسيكن عي مورد مخالفت قرار خواهد گرفت، لیاغيفرزندان متمرد و 

د، از او يستند، مترسيآشتن روح ن آشند، اما قادر به یآه جسم را م یاز آسان«د، يفرما یم
آه نسبت  ی آنان».قادر است هم روح و هم جسم شما را در جهنم هالك آندد آه يبترس
طان يا شي و عداوت انسان و ی هستند، از دشمنیميخداوند و احكام او صادق و صم به
ل ترس يكن تنها دليل. ن شده استيمأح تـي آنان در مسی جاودانیرا زندگيز. د بترسندينبا

 آه یخداوند باشد، توآل ز دست دادن توآل بهقت و اينظر آردن از حق د صرفيآنان با
  .شوند ی آن در حضور خداوند محترم شمرده مهواسط به
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او خداوند را در . د پر آنديآند قلب انسان را از شك و ترد یوسته تالش ميطان پيش
. آند یق ميارتكاب گناه تشو شان را بهيآند و ا ی میر معرفيگ  سختینظر انسان داور
 و یپدر آسمان  بهیكيپندارد آه نزد یر مي پست و حقیقدر ناهكار خود را بهآنگاه، انسان گ

ها و  رنگي نیخداوند از تمام. آند ی میرممكن تلقي غیافت مرحمت و شفقت او را امريدر
، شاگردان خود را مطمئن ساخت آه در یسيل عين دليهم طان آگاه است، بهي شیها بيفر

 و مرحمت پروردگار یصت هست آه از همدردن فري، ای و ناتوانیازمنديهنگام ن
 نفوذ ی آه در جان آدمیآه و ناله، احساس رنج و درد، حزن و اندوه. مند شوند بهره
  .آورد یلرزه در م آند، همه و همه، قلب مهربان پدر را به یم

 یصدا و نگران معرف یرفعال، خاموش و بي، غیآتاب مقدس خداوند را خدائ
 آرورها آرور و هليوس دهد آه به یع و مقدس نشان مير مقام رفآند، بلكه او را د ینم

ن فرشتگان در انتظار ي ای احاطه شده و تمامیهزاران هزار موجودات مقدس آسمان
 یم با تماميستيص آنها نيتشخ  آه قادر بهیطرق گوناگون خدا به. باشند ی او مهانجام اراد

 ی او و تمامهاما توجه و عالق. رد فعال و زنده دایش ارتباطيت خويقلمرو تحت حاآم
 نجات یش را برايگانه پسر محبوب خوي آوچك موجب شد آه او یاين دنيآائنات به ا

شنود و  یدگان را مياد مظلومان و ستمديخدا از فراز تخت رحمتش فر. ه آنديها فد جان
گان و  او دست افتاد».نجا هستميمن ا«: ديفرما ی صادقانه و خالصانه میدر پاسخ دعاها

 یدر تمام. سازد یثر مأ ما، او را متـیها یشانيها و پر را رنجيرد زيگ یحاالن را م شانيپر
  . نجات ما در آنارمان حضور دارندیها و مشكالت، فرشتگان درگاه او برا وسوسه
طان ي شیدشمن. افتد ین نميزم  بهیز بدون خواست پدر آسمانيك گنجشك ني یحت

مردم نفرت  ح نسبت بهي توجه و مراقبت مسیطان از تماميششود آه  یه خدا موجب ميعل
 از هالآت و یآند اعمال دست خداوند را آلوده سازد و حت ی میداشته باشد، او سع

 عالقه و محبت خداوند هواسط شود و تنها به یز خرسند ميبسته ن وانات زباني حینابود
ن خود شاد و ينش  دلیاشوند تا ما را با آوازه یاست آه پرندگان آوچك محافظت م

را يد، زيمترس«ن يآند، بنابرا یز فراموش نميخداوند گنجشكان آوچك را ن. مسرور سازند
  ».ش از هزاران گنجشك استيارزش شما ب

د، من در حضور پدر و يش مردم اقرار آنياگر مرا پ«دهد،  ی ادامه میسيع
ض من يد، و في من هستن جهان شاهداني شما در ا».فرشتگان شما را اقرار خواهم آرد

 شما در آسمان خواهم هنديز نمايگردد و من ن ی می جهان جاری شفای شما براهواسط به
 سرشت خطاآار شما را در نظر نخواهد گرفت، بلكه شما را در لباس یپدر آسمان. بود
د و يآن یافت مي هستم آه از آسمان دری برآاتی تمامهمن واسط. ديت من خواهد ديآامل

گران اعالم و نام مرا يد  نجات گمشدگان و گناهكاران بهی مرا برایآه فداآار یهر آس
  .م خواهد بوديافتگان سهي  نجاتیاقرار آند، در جالل و خوش

را اگر يح در دل او ساآن باشد زي مسیستيبا یآند، م یح را اقرار مي آه مسیآس
شاگردان . مي صحبت آنگراني او با دهم درباريتوان یم، نميمان نداشته باشيح ايمس به
ح را تكرار يد آالم مسيآوردند، شا ی بر زبان میروشن م او را بهيد تعاليح شايمس
توانستند او را اقرار  یح برخوردار نبودند، نمي و محبت مسیآردند، اما اگر از فروتن یم

 آه داشته باشد او را انكار خواهد یح باشد، هر مقامي آه برخالف روح مسیروح. آنند
ست، دشنام و ناسزا، سخنان يمردم ممكن است با بر زبان آوردن آلمات ناشا. ودنم

رفتن يآنان ممكن است با اجتناب از پذ. ح را انكار آنندي مسیرواقعياحمقانه و غ
ا، رفتار زشت و يشكل شدن با دن ، همیراخالقيلذات غ ، اشتغال بهی زندگیها تيمسئول

ش، پرورش شك و يت خود، پارسا قلمداد نمودن خوافكار و نظرا ت دادن بهيناپسند، اهم
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آنان با ارتكاب . ح را انكار آنندي مسیكي و اقامت در ظلمت و تارینيد، مشكل آفريترد
 آنـان هح درباريآنند و مس یش انكار مي خویح را در زندگي، وجود مسین اعماليچن
ود آه در آسمان د، من در حضور پدر خيش مردم انكار نمايهر آه مرا پ«: ديفرما یم

  ».است او را انكار خواهم نمود
ل يه بشارت انجيا علي دنیافتن دشمنيخاتمه  د آه بهيگو یشاگردان خود م ح بهيمس
اورم، ين بيزم ام تا صلح به د آه آمدهيگمان مبر«: ديفرما یدوار نباشند و مين و اميخوشب

رات يثأ از تـیختالف و دشمنجاد اي ا»!اورمير بياورم، بلكه تا شمشيام تا صلح ب امدهين
روان ي آه پیا ن آزار و شكنجهيتر سخت.  با آن استی دشمنهجيست، بلكه نتيل نيانج
ن يزتري از عزيی و جدای و دوری از اختالفات خانوادگید متحمل شوند ناشيح بايمس

ش از من دوست يهر آه پدر و مادر خود را ب«: ديفرما ی میسيكن عيل. دوستان است
 من هستيد، شاياي من نیرد و از پيب خود را بر نگيهر آه صل.  من نباشدهستيابدارد، ش
  ».نباشد

شود و اعتماد  ی بزرگ محسوب میشان افتخاري ایح برايت شاگردان مسيمورأمـ
هر آه شما را «: ديفرما یشاگردان م باره به ني در ایسيع. همراه دارد  را بهیپاك و مقدس

گونه   هر».رفته استي مرا پذهرفت، فرستنديآه مرا پذ یرفته و آسيرد، مرا پذيبپذ
ن رابطه، ياو در ا. ح، بدون پاداش نخواهد مانديشاگردان مس  و احسان نسبت بهیمهربان
ن يا هر آه به«ز در نظر گرفته است، ي را نی الهه خانوادین اعضايتر ن و فروتنيآوچكتر

م، يگو یشما م ن، بهيد بدهد، آم آب سری جامیرو آه شاگردان منند، حت آوچكان، از آن
  ».پاداش نخواهد ماند یب

ده در نام يد و دوازده شاگرد برگزيان رسانيپا ش را بهيم خوي تعالیگونه منج نيبد
..... ران را بشارت دهند و يفق«ش را آغاز آردند تا يت خويمورأح، همانند او، مـيمس

ان موعظه آنند ينايناب  را بهینائيب و یرستگار ران را بهيشكسته دالن را شفا بخشند و اس
 ١٨ات ي آ٤ لوقا ».نديده و سال لطف خداوند را اعالم نماي بخشيیدگان را رهايو تا ستمد

  .١٩و 
  
  
  » و هشتیفصل س«
  »ديارامي بید و اندآييايب«
  

م ي گرد آمدند و آنچه آرده و تعلیسيرسوالن نزد ع«تشان، يمورأدر مراجعت از مـ
د و يائي دور افتاده بیخلوتگاه با من به«: شان گفتيا  بهیسيع. بازگفتنداو  داده بودند، به

  ».را آمد و رفت مردم چنان بود آه مجال نان خوردن هم نداشتندي، ز»ديارامي بیاندآ
 ی و باطنیميارتباط صم. او بازگفتند ز را بهي آمدند و همه چیسينزد ع شاگردان به
ش ي خویات خوب و بد، شادي تجربید آه تمامآر یب مي آنان را ترغیسيشاگردان با ع

تًا يها و نها تي عدم موفقهجيش را در نتيتشان و اندوه و غم خويج فعاليدن نتايرا از د
ت يمورأن مـي در اولیسيرسوالن ع. ها و اشتباهاتشان را در حضور او مطرح آنند ضعف
ش را يات خوي تجربآه صادقانه ی را مرتكب شده بودند و هنگامی خود، اشتباهاتیبشارت
ن يچن  همیسيازمندند و عي نیشتريم بيتعال شان بهيافت آه اي بازگفتند، او دریسي عیبرا
  .استراحت دارند از بهياند و ن ش خسته شدهيت خويمورأافته بود آه شاگردان در مـيدر

را آمد و يز«دا آنند، ي خلوت پهتوانستند گوش ی بودند آه نمیتيآنان در چه وضع
ح اجتماع ي مردم در اطراف مس».م چنان بود آه فرصت نان خوردن هم نداشتندرفت مرد
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ده ي او آشیسو  بهیاريبس. افتن بودندي شفا یدن سخنان او و در آرزويآرده، مشتاق شن
شان در ي بود و ای برآات الهیشان منبع و منشاء تمامي در نظر ایسيرا عي زشدند یم
 و شفا در اطراف او جمع یوهبت ارزشمند سالمتافت مي دری آه برایتيان انبوه جمعيم

گر آه ي دیاريبس. مان آوردنديرفتند و ايش پذي خویعنوان منج  را بهیسيشده بودند، ع
مان آوردند يالقدس، ا ان او را اقرار ننموده بودند، با نزول روحيسي ترس از فرهواسط به

  .ندن، او را پسر خدا خواندين و حاآمان خشمگيو در مقابل آاهن
 آورد تا بتواند با شاگردان تنها ی خلوت رویا گوشه  مشتاق بود آه بهیسياآنون ع

ت يمورأ مـیرسوالن در ط. گفت یشان ميا  را بهیاري بسیها  حرفیستيبا یرا ميبماند ز
ها مواجه   را پشت سر گذاشته و با انواع و اقسام مخالفتیاريشان مشكالت بسيبشارت

آردند، اما در  یح مشورت مي با مسیا مان در مورد هر مسئلهآنان تا آن ز. شده بودند
دانستند آه چگونه با  ی اوقات نمی تنها بودند و بعضی مدت آوتاهیش برايت خويمورأمـ

ل و رغبت انجام داده بودند، ي و میتشان را با دلگرميمورأآنان مـ. مشكالت روبرو شوند
مان ي اهواسط تاده بود و آنان بهشان فرسيز همراه ايش را نيح روح خويآه مس چرا
ات ي نان حهواسط  بهیستيبا یاما اآنون م.  را انجام داده بودندیاريح معجزات بسيمس به
آه  يی بروند، جای خلوتهگوش ن الزم بود آه بهيبنابرا. ت شوندي تقویسي عیعني
م او گوش يتعال نده بهي آیها تيمورأ انجام مـی مصاحبت آنند و برایسيتوانستند با ع یم

  .فرا دهند
 ».ديارامي بید و اندآيائي دور افتاده بیخلوتگاه با من به«: شان گفتي بدیسيع
او . باشند، از مهر و محبت او برخوردار خواهند بود یح ميآه در خدمت مس ی آسانیتمام
 ندارد بلكه خواستار یازيشان ني ایقربان دهد آه خداوند به یشاگردان خود نشان م به

آار گرفته و از  مردم به  خدمت بهیش را براي و تالش خوی سعیآنان تمام. ترحمت اس
  .استراحت داشتند از بهيل نين دليهم  خسته و فرسوده شده بودند و بهی و فكرینظر جسم
ن خطر وجود داشت آه يت خود موفق شده بودند، اما ايمورأنكه شاگردان در مـيبا ا

ش بدانند و با پروراندن روح غرور و تكبر در يو از اعتبار خیت آسب شده را ناشيموفق
ش رو داشتند و قبل از هر ي را پیميآنان آار عظ. طان گرفتار شوندي شیها دام وسوسه

 آه باعث یداشتند آه قوت و قدرت ین موضوع را در خاطرشان نگاه ميست ايبا یز ميچ
درست همانند . شان گشته است، از خودشان نبوده، بلكه از خداوند استيت ايموفق
ت، ي در آنار نهر آری نبیايليا ايهودا، ي یها نا، مانند داوود در تپهيابان سي در بیموس

ح و در يش جدا و در مصاحبت با مسي مداوم خویها تي از فعایستيبا یز ميشاگردان ن
  .از با خداوند مشغول شونديراز و ن عت بهيآغوش طب
 در یسي نبودند، عیسي و در آنار عت اعزام شدنديمورأمـ آه شاگردان به یزمان

ن يدر ا. م مردم پرداخت و آمدن ملكوت خداوند را موعظه نموديتعل ها به شهرها و دهكده
وضوح  ن واقعه بهيا. دنديگوش او رسان د دهنده را بهي تعمیايحيهنگام بود آه خبر قتل 

 و ظلمت یكيتار. داشت ی آن گام برمیسو داد آه او به ی خبر میاز آشكار شدن امر
 بودند تا یهود در انتظار فرصتين و حاآمان يآاهن.  بر سر راه او قرار گرفته بودیميعظ

 یاري بسیها  را بر سر راهش گمارده بودند و توطعهیقتل برسانند و جاسوسان او را به
 هموعظ  مربوط بهیها اخبار و گزارش. ن بودي او در شرف تكوی هالآت و نابودیبرا

 و یسي عیسو ده بود، و توجه او را بهيس رسيروديگوش ه ل بهيسر جلرسوالن در سرا
ن يا«مالزمان خود گفته بود آه  س بهيرودين رابطه هيدر ا. اعمال او جلب آرده بود

.  شده بودیسي و خواستار مالقات با ع».د دهنده است آه از مردگان برخاستهي تعمیايحي
 آن هواسط  در حال وقوع باشد آه بهیانقالبد آه مبادا، يترس یمًا از آن ميس دايروديه
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. ان آزاد سازنديوغ اسارت روميهود را از يرآشند و قوم يز  را از تخت سلطنت بهیو
ع شده بود و آامًال مشهود بود آه يان مردم شايان در ميه روميام علي و قیتيروح نارضا

. امه داشته باشد ادی طوالنی مدتیتوانست برا یل نمي جلهي در ناحیسي عیها تيفعال
 ی مشتاق بود آه برایسيل عين دليهم شد و به یك مي نزدیانداز رنج و زحمت و چشم
  .ندي گزیت دوري جمعیاهو و غوغاي از هیمدت

خاك سپردند و سپس   سوگوار جسد مثله شده او را بردند، بهی با قلبيیحيشاگردان 
 دور يیحي مردم را از یسيآه عدند ي دین شاگردان وقتي ا». خبر دادندیسيع رفتند و به«

آه  یآنان هنگام. دندي حسادت ورزیو آند، به ی خود جلب میسو ساخته است و آنها را به
 را محكوم آرده یسي آه عیانيسيافت از فري حضور یافت متيران در ضي با باجگیسيع

ند د قرار دادي را مورد شك و تردیسي عی رسالت الهیآنان حت.  آردندیبودند، جانبدار
قتل  شان بهياما اآنون آه معلم ا.  نكرده بودی از زندان اقداميیحي آزاد ساختن یرا برايز

 ی بعدیها تي فعالیازمند بودند و براي نی و دلداریتسل ن ماتم بزرگ بهيده بود، در ايرس
 ی آمدند و با ویسينزد ع ن علت بهيهم به. اج داشتندي احتیسيت عي و هدایراهنمائ به
 یا ح در گوشهي را در مصاحبت با مسیازمند بودند آه لحظاتين نيچن آنان هم. كدل شدندي

  . آنندیخلوت سپر
 وجود داشت آه در یا  دور افتادههياچه، ناحي دری شمالیدا، در انتهايص تيك بينزد

 ی برایار مناسبيل محل بسين دليهم با بود و بهيار زيآن موقع از سال سبز و خرم و بس
آن منطقه رهسپار  ق و بهين سوار بر قايبنابرا. شد ی او محسوب م و شاگردانیسيع

دور   شهر بهیاهوي شلوغ و پر رفت و آمد و از هیها ابانين مكان از خيدر ا. شدند
 در احساس آنان یزيانگ ر دلييشان شده و تغيعت موجب آرامش ايانداز طب چشم. بودند

نانه و ي خشمگیها بدون مزاحمتتوانستند  ین مكان ميآنان در ا. جاد آرده بوديا
ن مكان يدر ا. دهند ح، گوش فرايسخنان مس ان بهيسي تند و اتهامات آاتبان و فریها پاسخ

 ی آوتاه از مصاحبت با استاد و سرور خود لذت ببرند و از دوستی مدتیتوانستند برا یم
  .مند گردند  بهرهیپر ارزش و

آنان وقت خود .  نبودیطلب  و لذتیرپرو منظور تن ح و شاگردان او بهياستراحت مس
 هشان درباري ایها صحبت.  نكردندیگذران  دور افتاده، صرف خوشیرا در خلوتگاه

.  بودی بعدیها تيمورأشتر در مـي بیستگيخداوند و امكان نشان دادن شا خدمت به
آردند و  ی درك میخوب  همراه بودند و آالم او را بهیسيها قبل با ع شاگردان از مدت

او اشتباهات . ديشان سخن بگويها با ا  به مثلیسي نداشت آه عیل لزومين دليهم به
آرد  یان ميشان بي برایروشن د مردم را بهينمود و روش درست ص یح ميشان را تصحيا

 قدرت هواسط آنان به. ساخت یشان مكشوف ميطور آامل برا  را بهیر ارزشمند الهيو ذخا
  .ديبخش ی مید و تسليشان اميا ح بهيبخش مس ند و آالم الهامافته بودي یا ات تازهي، حیاله

شاگردان هم قدرت انجام  انجام برساند به  بهیتوانست معجزات یآه م ی با وجودیسيع
اش فرمود آه از شهر جدا شده،  ن خستهيخادم كن اآنون بهيل. معجزات را عطا آرده بود

 محصول و آارگر اندك سخن ی فراوانهشاگردان خود دربار آه به یهنگام. ارامندي بیاندآ
شان يا  بدون وقفه زحمت بكشند بلكه بهیستيبا یشان مين نبود آه ايگفت منظورش ا یم

 ٩ ی مت». درِو محصول خود بفرستدید آارگران براياز مالك محصول بخواه«: فرمود
ن و مقرر يش معي برای هر شخص، آاری و توانائیستگيخداوند مطابق شا. ٣٨هيآ

 بار یلي قلهست آه عديل نيدگار جهان مايآفر. ١٣ تا ١١ات ي آ٤ان يافسس. ه استنمود
خاطر   آسودهین از هر نوع آوشش و رنجيريدوش آشند و سا ها را به تين مسئوليسنگ
  .باشند
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 هز درباريشاگردان خود فرمود، مطمئنًا امروز ن ح بهي آه مسیا سخنان دلسوزانه
آه  یآسان ح بهيام مسين است پي ا».ديارامي بید و اندآيئايب«آند آه،  ین او صدق ميخادم

 ی روحانیازهاي نی برایست آه حتيعاقالنه ن. اند از انجام خدمت خسته و فرسوده شده
ق، روح تقوا و ين طريا را بهيم، زي از آن باشیجانات ناشيمًا تحت فشار آار و هيمردم دا
ن قرار ي تحت فشار سنگی و جسمیوح، ری فكری و قوایاعتنائ ی، مورد بی فردیپارسائ

 بروز دهند یثار و فداآاريرود آه از خودشان ا یح انتظار مياز شاگردان مس. رديگ یم
طان با سوء استفاده از يصورت ش نير ايز باشند، در غيش ني مراقب خویستيبا یكن ميل

را آلوده اثر و آار خداوند  ی خدمتشان را بی انسانیها شان و ضعفيحد ا یشور و شوق ب
  .سازد یم

عت باشد آه يبند شريتواند پا ی میآردند آه فرد، زمان یان تصور ميسين و فريآاهن
 بودند تا خود را یفات ظاهري به انجام تشریآنان متك.  باشدیت مذهبيدائمًا در حال فعال

ساختند و روح  ین آار، خود را از خداوند جدا ميبا ا. گران نشان دهنديپارساتر از د
ن خطر هنوز هم يا. دادند یگران را در وجودشان پرورش مي از دیازين یخود و ب اء بهاتك

ابد و شخص در انجام آار خداوند موفق ي یش ميها افزا تيآه فعال یهنگام. وجود دارد
 مورد اعتماد قرار ی انسانیها ها و روش د آه طرحيآ یوجود م ن خطر بهيشود، ا یم
ز ين ما نيبنابرا. شود یف ميمان ضعيابد و اي یآردن آاهش مدعا  اق بهيآنگاه اشت. رديبگ

ل ين دليهم به. ميخداوند قرار دار همانند شاگردان در خطر از دست دادن اعتماد و توآل به
انجام  م آه قدرت و قوت اوست آه آار خدا را بهي نگاه و درك آنیسيع مًا بهي دایستيبا یم
 را ید اوقاتيم، بايآش یت گمشدگان زحمت م نجایهمچنانكه صادقانه برا. رساند یم
 آه همراه با دعا و یآار و خدمت. مي آالم خداوند اختصاص دههتفكر، دعا و مطالع به
اقت و يس شده باشد، ليح تقدي مسیكوئيلت و ني فضهواسط ش انجام شده باشد و بهياين

  .دياثبات خواهد رسان ان بهي آار را در پاه انجام دهندیتوانائ
. ت نبوده استيت و مسئولي سرشار از فعالیسي عی زندگهانداز  بهیچ فردي هیزندگ

در شرح . نمود یاز ميآرد و همواره با خداوند راز و ن یوسته دعا ميحال پ نيبا ا
بامدادان آه هوا «م، يشو ین جمالت روبرو مي بارها و بارها با ایسي عیسرگذشت زندگ

 رفت و در آنجا به یا ترك آرده، به خلوتگاه برخاست و خانه ریسيك بود، عيهنوز تار
شد، چندان آه  یشتر پخش مي او هر چه بین همه، خبر آارهاي با ا».دعا مشغول شد

 ».ابندي خود شفا یها یماريآمدند تا سخنانش را بشنوند و از ب یار گرد مي بسیها جماعت
 از آن یكي ».آرد ی دعا ميیرفت و در تنها ی دور افتاده می اغلب به جاهایسياما ع«

 ». رفت و شب را در عبادت خدا به صبح رساندی دعا به آوهی برایسيروزها، ع
  .١٢ هي آ٦ باب -١٦ و ١٥ات ي آ٥ لوقا ٣٥ هي آ١مرقس 

گران آرده ي و خدمت به ديیكوي خود را وقف نین آه تمام زندگي جهان با ایمنج
آه هر روزه او را متابعت  یت انبوهي شلوغ و جمعیها ابانيشتر اوقات از خيبود، ب

 یها تيست از فعاليبا یرا ميز. شد یاز مشغول ميآردند، دور و به دعا و راز و ن یم
 ی برای خلوتگاهی فاصله گرفته و در جستجوی انسانیازهاي و ارتباط با نی زندگهوقف یب

ك ي از ما و شریكين آه ياو با ا.  باشدی با پدر آسمانی ناگسستنیمصاحبت و همبستگ
 خلوت دعا و ه بود و در گوشیخدا متك ن حال آامًال بهي ما بود با ایها ازها و ضعفين
فه و روبرو شدن ين انجام وظيآرد تا بتواند در ح ی را طلب میش، قوت و قدرت الهياين

ت، متحمل ين جهان پر از گناه و معصي، در ایسيع. روز گردديبا زحمات و مشكالت پ
توانست از رنج و درد  ی تنها در مصاحبت با خداوند م بود وی روحهمبارزه و شكنج
  . ابدي ید و آرامش و شاديا، سخن بگوي دنیفرسا فراوان و طاقت
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م و مهربان يح به گوش پروردگار رحي مسیسي عهت دردمند به واسطياد بشريفر
، در حضور تخت رحمت خداوند آن قدر تضرع نمود تا یت انسانأـيح در هيد و مسيرس 

 مصاحبت مداوم با خدا، هاو به واسط.  دادیت، مرتبط ساخت و آشتيا با الوهانسان ر
 سرمشق ما یستيبا یات او ميتجرب. ات بخشديافت نمود تا بتواند به جهان حيات را دريح

  . باشد
 اگر ».ديارامي بید و اندآيياي دور افتاده بیبا من به خلوتگاه«: ديفرما یاو به ما م

 روان یسي عیشاگردان در پ. م بوديدتر خواهيتر و مف یم، قويبه آالم او گوش فرا ده
. دي بخشیم داد و تسليشان را تعليز اي نیسيز را به او باز گفتند و عيشدند و همه چ

م، ي او بازگو آنیش را براي خویازهايم و ني برویسيز اگر به حضور عيامروز ن
پس الزم .  دهدیاري ما را ستاده است تاياو در طرف راست ما ا. م شديوس نخواهيأمـ

ر و پدر ي قدیخدا«او آه . مي خود اعتماد و توآل آنی تمام، به منجیاست آه با سادگ
ن مكتوب است آه ياش چن  خوانده شده است و او آه درباره»ی و سرور سالمتیسرمد

 طلب یما برا.  استیا العاده  و فوقی مشاور عال».سلطنت بر دوش او خواهد بود«
آند و مالمت  یهر آس را به سخاوت عطا م« یسيم و عيا خوانده شدهحكمت فرا 

  .٥ هي آ١عقوب ي و ٦ هي آ٩ا ي اشع».دينما ینم
ن جهان، رسوم،  فرهنگ و يرند، همشكل ايگ یم خداوند قرار مي آه تحت تعلیآنان

 خداوند به داشتن ه آسب معرفت و درك ارادی افراد برایاعمال آن نخواهند شد و تمام
. مي خداوند را در روح و جان خود بشنوید ندايما با. ازمندندي با او نیاط شخصارتب

م، يشو یك ميحضور او نزد شوند و در سكوت به ی صداها خاموش می آه تمامیهنگام
د آه يد و بدانيستيباز ا«: ديفرما یما م او به. دهد یص مي خداوند را تشخیروح ما صدا
 را آسب یتوان آرامش واقع ی در آنجاست آه م.١٠ هي آ٤٦ر ي مزام».من خدا هستم

ا ي مهیثرؤشكل مـ له بهين وسيخداوند را دارند بد اق خدمت بهي آه اشتی آسانهنمود و هم
، روحشان ی زندگیها تي از فعالی ناشیت و فشارهايان انبوه جمعيخواهند شد و در م

 را یان، قدرت الهشي خوش زندگیگردد و بو یشود و با نور و آرامش احاطه م یا مياح
  . را نجات دهندیاري بسیها آند تا دل یآشكار م
  
  » و نهیفصل س«
  »ديشان را خوراك دهيا«
  
 پناه آورده بودند، اما زمان استراحت و ی خلوتهح و شاگردانش به گوشيمس

 خلوت و دور هآردند آه در آن گوش یشاگردان تصور م.  شدی سپریآرامش به زود
ت ين آه جمعيشان نخواهد شد، اما به محض ايمش و استراحت ا مزاحم آرایافتاده آس

او «دند، يپرس یگر ميكدي را احساس آرد، همه از ی، معلم آسمانیسيانبوه، فقدان ع
 و شاگردان به آدام سمت یسي متوجه شده بودند آه عیا شان عدهيان اي در م»آجاست؟

 یسيدار عي دیق برايوار بر قاز سي نیا اده و عدهي پی از مردم با پایاريبس. اند رفته
 یك به سوي دور و نزدی آه از نواحینيئر  ك بود و زايد فصح نزديع. رهسپار شدند

 آردند و هر ی اجتماع میسي مالقات با عیم در حرآت بودند، سر راه خود براياورشل
ر از زنان و آودآان به يت غي آه شمار جمعیشد تا حد یت افزوده ميلحظه بر تعداد جمع

 در انتظار او بودند یت انبوهيح به ساحل، جمعيدن مسيقبل از رس. شد ینج هزار بالغ مپ
 با شاگردان یاده شد و مدت آوتاهيق پيشان را جلب آند از قاياما او بدون آن آه توجه ا

  . به سر برد
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با . شان ترحم آرديست و بر حال ايت را نگري تپه حرآت جمعهح از دامنيمس
 افكنده و مزاحم او شده بودند اما او هرگز يی شاگردانش جدان او وي آه بیوجود
د آه چگونه دسته دسته يت را دي آه انبوه جمعی خود را از دست نداد و هنگاميیبايشك

دلش بر حال آنان به رحم « مردم را احساس آرد و هالعاد از فوقيند نيآ ی او میبه سو
با خارج شدن از خلوتگاه استراحت،  او ».شبان بودند ی بیرا همچون گوسفندانيآمد، ز

 آه در اطراف او اجتماع آرده یتيجمع. افته بودي خدمت به مردم ی را برایمكان مناسب
افت نكرده بودند، اما ي دریگونه آمك و مساعدت چيهود هين يبودند از حاآمان و آاهن

فابخش  شیداد، نهرها یم ميت تعلي را به جمعیق نجات و رستگاريح طري آه مسیهنگام
  .شد ی میات از وجودش جاريح

شد،  ی می خدا جارهگانيمردم، آالم رحمت خدا را آه سخاوتمندانه از دهان پسر 
دند آه يشن یآنان آالم پر از لطف و محبت خداوند را چنان ساده و آشكار م. دنديشن یم

 یدم مری شفابخش او برایها دست. داد ین ميهمانند مرحم جلعاد روح و جانشان را تسك
ضان، شفا و يدگان و مري رنجدیات و براي و حی بودند شادیآه در حال مرگ و نابود

آردند آه آسمان و ملكوت بر  یمردم در آن روز تصور م.  را به ارمغان آورده بودیراحت
دانستند چه  یاطالع بودند آه نم ی از گذشت زمان بین فرود آمده است و به قدريزم
  .اند  غذا خوردهیزمان

ن يآرد با ا یده بود و آفتاب در سمت مغرب غروب مينجام، روز به انتها رسسرا
 روز را بدون غذا و استراحت به ی تمامیسيع. زدند یت در اطراف او پرسه ميحال جمع

ده شده بود و شاگردان يپر  رنگی و خستگی او از گرسنگهچهر. شان خدمت نموده بوديا
 یاما او نم. متوقف آند و به استراحت بپردازداز او استدعا آردند آه آار و تالش را 

  . رون آشديآورد، ب ی آه از هر سو بر او فشار میتيان جمعيتوانست خود را از م
نزدش آمدند و گفتند آه مردم را به خاطر خودشان روانه  ك غروب، شاگردان بهينزد

آنان . د نخورده بودنيیچ غذاي دوردست آمده و از صبح هیها ، از راهیاريبس. آند
 به یسياما ع.  خود خوراك بخرندی اطراف برایها توانستند در شهرها و دهكده یم

از «: ديست و پرسيپس نگريلي و سپس به ف».ديشان خوراك دهيبه ا«: شاگردان گفت
ن يش چنيمان شاگردان خويش اي آزمای برایسي ع»ها بخورند؟ نيم تا ايآجا نان بخر

 ی غذا براهيد آه تهيشيست و با خود انديت انبوه نگريمعپس به جيليف. دي را پرسیسـئوال
ز ينار نان نيست ديدو«:  گفتیسيرممكن است و آنگاه به عي غیر آردن آنان آاريس

:  به شاگردان فرمودیسي ع». بخورندیك فقط اندآي اگر هر یآند، حت یآفافشان نم
: اس پاسخ دادياندر. »ن وجود دارديان حاضريد چقدر خوراك در مينيد و ببيبرو«
ت ين گروه را آفاين آجا اي دارد، اما اینجاست آه پنج نان جو و دو ماهي ایپسرآ«
اورند و سپس به شاگردان ي را به نزدش بی فرمود آه پنج نان و دو ماهیسي ع»آند؟ یم

 سبزه بنشانند تا هم نظم و ی بر روی صد و پنجاه نفریها فرمود آه مردم را در دسته
ن ي آه مردم بر زمیهنگام.  باشندیود و هم بتوانند شاهد معجزه وت شيب رعايترت

 یست و شكر به جاي را برگرفت و به آسمان نگری پنج نان و دو ماهیسينشستند، ع
همه «. ش مردم بگذارنديها را پاره آرد و به شاگردان خود داد تا پ آورد و سپس نان

  ».ده سبد پر گرد آوردند دوازی نان و ماهیها ر شدند و از خردهيخوردند و س
داد، همان  یم مي و سعادت را به مردم تعلیق آرامش، سالمتي آه طری، آسیسيع

 و ی ضروریازهايز به ني مردم بود، به همان اندازه نی روحانیازهاياندازه آه در فكر ن
 یت، مادرانيان جمعيمردم خسته و گرسنه بودند و در م. آرد یشان توجه مي ایموقت

ده يز دامن مادران خود را چسبينوزادان خود را در آغوش گرفته و اطفال نبودند آه 
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ح شده يقدر مجذوب سخنان مس ستاده و آنيها سر پا ا شان مدتي از ایاريبودند و بس
 هالعاد  ازدحام فوقهبار فكر نشستن از ذهنشان خطور نكرد و به واسط كي یبودند آه حت

 یسين خاطر، عيبه هم. ر پا له آننديگر را زيكدين خطر وجود داشت آه مردم يت ايجمع
زار بود و  محل اجتماع مردم سبزه. نند و استراحت آنندي بنشیا شان خواست لحظهياز ا
  . توانستند در آرامش به استراحت بپردازند ی میهمگ

 انجام یا  مردم هرگز معجزهی و ضروریاجات واقعين احتيمأ تـیح به جز برايمس
ات ي درخت حی بود آه مردم را به سویتي چنان خاصیام شده دارانداد و معجزات انج

. ها بود ملت  دادن بهی و سالمتیش در شفابخشيها ت برگي آه اهمیآرد، درخت یت ميهدا
 یها  درسی شاگردان دست به دست گشت، حاوهلي آه به وسیخوراك ساده و محقر

 و نان یاده و محقر بود، ماهار سي آه آماده شده بود، بسیخوراآ.  بودیآامًال ارزشمند
 هتوانست سفر یح ميمس. داد یل ميل را تشكي جلهاچيران دريگي ماهه روزانیجو غذا

 یت بگستراند، اما خوراك آماده شده اگر صرفًا براي را در مقابل جمعیمتيق مفصل و گران
و  يیكويجهت ن  توانست به ی مردم بود، نمیال جسميارضاء اشتها و پاسخ گفتن به ام

آموز به مردم  ن درس عبرتيح در ايمس.  باشد د و ارزندهي مفی درسیت آنان حاويريخ
اند چگونه توسط   انسان خلق شدهی خداوند آه برای و مادیعيم داد آه برآات طبيتعل

 آه یافتيچ جشن و ضيمردم تا آنون در ه. ف قرار گرفته استيخود انسان، مورد تحر
ت، از آرامش و ين جمعي اهب داده شده بود، به اندازي ترتیالت جسمي ارضاء تمایبرا

ه شده بود، لذت نبرده يح در آن مكان دور افتاده تهي آه به دست مسیا خوراك ساده
  .بودند

 ساده و ینش از عاداتي آفریز اگر مردم همانند آدم و حوا در ابتدايامروزه ن
 هاجات خانواديند، احتعت هماهنگ و سازگار بودين طبيش برخوردار و با قوانيآال یب

 یواقع ري موهوم و غیها یازمنديشد و در آن صورت از ن ین ميمأ تـی به فراوانیبشر
اما . آمد یوجود م  بهیق الهي انجام طری برایشتري بیها شد و فرصت یآاسته م
 ما آورد و یايبت به دني، گناه و مصیعيطب ريال غيم شدن در مقابل امي و تسلیخودخواه

  . ديگر افراط در امور را موجب گردي دی و از سویخواه ادهيزك سو ياز 
شان ي ایاشي و عیل خوشگذراني جذب آردن مردم در صدد ارضاء می برایسيع
سر گذاشته و خسته و  جان را پشتيه  و پریك روز طوالنيت، آه ي انبوه جمعیبرا. نبود

 هد بلكه توجه دلسوزانح بوي قدرت مسهن آننديتنها تضم گرسنه بودند، خوراك ساده؛ نه
ش يروان خوي به پیمنج. داد یشان را نشان مي ای زندگی معمولیازهايح نسبت به نيمس

ز ي ناچید ساده و حتيشان شاي را وعده نداده است، خوراك ایوي و لذات دنیخوشگذران
ح در سخنان خود يكن مسيگرفته باشد، ل ت فرايشان را فقر و محرومي اید زندگيباشد، شا

 آه او وعده آرده یزيچ. ن خواهد شديمأشان تـياجات اي احتی داده است آه تماموعده
روانش ي به پیسي عهن وعديبهتر.  استیويكوتر از لذات دنيار بهتر و نياست، بس
  . شان استيان اي در میبخش و یحضور تسل

عت ي پرده از راز جهان طبیهزار نفر ت پنجي در خوراك دادن به جمعیسيع
ت ما در جهان در حال عمل آردن يري و خيیكوي نیوسته براي را آه پی و قدرتدارد یم بر

از بشر، هر روز در حال ي مورد نیعي محصوالت طبهيخداوند در ته. آند یاست، آشكار م
 خوراك دادن به یعت براي عوامل طبه آه به واسطیهمان آار. انجام معجزات است

سازند  یا مين را مهيمردم زم. شود ی انجام مزي انجام شد، امروز نیهزار نفر ت پنجيجمع
شود آه دانه سبز شود و  یآند و سبب م یات را خداوند عطا ميآارند، اما ح یو دانه را م

را يز«. وه دهديشوند آه دانه، م یباران و هوا و آفتاب خداوند باعث م. رشد و نمو آند
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 پر از هو آنگاه خوش سبز هنخست ساقه، سپس خوش: دهد ی خود بار مین به خوديزم
 آه ی محصوالتهليها نفر را به وس ونيليخداوند هر روز م. ٢٨ هي آ٤ مرقس باب ».دانه

اند تا در توجه به  خوانده شده مردم فرا. دهد ید، خوراك ميآ یدست م ن بهياز مزارع زم
 را از نظر دور یشان عوامل الهي ای آنند ولی غذا با خداوند همكارهيعت و تهيطب
آورند و عمل  ی نام مقدس خداوند است، در تصور خود نمهستي را آه شایارند و جاللد یم

 ین انسان به جايبنابرا. ندينما ی بشر منتسب میاريا دستي و یعي را به علل طبیقدرت و
ض خداوند به ي پر از محبت و فیها رد و بخششيگ یل قرار ميم و تجليخداوند مورد تكر

 لعنت قرار هلي برآت، وسیشود و به جا یف واقع ميد تحر انسان موری خودخواههواسط
 ما هريافكار تاق دارد آه ياو اشت. ن امور استي اهير آلييخداوند در طلب تغ. رديگ یم
 او را هالعاد م و قدرت فوقيخته شود و اعمال عظيض و رحمت او برانگي شناخت فیبرا
م و برآات ي را بشناسیها و موهبتن ي اهل است آه به واسطياو ما. ديم نمايل و تكريتجل
  .شد ین منظور انجام مي همیز برايح نيمعجزات مس. ميافت آني از آن را دریناش

اما .  ماندی از غذا باقیر شدند مقدار فراوانيت غذا خوردند و سيآه جمع نيبعد از ا
 یها پاره نان«: ار داشت فرمودي را در اختیكران قدرت الهي منابع بی آه تمامیسيع
ختن يش از ري بیزين سخنان چي مفهوم ا». هدر نرودیزيد تا چيمانده را جمع آن یباق
ع ننمودن نان ي هم ضایكي داشت و ین درس دو معنيا.  نان در سبدها بوده استیها پاره
م ي سودمند هستند از نظر دور بداری به شكل موقتی را آه حتيیزهايد چين نبايبنابرا. بود

 رفع ی را آه برایزيد هر چيما با. ميباشد غفلت بورز ید مينسان مف ایو از آنچه آه برا
ز ي نیل روحانيدر مورد مسا. مي آنیآور  گرسنه سودمند است، جمعیها اجات انسانياحت
مانده در سبدها ي باقیها آه پاره نان یهنگام. مين روش عمل آني به همیستيبا یم

ش را آه در آن جمع حضور ي خور شده بودند، دوستاني آه سی شد، مردمیآور جمع
ح برآت داده بود، با دوستانشان ي را آه مسیخواستند نان یآنان م. اد آوردندي نداشتند به
 ید تا به مردم در تماميم گرديت آرزومند تقسيان جمعيات سبدها در ميمحتو. قسمت آنند

د افت حضور داشتني آه در ضین آسانيبنابرا.  اطراف داده شودیمناطق و نواح
 مردم، یها  جانی رفع گرسنگیافت آرده بودند، براي را آه از آسمان دری نانیستيبا یم
 خداوند آموخته هالعاد  و فوقی آنچه را آه از آار عالیستيبا یآنان م. بردند یآار م به

ك آلمه ي یرفت و حت ید از دست مي نبایزيچ چيآردند و ه یگران تكرار مي دیبودند، برا
 از نظر دور داشته یستيبا یشان شده بود، نمي ایوجب نجات و رستگار آه میاز سخنان

  . شد یم
 درس توآل و اعتماد به خداوند را به ما یر پنج نان و دو ماهي در تكثیسي عهمعجز

 در دسترس نبود و یهزار نفر را خوراك  داد، طعام ح پنجي آه مسیهنگام. آموزد یم
هزار نفر مرد و تعداد  ابان خلوت پنجي در آن ب.ار نداشتي در اختیا لهيچ وسيظاهرًا ه
ت انبوه دعوت نكرده ياو از آن جمع.  زن و آودك در اطراف او جمع شده بودندینامعلوم

ح يشان دعوت شود به دنبال مسين آه از ايراه افتند، آنان بدون ا بود آه به دنبال او به
م و يها گوش دادن به تعال ساعتدانست آه مردم پس از  یح ميراه افتاده بودند اما مس به

اج به غذا را احساس ين احتيريز مثل سايرا او خود نين او گرسنه خواهند شد، زيفرام
ت يان جمعيدر م. ده بوديز فرارسيآنان از منازل خود دور افتاده بودند و شب ن. آرد یم
ه مدت شان بي آه به خاطر ای، آسیسيدن غذا نداشتند و عي خری برای، پولیاري بسهعد

 نبود آه مردم با دهان روزه به منازلشان یابان روزه گرفته بود، راضيچهل روز در ب
ست باشد و به يبا ی قرار داده بود آه می را در مقامیسي عیت الهيمش. مراجعت آنند

  .  توآل نمودیاجات مردم به پدر آسماني رفع احتیل او براين دليهم
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د به خداوند توآل و اعتماد يم بايشو ی مها روبرو ی آه با مشكالت و سختیهنگام
مالحظه  یم تا با انجام اعمال بي عمل آنيی با حكمت و دانای مراحل زندگهيم و در آليينما

 ما ی آه خداوند برای به امكاناتيیاعتنا ید با بيما نبا. ميو بدون فكر دچار مشكل نگرد
. مي خود را دچار مشكالت آن،ی خدادادیا آرده است و استفاده نادرست از استعدادهايمه

آار، متعلق به خداوند است . د و شرط اطاعت آننديم او را بدون قيد تعاليح باين مسيخادم
فرد . مي آنیروي خداوند پیها د از نقشهيم، بايگران را برآت دهيم ديو اگر بخواه

 رفتار شيها و نظرات خو دهياگر بر طبق ا. ل باشديم و تجليتواند محور و مورد تكر ینم
 از یروياما اگر در پ. ز ما را در اشتباهاتمان به حال خود رها خواهد آرديم، خداوند نيآن
 یم خداوند ما را از مشكالتمان خالصي مواجه شویم و دستورات خداوند با مشكالتيتعال

 در زمان ضرورت از یستيبا یم بلكه ميوس شويأد دلسرد و مـين نبايخواهد داد بنابرا
 هليغالب اوقات به وس. مي آنیاريار دارد طلب يكران قدرت را در اختينابع ب آه ميیخدا
د با اعتماد يم و در همان وقت بايريگ ی مورد محاصره قرار میط سخت و دشواريشرا

ق يل نگاه داشتن طري را آه به دلی آسانیخداوند تمام. ميآامل به خداوند توآل داشته باش
  . شوند، محافظت خواهد نمود ی میشاني و پری دچار آشفتگیاله

م ينان خود را با گرسنگان تقس«ق به ما فرموده است آه ياء عتيق انبيح از طريمس
ران رانده ي او را بپوشان و فقینير آن و چون برهنه را ببيالن را سيجان ذل« و »نما

ه ب«: ديفرما یح م ميمس. ١٠ و ٧ات ي آ٥٨ باب یاء نبي اشع».اوري خود بهشده را به خان
 مرقس باب ».ديق موعظه آني خالهل را به هميد و خبر خوش انجيسرتاسر جهان برو

ش يم مردم آگاه شده، به امكانات اندك خوياز عظي آه از نیاما هنگام. ١٥ هي آ١٦
اس با يز مانند اندريما ن. گردد یمانمان سست ميم و ايشو ی میم، دچار آشفتگيشياند یم
ن گروه را ين غذا، چگونه اياما ا«: ميزن یاد مي شده، فر آشفتهیدن پنج نان و دو ماهيد

ل يم یم، مردد و بيار داريچه آه در اخت م آني تقدی غالب اوقات برا»آند؟ یت ميآفا
اما . گران صرف شوديم به نفع ديآن یم مي آه ما تقدیزيم چيترس یم، چون آه ميهست
 ی است آه در ورایا  وعدهیسي فرمان ع».ديشان را خوراك دهيا«:  به ما فرمودیسيع

  .ه نمودي را تغذیت انبوهيا جمعي آه در ساحل دریقوت. آن قدرت و قوت وجود دارد
ن ي خادمی تمامیت گرسنه، براي جمعیاجات موقتين احتيمأح در تـيعمل مس
 یچه را آه از پدر آسمان ح آنيمس.  استین دروس معنويتر قي عمیخداوند، حاو

افت آرده يح دريچه را آه از مس ز آنيشان نيردان عطا فرمود، اافت آرده بود، به شاگيدر
 ی آسانین تماميبنابرا. گر قرار دادنديكديز در دسترس يت دادند و آنان نيبودند، به جمع

 آسمان آه یافت خواهند آرد، خوراآيات را از او دريوندند، نان حيپ یح ميآه به مس
  . ز داده شوديگران ني به دیستيبا یم

 آه ی نان را گرفت و با وجودیها با توآل و اعتماد آامل به خداوند قرص یسيع
شان را دعوت به خوردن نكرد ينمود، ا ی از آن آفاف رسوالن را میزيفقط مقدار ناچ
 یها طعام در دست. ت را خدمت آننديم آرد و فرمود جمعيشان تقسيان ايبلكه نان را م

ح دراز ي مسیافت نان به سوي دریآه برا شاگردان یها افت و دستي یش ميح افزايمس
آه  نيبعد از ا.  بودیت آافي جمعی تمامی اندك براهريذخ. ماند ی نمیشد، هرگز خال یم

ح و شاگردان يمانده را جمع آردند و مسي باقیها ن شد، پاره نانيمأت تـياجات جمعياحت
  . ده شده بود، خوردندي آه از آسمان تدارك دیاز خوراك ارزشمند

 ین امر برايز هميح و مردم بودند و امروزه نيان مسي ارتباط مهليردان تنها وسشاگ
 قوت و قدرت یح مرآز و منبع تماميمس.  استیدواري و امی تسلهيح مايشاگردان مس

ن و يتر باهوش. افت آنندياجات خود را از او دري احتیستيبا ی میاست و شاگردان و
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 یگران ارزانيتوانند به د یآنند م یافت مي آه در رایزي تنها چین افراد روحانيمتفكرتر
ما .  عرضه آردن ندارندی برایزيگران، از خود چياجات دين احتيمأ تـیرا برايدارند ز

 یم و فقط زمانيگران بدهيم به ديتوان یم، ميآن یافت ميح دريفقط آنچه را آه از مس
وقفه  یم، بيبخش یوقفه م یهمانطور آه ب. ميگران ببخشيم آه به ديافت آنيم دريتوان یم
ن نحو يبد.  م آرديافت خواهيشتر دريم، بيده یشتر ميم آرد و هر چه بيافت خواهيدر
م يافت خواهيوقفه در یابد و برآات او را بي یش ميمًا افزايمان و توآل ما به خداوند دايا

  . م داديز خواهيگران نيآرد و به د
 یاريچند آه از نظر بس خواهد رفت، هرش يپ ح بهي مسیجاد ملكوت و پادشاهيآار ا

ع آن را ناممكن يشرفت سريز وجود دارد آه پي نیآند و ظاهرًا موانع یآهسته حرآت م
ن و ي انجام آن را با اعزام خادمیها ن آار به خداوند تعلق دارد و او راهيكن، ايل. سازد یم

 پر از خوراك، یها  آه با دستینيسازد، خادم یا مي مهین و واقعيشاگردان صادق، ام
خداوند نسبت به . ن خواهند آرديمأ گرسنه را تـیها  انسانی و روحانی مادیازهاين

بخش او را به انسان در شرف هالآت  اتي پر از محبت، آالم حین خود آه با قلبيخادم
 او ی گرسنه به سویها افت غذا جهت جاني دریدارند و دستان خود را برا ی میارزان
  . توجه نخواهد بود یتفاوت و ب ی بآنند، یدراز م

 به یا ن خطر وجود دارد آه به شكل گستردهيدر خدمت به خداوند همواره ا
 را آه خادم بزرگ یسين آار، عيم، و با اي شویش متكي خویها يیاستعدادها و توانا

ف و ي اوقات در شناخت وظایاريح بسين مسيخادم. مياست، از نظر دور بدار
ن يآه بار سنگ ني ایشوند و به جا یش با شكست مواجه مي خوی فردیها تيمسـئول
الت ي قوت است، بدهند به تشكیح آه منبع تماميت را با توآل و اعتماد به مسيمسـئول

 یرويا تعداد ني و یدر آار خداوند توآل به حكمت و خرد انسان. شوند ی می متكیويدن
 به تعداد ی فراوانیح، بستگير مست در آايموفق. شود ی، خطا و اشتباه محسوب میانسان

مان ي و ای، پاآیقي حقیت، سادگي ندارد بلكه به خلوص نی انسانیها تيا قابلينفرات 
 ی آسانی برایستيبا ی می فردیها ها و تالش تيف، مسئولياگرچه وظا. باشد یوابسته م
 یها تيلآه مسئو ني ایشناسند بر عهده گرفته و انجام شود، اما به جا یح را نميآه مس

م، بهتر است بر يترند واگذار آن ستهيتر و شا یم از ما قويآن ی آه فكر میخود را به آسان
  . مي خود، آار خداوند را انجام دهیها یستگيها و شا يیطبق توانا
 »ها بخورند؟ نيم تا اياز آجا نان بخر«ن سئوال آه، يآه در ذهن خود با ا یهنگام
 ی، مبنی آه شاگردان دستورات منجید، زمانيان پاسخ ندهمانيا د، مانند آميشو یروبرو م

شان خطور ي مشكالت به ذهن ایدند، تمامي را شن»!ديشان خوراك دهيبه ا«آه،  نيبر ا
ز يم؟ امروزه نيها برو  دهكدهید خوراك به سوي خریا برايآرد و در پاسخ گفتند آه آ

بخش هستند،  اتي نان ح فاقدیت انبوهي آه جمعین منوال است و در حاليوضع به هم
م آه از ي روانه سازی شخصیا الزم است  آنان را در پيپرسند آه آ یفرزندان خداوند م

: ح چه فرموده است؟ او فرمودياما مس. ديه نمايها آمده است تا آنان را تغذ دوردست
 یها  آه جانیل وقتين دليبه هم. شان خوراك داديگاه به ا  و آن».ديمردم را بنشان«

با او . ز در آنار شما استيح نيد آه مسيشوند، بدان ینه در اطرافتان جمع مگرس
  . دياوري بیسي اندك خود را به حضور عیها د و نانيمصاحبت آن

 ید ظاهرًا ناآافيم شايار داري خدمت در اختی آه برایازيامكانات و ابزار مورد ن
 قدرت ی منبع و منشاء تمام آهيیم و به خدايش رويپ مان بهينظر رسند، اما اگر باا به

.  ما گشوده خواهد شدیكران خداوند به رويم، منابع فراوان و بيمان داشته باشياست ا
 را آه یا خواهد آرد و آنانيل انجام آن را مهياگر آار متعلق به خداوند است، او خود وسا
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 اندك را چنانچه همان مقدار. آنند پاداش خواهد داد ی و صداقت به او توآل میبا سادگ
ان عمل يم، در جريآار بر  آسمان بهی در خدمت به خدايیجو خردمندانه و با صرفه

ح بود، ي مسیها ان دستي آه در میزي ناچیغذا. افته، افزوده خواهد شديبخشش، برآت 
ز با يپس اگر ما ن. دير نشدند آم و آاسته نگرديت گرسنه، سي جمعیآه تمام یتا زمان
 قوت و قدرت یم تماميافت به حضور منبع عظي دریمان براي گشوده و با ایها دست
ط قادر ين شراين و بدتريتر  تحت هراسناكیم شد و حتيم، در آارمان موفق خواهيبرو
  . ميگران قرار دهيات را در دسترس ديم شد آه نان حيخواه

هر آه اندك بكارد، اندك هم «، »!د، تا به شما داده شوديبده«د، يفرما یخداوند م
و خدا قادر است هر ... د، و هر آه فراوان بكارد، فراوان هم برخواهد داشت ياهد دروخو

تان برآورده يازهاي نهز همواره همي بخشد تا در همه چی شما بس فزونینعمت را برا
  : آه نوشته شده است  چنان».دي داشته باشیكو، به فراواني انجام هر آار نیشود و برا

  ه و به فقرا داده است، دياو آه سخاوتمندانه بخش«
   ».ماند، تا به ابد ی میاش باق يیپارسا

سازد، بذرتان را  ی خوردن فراهم می آشاورز و نان را برایو او آه بذر را برا«
.  شما را فراوان خواهد ساختيید و محصول پارساي خواهد بخشیا ساخته، فزونيمه

ن يد، و اي سخاوتمند باشی فرصتد در هريد شد تا بتوانيث دولتمند خواهيآنگاه از هر ح
ان ي ـ دوم قرنت٣٨ هي آ٦ لوقا ».دي ما به سپاس خدا خواهد انجامهسخاوت شما به واسط

  .١١ تا ٦ات ي آ٩
  
  
  
  «۴٠فصل « 
  

ها نشسته بودند از   سبزهی آه رویت انبوهي، جمعیدر غروب آن روز بهار
دند همانند ي آن روز شن را آه دریده بود، خوردند و آالميح تدارك دي آه مسیخوراآ

 را آه مشاهده آرده بودند، یاعمال شفابخش. شان قرار گرفته بودي خدا مورد توجه ایندا
 ی برای پنج نان و دو ماههاما معجز. توانست انجام شود ی میتنها با قوت و قدرت اله

 مردم از هرا همي بود زی و خوشحالی شادهي آه در آنجا حضور داشتند، مای آسانههم
ابان با مّن، نان يل را در بييز قوم اسراي نیام موسيخداوند در ا. مند شده بودند ن بهرهآ

 خوراك داده بود، ی آه مردم را در آن غروب بهاریآن آس.  ، خوراك داده بودیآسمان
 يیشگوياش پ  دربارهی نبود آه موسین همان شخصيا ايآ. توانست باشد ی میچه آس

 آوچك، خوراك یتوانست با پنج نان و دو ماه ی نمیانسانآس با قدرت  چيآرده بود؟ ه
گر يكديل مردم به ين دليند و به همي تدارك ببیت چند هزار نفري جمعهي تغذی را برایآاف

  ».ديايد به جهان بيبا یامبر است آه مي آه او همان پیراست به«: گفتند
، به مردم یسيت شده بود و آار درخشان عي طول روز تقویمان مردم در تماميا
شتر و يد مردم هر لحظه بيام. شان ساآن استيان اي موعود در میداد آه منج ینان مياطم
. آرد یل ميه را به بهشت تبديهودين ي بود آه سرزمیح همان آسيرا مسيز. شد یشتر ميب

آورده سازد و   را بريیتواند هر آرزو یاو م.  استیر و عسل در آن جاري آه شینيسرزم
م را آزاد سازد و يهودا و اورشليتواند  یاو م. ن منفور را در هم شكندايقدرت روم
 یتواند آذوقه تمام یاو م. اند شفا بخشد  شدهیدان جنگ زخمي را آه در میسربازان
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ل يي را آه قوم اسرایتين آند و بر اقوام مختلف غالب شود و حاآميمأان را تـيلشكر
  . دشان عطا آني آن بود، به ایها در آرزو مدت

.  بود آه هر لحظه آماده بودند او را به سلطنت برسانندیجان مردم به حديشور و ه
 یش و آسب افتخار فردي خوی جلب توجهشان به سوی برایسيدند آه عيد یآنان م

هود ين و حكام ين خصوص اساسًا با آاهنيدهد و در ا ی انجام نمی و تالشیگونه سع چيه
 يیچ ادعاي تصاحب تخت سلطنت داود هیدند آه او برايترس یل مين دليبه هم. فرق دارد

گر توافق نمودند آه او را به يكديسرانجام در مشورت با .  انجام ندهدینكند و تالش
ن مورد به مردم ملحق شده، يز در ايشاگردان ن. ل اعالم آنندييعنوان پادشاه قوم اسرا

ده داشتند آه عدم ي آنان عق.آردند ی میسلطنت داود را حق مسلم استاد و معلم خود تلق
بگذار آه . باشد ی می وی تواضع و فروتنهواسط ح بهي مسی از سوین افتخاريرش چنيپذ

ن و حكام متكبر، او را يبگذار آه آاهن. ل آننديش و تجليش را ستاي خوهدهند مردم نجات
  . نديل نمايم و تجليت خداوند آراسته شده است، اجبارًا تعظيآه با حاآم

خالف   بریسيآنند، اما ع ی میزير ش برنامهيم خوي انجام تصمیتاقانه برامردم مش
با . آند ی درك می را به خوبین حرآتيج چنيل اطالع دارد و نتاي مسایشان از تماميا

آردند آه  یهود هم در صدد قتل او بودند و او را متهم مين و حكام ينها آاهنيوجود تمام ا
 بر تخت یسي قرار دادن عیتالش مردم برا. سازد یه مشان پراآنديمردم را از اطراف ا

 یجاد ملكوت روحانيب از اين ترتيشد و بد یسلطنت، موجب بروز خشونت و آشوب م
 شاگردان یسيع. شد ی میرين جنبش جلوگيد از اير بايخأپس بدون تـ. شد ی میريجلوگ
آند، آنها  یمرخص مخواهد در همان حال آه او مردم را  یشان ميخواند و از ا یم را فرا

  . ق شوند و به آفرناحوم مراجعت آننديسوار قا
. رممكن نبودين اندازه غيك از دستورات او تا اي چيح انجام هي شاگردان مسیبرا

 را به سلطنت یسي بودند تا عیك جنبش عموميها قبل در انتظار  شاگردان از مدت
. چ انگاشته شودياق هير و اشتن همه شويتوانستند تصور آنند آه ا یبرسانند، آنان نم

د فصح اجتماع نموده بودند، مشتاق و ي برگزار نمودن عی آه برایت انبوهيجمع
ن فرصت ين بهتري ایسي شاگردان عیبرا. د بودندي جدیدار از نبيقرار، در انتظار د یب

ل منصوب يي استفاده و استاد محبوبشان را به سلطنت اسرایبود آه از احساسات عموم
 را یسين، مشكل بود آه خودشان دور شوند و عي نویطلب ن جاهيو در تب و تاب اآنند 

م اعتراض آردند ين تصميل در مقابل اين دليبه هم. افتاده تنها بگذارند در آن ساحل دور
شان يشد با ا ین هنگام چنان با قدرت سخن گفت آه قبًال هرگز تصور نمي در ایسياما ع
ن در ي نخواهد داشت بنابرایشتر ثمريافتند آه مخالفت بيشاگردان در. دين سخن گويچن

  . ش گرفتنديا را در پيسكوت و آرامش راه در
 قاطع یدهد آه متفرق شوند و لحن آالم او به قدر ی به مردم فرمان میسياآنون ع
دها از يز و تمجيآم نين زمان، آلمات تحسيدر ا.  نداردیچيت جرأت سرپياست آه جمع

روند،  یش مياو به پ افتن بهي دست یگردد و در همان حال آه برا یلبان مردم محو م
شان ي ایها  مشتاقانه از چهرهیها  و نگاهیستد، شاديا یشان از حرآت باز مي ایپاها

قدم حضور داشتند، اما صبر   روشنفكر و ثابتیت، مردانيان آن جمعيدر م. گردد یمحو م
 از احتمال هرگونه یز ويآم  تحكمی ول و آلمات مختصر، آرامیسي عه شاهانیو بردبار

 را ی قدرت و قوتیسيت در عيجمع. آند ی میشان را خنثي و مقاصد ایريآشوب جلوگ
 از یديچ ترديب بدون هين ترتي است و بدیني زمیها  قدرتیآند آه فوق تمام یمشاهده م
  .آنند ی اطاعت میسيفرمان ع
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 دعا آند و يیبه تنها پس از مرخص آردن مردم، خود به آوه رفت تا یسيع
شتن نبود ي خوی او برایدعاها و استدعاها. وقفه از خداوند استدعا نمود یها ب ساعت
 را بدهد آه يین قدرت و توانايآرد تا خداوند به مردم ا یاو دعا م.  مردمیبلكه برا
شان را يطان نتواند حكمت و معرفت ايت او را درك آنند، تا شيمورأ مـیت الهيخصوص
ن جهان در حال اتمام است و ي خدمت او در ایدانست آه روزها ی میمنج. سازدمنحرف 

 هپس با اندوه فراوان و مجادل. رفتي او را به عنوان نجات دهنده خواهند پذیلي قلهعد
.  خسته شده بودندیزيانگ را آنان به نحو غميز.  شاگردانش دعا آردی، برایدرون

ا در دل پرورانده بودند آه او به عنوان پادشاه د رين امي ای طوالنی مدتیشاگردان برا
 بنا شده یك توهم عموميشان آه بر اساس يد ايل سلطنت خواهد آرد، اما اآنون اميياسرا

شان به يا. ل شوديس تبدأـي و یدي به ناامیستيبا ی میزيرآميبود به شكل دردناك و تحق
. ده شدن او باشنديب آشي شاهد بر صلیستيبا ی بر تخت سلطنت داود، میسيدن عي دیجا

ن ياما شاگردان ا. ح محسوب گرددي مسیقي حقی تاجگذاریستيبا یب ميدر واقع، صل
 مواجه یشات دشواريها و آزما د با وسوسهي آن، باهجيموضوع را درك نكردند و در نت

القدس آه  بدون آمك روح. شان مشكل بودي ایها برا ن وسوسهيشدند آه شناخت ا یم
مان شاگردان با شكست يبخشد، ا یسازد و فهم را وسعت م ی روشن مذهن و فكر را

افت شاگردان از ملكوت او، تا يآه فهم و در ار دردناك بود ي بسیسي عیبرا. شد یمواجه م
ت شاگردان، ين مسئوليبار سنگ.  محدود شده بودیوي به افتخار و عظمت دنیادي زهانداز

 یآه با رنج و اندوه در حضور خداوند برادار آرده بود  حهي جریح را به حديقلب مس
  . آرد یشان دعا ميا

 یق نشدند، آنان مدتي، بالفاصله سوار بر قایسيدن فرمان عيشاگردان بعد از شن
 شب فرا یكيدند آه تاري دیاما وقت. شان ملحق شوديز به اي نیسيد عيصبر آردند تا شا

 آنان با ».فرناحوم روانه شدندا، به جانب آي دریق شده، به آن سويسوار قا«رسد،  یم
با بودند و به يقرار و ناشكي بیگريش از هر زمان دي را ترك آردند و بیسي، عیتينارضا
 را به عنوان پادشاه اعالم آنند، یسيشان اجازه داده نشده بود آه عيآه به ا نيخاطر ا

خود را مقصر  شده بودند، یسيم اوامر عيعًا تسليآه سر نيل ايآنان به دل. معترض بودند
توانستند اهداف  یدادند، م ی نشان میشتريآردند آه اگر مقاومت ب یدانستند و فكر م یم

  . خود را به انجام برسانند
ر نموده و عشق به آسب افتخار، يشان را تسخي، فكر و دل ایاعتقاد ید و بيترد

ان يسيرت فر مورد نفیسيدانستند آه ع یآنان م. شان را آور آرده بودي ایچشمان روحان
 آه ینند، مقاميع ببي رفیل عالقمند بودند آه او را در مقامين دليباشد و به هم یم
توانست معجزات  ی آه می با معلمیوستگياتحاد و پ.  آسب آن را داشتیستگيشا

 مورد دشنام و ناسزا قرار یبكاري انجام دهد و در همان حال با اتهام فریقدرتمند
ا آنان يآ. ديرس ینظر م ار مشكل بهي بود آه تحمل آن بسیشيما شاگردان آزیگرفت، برا یم
ح اقتدار يا مسيند؟ آيحساب آ ن بهي دروغیك نبيروان يشه جزء پي همی برایستيبا یم
ار داشت، ي را در اختین قدرتيش را به عنوان پادشاه نشان خواهد داد؟ چرا او آه چنيخو

داد؟ چرا او  ین نميشان را تسكينج اآرد و درد و ر یش را آشكار نمي خویت واقعيشخص
ن يد؟ شاگردان با طرح چنيرحمانه نرهان یع و بيد دهنده را از مرگ فجي تعمیايحي

 یشان مستولي بر ایمي عظید شدند آه ظلمت روحانيچنان دچار شك و ترد  آنیسئواالت
ن ادعا ايسي باشد آه فریاديتواند همان ش ی میسيا عيدند آه آيپرس یآنان از خود م. شد

  آرده بودند؟ 
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ح را مشاهده آرده بودند،  به ي مسهالعاد  آه در آن روز اعمال خارقیشاگردان
 آن روز باشكوه و ارزشمند هخاطر. ده استين رسيد آه آسمان به زميرس ینظرشان م

 هشان درباري ایها نمود و اگر دل یمان و محبت سرشار ميشان را با اي ایها ست دليبا یم
شان ي افكار ایس و دلسردأـيكن يل. شدند یآرد، هرگز دچار وسوسه نم یكر من امور تفيا

 نان را جمع هماندي باقیها پاره«: ح آه فرموده بوديسخنان مس. را مجذوب آرده بود
در آن روز شاگردان ساعات .  قرار گرفته بودیتوجه ی مورد ب».ع نشوديتا ضا.... ديآن

ان ي آن لحظات را فراموش آرده و در مهكن هميسر گذاشته بودند، ل  را پشتیپربرآت
االت باطل، افكارشان را آشفته ي متالطم گرفتار شده بودند، طوفان تصورات و خیها آب

 را بر سر راهشان قرار داده بود تا یگريط، خداوند مشكل دين شرايآرده و در ا
 آه مردم ی زمانن آار رايخداوند غالبًا ا. تر گردد تر و فكرشان مشغول شانيروحشان پر

جاد يا  بهیاز چندانيهر چند آه ن. دهد یآنند، انجام م یجاد مي و مشكل ای خود گرفتاریبرا
  . شد یتر م ك و نزدكيشاگردان نزد را خطر با سرعت بهيشتر نبود زي بینگران

 در یستادگي ایكه آنها برايآنان بود در حال ك شدن بهي در حال نزدیديطوفان شد
را روز آامًال ير آرده بود زيشان را غافلگي، ای ناگهانهن حادثيا. نبودندا يمقابل آن مه

د، ترس و يآوب یم شان يق ايآه امواج بر قا ی را پشت سر گذاشته بودند و هنگامیآرام
 را يیباي و ناشكیمانيا ی، بیتيط، نارضاين شرايگرفت و در ا وحشت وجودشان را فرا 

 هفاصل.  آنندیريق جلوگيردند آه از غرق شدن قاآ یهمه تالش م. فراموش آرده بودند
 بود و در یا فاصله آوتاهيق دري از طریسيشان با عيدا تا محل مالقات ايت صيان بيم

 مورد نظر هان طوفان، از نقطيد، اما اآنون در ميآش ی مساعد چند ساعت طول میهوا
ن مدت با پارو زدن يپاس چهارم از شب گذشته بود و آنان در ا. شدند یدورتر و دورتر م

سرانجام خسته شدند و خود را به .  آنندیريق جلوگي آرده بودند از غرق شدن قایسع
شان ي را به ای، درس عجز و درماندگیك و طوفاني تاریايدر.  سپردندیدست نابود

  .آردند ی میشمار دار معلم و سرورشان لحظهياق ديآموخت و اآنون در اشت
د يد ی را میا ده بود و از آنار ساحل مردان وحشتزدهشان را فراموش نكري ایسيع

ك لحظه شاگردان را از نظر دور ي ی برای حتیسيآردند و ع یآه با طوفان مبارزه م
نان آن ي آه سرنشیقيق شاگردان نظر دوخته بود، قاي به قایدي شدینداشت و با نگران
ك مادر، يآه  مچنانه.  نور عالم باشندیستيبا ی بودند آه بعدها میمردان ارزشمند

ز مراقب شاگردان يآند، استاد دلسوز و مهربان ن یبامحبت فراوان از فرزندش مراقبت م
، یشان سرآوب شد، با فروتني نامقدس ایطلب شان شكسته و جاهيآه قلب ا یهنگام. بود

  . ديشان مستجاب گردي ای آمك آردند و دعایتقاضا
 را یآردند، پرتو نور یفته تصور مر  آه خود را از دستیشاگردان در آن لحظات

دانند آه او  یاما نم. شود یك ميشان نزديز به اي اسرارآمیآنند آه به شكل یمشاهده م
پندارند و وحشت بر  یشان آمده بود، دشمن مي آمك به ای است و او را آه برایسيع
دند، ن پاروها را محكم گرفته بوي آه با عضالت آهنيیها شود، دست ی میشان مستوليا

 ه همیشد ول ین طرف و آن طرف پرتاب مير امواج به ايثأق تحت تـيقا. شوند یسست م
ا در حال قدم زدن بود، يآلود در  امواج آفی آه به شكل انسان بر رویها به شبح نگاه
  . ره شده بوديخ

شان است و با وحشت ي ای نابودیپندارند آه در پ ی میشاگردان آن را شبح منحوس
خواهد از  ی ميیدهد، چنان آه گو ی به راه خود ادامه میسيع. ندينما یم آمك یتقاضا

شان ياستاد محبوب ا. آنند ی میاريآنارشان بگذرد، اما آنان او را شناخته، طلب 
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د، ي داریدل قو«: ديفرما یآند و م یزده را آرام م  او شاگردان وحشتیگردد و صدا یم بر
  »!ديمترس. من هستم

 در آنار یالعاده آگاه شدند، پطرس با شاد قت خارقيآه از حق نيشاگردان به محض ا
. ش دشوار بودين موضوع هنوز هم براي باور ايیچنان آه گو. ستاده بودي ایسيع

 یسي ع».مياي آب نزد تو بی، مرا بگو تا رويیاگر تو! سرور من«: ديگو ین ميبنابرا
 آب راه ینان رويند با اطمآ ی نگاه میسيآه به ع ی پطرس تا زمان»!ايب«: پاسخ داد

گردد و به همراهان  یم ت از خود، به عقب بري آه با احساس رضایاما هنگام. رود یم
دن است و ي در حال وزیباد تند. گرداند یم  بری روینگرد، از منج یق ميخود در قا

له موجب وحشت أن مسـيل شده و اي حایسيان او و عيا ميامواج مرتفع و خروشان در
ف ي ضعیمان ويشود و ا ی از نظر او پنهان می لحظاتیح برايمس. ه استپطرس شد

ا، آالم مرگ را در يرفت و امواج متالطم در ی آه در آب فرو میپطرس در حال. گردد یم
 یآند و به سو یآرد، چشمان خود را از امواج خروشان بلند م یگوش او زمزمه م

درنگ دست خود را  ی بیسي ع». دهنجاتم! سرور من«: زند یاد مينگرد و فر ی میسيع
   »؟یمان، چرا شك آرديا  آمیا«: دراز آرد و او را گرفت و گفت

اآنون . ق شدندي را گرفت و دست در دست هم وارد قایسي عیها پطرس دست
دن به خود ي بالی برایليچ دليع و آرام شده بود و در مقابل همراهانش هيپطرس مط
 خود را از ی نمانده بود آه زندگیزي چيی و خودستایمانيا ی بهآه به واسط نداشت چون
دهد و در  یگرداند، تعادل خود را از دست م یم  بری رویسيآه از ع یهنگام. دست بدهد

  . رود یان امواج خروشان فرو ميم
ز مانند پطرس رفتار يم، ما نيشو یها و مشكالت روبرو م یآه با سخت یهنگام

مان يها م، در قدمينگر یم، به امواج متالطم مي نگاه آنیسيآه به ع ني ایم و به جايآن یم
 از پطرس نخواسته بود یسيع. آند یم و امواج غرور ما را احاطه ميشو یدچار لغزش م

ش ي خویسو آه ما را به یب وقتين ترتيهم د و هالك گردد، بهياي او بیسو آه به
ه دادم يرا آه من تو را فديز« ،»!مترس«: ديگو یآند، بلكه م یخواند، ما را رها نم یم فرا

 من با تو خواهم یها بگذر چون از آب. یاسمت خواندم پس تو از آن من هست و تو را به
، یان آتش روي تو را فرو نخواهند گرفت و چون از میبود و چون از نهرها عبور نمائ

وس  تو و قدیهوه، خدايرا من يد زياش تو را نخواهد سوزان  شد و شعلهیسوخته نخواه
  . ٣ تا ١ هي آ٤٣ا ي اشع». تو هستمهل، نجات دهنديياسرا

شان يمان ايدانست آه ا یش آگاه بود و ميت شاگردان خوي از شخصیسيع
 آب، یان راه رفتن پطرس رويرد و در جريش قرار گي مورد آزمایطور جد  بهیستيبا یم
ت و يامن آشكار آند و به او نشان بدهد آه یخواست ضعف پطرس را به و ی میسيع

 یپطرس در صورت.  داردی بستگی او به توآل و اعتماد مداوم به قدرت الهیسالمت
شتن را يش و تجربه گام بردارد آه توآل و اعتماد به خويان طوفان آزمايتوانست در م یم

آرد قدرت  ی آه فكر میا پطرس درست در نقطه. ديدهنده توآل نما آنار بگذارد و به نجات
ص نداد، توآل يش را تشخي خوی آه ناتوانیا مشاهده آرد و تا زمانش ريدارد، ضعف خو
 آب ی راه رفتن روهح در واقعي را آه مسیاگر درس. ح را درك نكرديو اعتماد به مس

 متحمل ی بعدیها شيگرفت در مواجه شدن با آزما یاموزد فرا مي داشت به او بیسع
  . شد یشكست نم

 آه یطي اوضاع و شراهليدهد و به وس یم ميخداوند هر روزه فرزندان خود را تعل
 ی مهمتریها تيف و مسئولي انجام وظایافتد آنان را برا یشان اتفاق مي ایهر روزه برا



 - 233 -

ات يها و تجرب شي آزماهجينت. سازد یشان مقرر شده است، آماده ميت ايري خیآه برا
  . آند ین ميي تعید زندگي شدیها شان را در بحرانيا شكست اي یروزيروزمره است آه پ

ان ي توآل به خداوند عاجزند، در جریوسته از درك و شناخت چگونگي آه پیآسان
 ما ی پایم آه جايد اآنون تصور آنيشا. ها شكست خواهند خورد ها و وسوسه شيآزما

م آه من يينان بگويد با اطميم، شايشو یمحكم و استوار است و هرگز دچار لغزش نم
مان مرا نسبت به يتواند ا ی نمیزيچ چي اعتقاد دارم و همان وي ایدانم به چه آس یم

 یها یژگيطان همواره در نظر دارد آه از وياما ش. خداوند و به آالم او متزلزل آند
شات سوء استفاده و چشمان ما يها و آزما ی ما در مواجه شدن با سختیتي و تربیموروث

 خود و یها یها و ناتوان ك ضعفتنها با در. اجاتمان آور آنديرا نسبت به نقائص و احت
  . مينان گام برداريم با اطميتوان ی است آه میسينگاه مداوم به ع
 يی به جاهمان دمق يقا«ق شد، باد فرو نشسته، ي سوار بر قایسيآه ع نيبه محض ا

. ن شب هراس و وحشت شده بوديگزيده جاي و طلوع سپ».ديآه عازمش بودند، رس
ن ي بر زمی رویسي سپاسگزار در برابر عیق بودند، با قلبين آه در قايريشاگردان و سا
  »!يی آه تو پسر خدایراست به«: نهاده، گفتند

  
  »كميفصل چهل و «
  »ليبحران جل«

ل اعالم آنند، يي به مردم اجازه نداد تا او را به عنوان پادشاه اسرایسيآه ع یهنگام
 آه امروز آرزو یتي و جمعده استياش رس یخ زندگي در تاری عطفهنقط دانست آه به یم

 یناآام. گردان خواهند شدي رویداشتند او را به مقام سلطنت منصوب آنند، فردا از و
د يشان را به نفرت و تمجيالتشان، محبت ايطلبانه و تما  جاهی آرزوهاهنيمردم در زم

ود، له آگاه بأن مسـيآه از ا ني با وجود ایسيع. آرد یشان را به لعنت و ناسزا مبدل ميا
روان يرا از آغاز به پيز. اورديعمل ن  بهیگونه اقدام چي برطرف آردن بحران، هیبرا
 یاق شاگردي آه اشتیاو به آسان.  را وعده نداده بودیويافت پاداش دنيد دريش اميخو
ها، اما پسر  انهيهاست و مرغان هوا را آش روباهان را النه«:  را دارند فرموده استیو

وستن به يتوانست با پ یاگر انسان م. ٢٠ هي آ٨ ی مت».ستيادن ن سر نهیانسان را جا
. آردند یعت مي بیح بودند با وي آه در اطراف مسیتيز داشته باشد، جمعيا را نيح، دنيمس

وسته بودند، ي آه به او پیري آثهان عدياز م. رديپذ ی را نمین خدمتي چنیسياما ع
 او جذب شده بودند یرفت به سوياهد پذ را خویويد آه او سلطنت دنين امي به ایاريبس
 در یسيم عيق تعاليمفهوم عم. آمدند یدرم  و جهالت بهی از گمراهیستيبا یشان ميو ا

 روشن و آشكار یستيبا ی مردم درك نشده بود و می از سوی پنج نان و دو ماههمعجز
  .ت شودياد) باشد یدتر ميش جديد حامل آزمايد باين مكاشفه جديو ا(شد  یم

ك ي منطقه و مردم در اماآن دور و نزدی به گوش اهالی پنج نان و دو ماههجزمع
 ی به سویسيدن عي دی همان روز، صبح زود مردم گروه گروه براید و فردايرس
 آن محل روانه ی به سویا و خشكي از مردم از راه دریادي زهعد. دا هجوم آوردنديص تيب

ته بودند، مجددًا مراجعت آردند و انتظار  آه شب قبل او را ترك گفیشده بودند و آنان
 را بدان یسي آه بتواند عیقيرا قايداشتند آه هنوز هم او را در همان مكان مالقات آنند ز

 در یادي زهثمر بود و عد یشان بي ایاما جستجو. طرف ساحل برساند، وجود نداشت
  .  به شهر آفرناحوم مراجعت نمودندیطلب و

سارت مراجعت نموده بود يك روزه به جنيبت ي پس از غیسين احوال، عيدر خالل ا
دوان دوان «ن فرود آمده است، ي در آن سرزمیسيآه دانستند آه ع نيو مردم به مجرد ا
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دند او يها گذاشته، به هر جا آه شن ماران را بر تختيبه سرتاسر آن منطقه رفتند و ب
  .٥٥ هي آ٦ مرقس باب ».آنجاست، بردند

دا آمده بودند، او را در يص تي آه از بیسه رفت و آسانيه آن بی بعد از مدتیسيع
. ا عبور آرده استيافتند آه او چگونه از دري رسوالن اطالع هليآنان به وس. افتنديآنجا 

 مخالف پارو زده یجه در مقابل بادهاينت ی آه بيیها شاگردان خشم طوفان و ساعت
دن او در دل ي آه از دی آب و ترسیح و راه رفتن او بر رويبودند، سپس ظاهر شدن مس

ج آن و ي پطرس و نتای و ماجرایبخش منج نانيوجود آمده بود و آلمات اطم شاگردان به
 یك و با صداقت آامل برايك به يق به ساحل را يدن قايآرام گرفتن طوفان و باالخره رس

ودند، در ن ماجرا قانع نشده بيدن اي آه با شنیگري دهعد. زده شرح دادند ت شگفتيجمع
 آنان »؟ینجا آمدي به ای استاد، آیا«: آردند ی سئوال می جمع شده، از ویسياطراف ع

  .  آن معجزه بشنونده درباریشتري شرح بیانتظار داشتند آه از دهان و
ن، ين آميآم«: اد فرموديشان را ارضاء نكرد بلكه با اندوه زي ای حس آنجكاویسيع

د، بلكه به سبب آن نان آه يدي آه دیاتيبه سبب آد نه ييجو یم، مرا ميگو یبه شما م
 یسي عی در جستجویسته و ارزشمندي شایها زهي آنان با انگ».دير شديد و سيخورد

وستن به او ير شده بودند، هنوز هم با پي نان خورده و سیها نبودند بلكه چون از قرص
 ید، اما نه براي آنآار«: شان فرمودي به ایمنج.  بودندیويافت منافع دنيدر انتظار در
 آه پسر انسان ی است، خوراآیدان باقيات جاوي آه تا حی خوراآی، بلكه برایخوراك فان

 ی شما براید و تالش اصلي نباشی صرفًا در طلب منافع مادیعني ».به شما خواهد داد
د، در ي باشی نباشد بلكه در طلب خوراك روحانی فانین زندگيفراهم آردن و ساختن ا

 خداوند است آه هگانيشود و تنها پسر  ی میات جاوداني آه منجر به حیطلب حكمت
  ».د زده استييأ پدر مهر تـیبر اوست آه خدا«را، يتواند آن را عطا آند ز یم

: دنديآنگاه از او پرس. ختي برانگی لحظاتی توجه شنوندگان را برایسيسخنان ع
خداوند  نكه بهي ای آنان برا»م؟يآورمان يتو ا دن آن بهي تا با ديینما یما م  بهیتيچه آ«
 آسب یدادند و برا یفرسا را انجام م ن و طاقتي سنگی از آارهایليند، خي جویكينزد
.  را بشنوند و انجام دهند یدين جدييشتر حاضر بودند هرگونه مقررات و آي بیستگيشا

م؟ ي باشسته و سزاوار ملكوت خداونديم تا شاين بود آه، چه آنيشان ايمفهوم سئوال ا
  م؟يد بپردازي را بايی، چه بهایات جاوداني آسب حیبرا

مان ي او اهفرستاد   خدا آن است آه بههديآار پسند«:  در پاسخ گفتیسيو ع
 ملكوت خداوند پرداخت شود و تنها راه ید براي است آه بايی بهایسيع مان بهي ا».ديآور
 ».دارد یه گناه جهان را برم خداست آهبر«مان بهي اهواسط ملكوت آسمان به دن بهيرس
  .٢٩ هي آ١وحنا ي

 یسيع. ن جمالت نهفته بود، انتخاب نكردندي را آه در ایقت ملكوتياما مردم، حق
اما آنان .  آرده بودند، انجام داده بوديیشگويح پي مسهاء درباري را آه انبی اعمالیتمام

ر آرده بود، ين تصو در ذهنشایسيشان از اعمال عي اهآنچه را آه توقعات خودخواهان
 نان خوراك داده بود، اما در یها ت را، با قرصيكبار جمعيقت ي در حقیسيع. دنديد ینم
ح يشتر از مسيه شده بودند و چقدر بيمدت چهل سال با منّْ تغذ ل بهيي قوم اسرایام موسيا

د  مردم مردی ناراضیها دل. مند سازد  بهرهیشان را از برآات آسمانيتوقع داشتند آه ا
ا يالعاده انجام دهد، آ همه اعمال و معجزات خارق ني توانست ایسيبود آه اگر ع

تمام افراد قوم خود عطا آند و آنان را   و شفا، قدرت و ثروت را بهیتوانست سالمت ینم
قت آه ين حقيشان سازد؟ ايب اياز دست ظالمان و ستمگران برهاند و قدرت و افتخار نص

عنوان  رفته شدن بهي همچنان از پذیند اعالم آرده بود ول خداوه خود را فرستادیسيع
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 بود آه مردم از درك آن عاجز بودند، امتناع ید، رازيورز یل امتناع مييپادشاه قوم اسرا
د از يل ترديدل  آرده بودند آه او بهیريگ جهي نتیاريبس. ر شده بودياو موجب سوء تعب

ق ين طريبد. ش را نداردي خویادعاها خود جرئت دفاع آردن از یت الهيمورأت مـيماه
شان آاشته ي ایها طان در دلي را آه شی گشودند و بذریمانيا ی بیرو  خود را بهیها دل

  .همراه داشت  سوء تفاهم و ارتداد را بههبود، ثمر
ما   بهیتيچه آ« : سئوال نمودیسيز از عي تمسخر آمی از آاهنان با لحنیكياآنون 

ابان منا خوردند، ي؟ پدران ما در بیآن یم؟ چه ميمان آوريتو ا بهدن آن ي تا با ديینما یم
  ».آنها نان داد تا بخورند او از آسمان به. چنانكه نوشته شده است

 .آردند ی منا تصور مهل بودند چون او را بخشندي احترام قای موسیان برايهودي
عنوان  ح را بهي مسافت منا،ي درهليعنوان عامل و وس  بهیش موسيقت با ستايآنان در حق

 یه موسيز عليشان نيپدران ا. داشتند ی آه آار را انجام داده بود از نظر دور میآس
اآنون فرزندان . دادند ید قرار مي او را مورد شك و تردیت الهيمورأآردند و مـ یت ميشكا
 یسيع. آردند یام خداوند  بود، انكار ميح را آه حامل پيه، مسيز با همان روحيشان نيا
 ».شما داد  نبود آه آن را از آسمان بهیم، موسيگو یشما م ن، بهين، آميآم«: شان گفتيبد
ح بود ين خود مسيستاده بود، ايشان ايان ايشان عطا آرده بود، در ميا  آه نان را بهیآس

. داد ی خوراك می آرده، آنان را هر روزه از نان آسمانیابان رهبريان را در بيآه عبران
 ی جاری آه از منبع الهیبخش اتيروح ح.  بودی نان آسمانی واقعهمونآن خوراك، ن

نان خدا آن است آه از آسمان نازل «:  فرمودیسيع.  استیقي حقیگردد، همان منا یم
  .٣٣ هي آ٦وحنا ي ».بخشد یات ميشده، به جهان ح

 است و یوي، همان خوراك دنیسيآردند آه منظور ع ی از آنان هنوز فكر میبرخ
 اعالم آرد آه، یروشن  بهیسيآنگاه ع».ما بده ن نان را همواره بهيا«: ن علت گفتنديهم به
  ».ات هستميمن نان ح«

 با الهام از ی داشتند، موسيیم آرده بود، آشنايح ترسي آه مسیريان با تصويهودي
 آه از دهان یا هـر آلمه آند بلكه به یست مينان ز انسان نه به«القدس گفته بود آه،  روح
افت شد يسخنان تو « مكتوب است آه، ی نبیاين از زبان ارمي همچن».اوند صادر شودخد

ا ي و ارم٣ هي آ٨ه باب ي تثن».دي و ابتهاج دل من گردیو آنها را خوردم و آالم تو شاد
  .١٦ هي آ١٥باب

 در مفهوم ی داشتند آه خوردن نان آسمانیان خود مثليهود درمين ين و آاهنيمعلم
شد  یكوست و غالب اوقات گفته ميعت و انجام اعمال ني شره مطالعهزلمن  آن بهیروحان

 هق، معجزياء عهد عتيم انبيتعل. ه خواهد شديل تغذييح، قوم اسرايآه با آمدن مس
ن همان ي آشكار آرده بود و ایق و روحاني عمیعنوان درس  را بای نان آسمانیها قرص
اگر . سه مكشوف سازدي در آن شنوندگان حاضری داشت برای سعیسي بود آه عیدرس
، ».ات هستميمن نان ح« آه یسيآردند، فهم سخنان ع یان، آتب مقدسه را درك ميهودي

 آه یت گرسنه و خسته از نانيروز قبل، جمع كيدرست . ديگرد یسر ميشان مي ایبرا
 و ی نان قوت و تازگهليوس همانطور آه به. ه شده بودنديه شد، تغذيح تهيدست مس به

ات ي و حیتوانستند قوت روحان یز ميح نيافت آردند، از آالم مسي را دریسمنشاط ج
د، هرگز گرسنه نشود يهر آه نزد من آ«: شان فرمودي بدیسيع. افت آنندي را دریجاودان

هر چند مرا «: ديگو یشان ميا  آنگاه به».مان آورد، هرگز تشنه نگردديمن ا و هر آه به
  ».ديآور یمان نميد، اما ايا دهيد

ده بودند و عالئم و شواهد يح را دي، مسی الههالقدس و مكاشف آنان با شهادت روح
خواستند و اگر  یگر مي دیتي باز هم آیشد، ول یشان آشكار مي قدرت او در نظر اهزند
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 ی باقیاعتقاد ی و بیمانيا یشد، باز هم چون گذشته در ب یشان داده مي بدیتين آيچن
آوردند، نشان دادن  یمان نميده بودند، ايده و شني آه ديیهازياگر آنان با چ. ماندند یم

تواند  ی، همواره میمانيا یب. توانست داشته باشد ی میا دهيگر، چه فاي دهالعاد اعمال خارق
ن اصول را با عقل و يتر حي آند و صحیتراش قت، بهانهيد، از حقيجاد شك و تردي ایبرا

  .دي تخطئه نمایمنطق انسان
د، او را يآه نزد من آ آن«: ت لجوج و نافرمان، فرموديجمع با اشاره بهح مجددًا يمس

افت آنند، يمان او را دريآه با ا ی آسانههم«: گفت ی او م».هرگز از خود نخواهم راند
گر الزم نخواهد بود ين نخواهد رفت و ديچكس از بي پس ه».افتي خواهند یات جاودانيح

 یگر لزوميد. مشاجره بپردازند نده، با هم بهيات آي حهان درباريان و صدوقيسيآه فر
 یسيرا عيز.  آنندیه و زاريش گري مردگان خوی برایديام نداشت آه مردم با اندوه و نا

مان ياو ا پسر بنگرد و به ن است آه هر آه بهي من اهخواست فرستند«: شان گفته بوديبد
  ».ديزانياو را برخواهم خن يدان برخوردار شود، و من در روز واپسيات جاويآورد، از ح

 پسر یسين مرد، عيمگر ا«:  و ناراحت شدند و گفتندیاما رهبران قوم عصبان
از آسمان نازل «د، يگو یم؟ پس چگونه ميشناس یست آه ما پدر و مادرش را ميوسف ني

اصل و نسب فروتن و متواضع  ز بهيرآمي تحقه آردند با مراجعی آنان سع»؟».ام شده
 او در ی آارگریزندگ ز بهيرآمي تحقیآنان با لحن. زانندي را برانگ، تعصب مردمیسيع

گفتند آه  یشمردند و م یچاره مير و بي او را حقهآردند و خانواد یل اشاره ميشهر جل
 تولد هواسط  آنان به.  بشودی ندارد آه بدان توجهیسواد ارزش ین نجار بي ایادعا

ان ي و بیله با معرفيوس نيآردند و بد ی م اصل و نسب او را مشكوك قلمدادیز وياسرارآم
  .آردند یدار م  او را خدشهینه و شرح حال زندگيشي، پی تولد ویط انسانيشرا

ح نداد و همچنانكه در يشان توضي ایز خود را براي تولد اسرارآمی ماجرایسيع
ز ي آمدن خود از ملكوت نه پاسخ نگفت، درباریچ سئواليه ا بهيمورد عبور از در

 در جلب توجه مردم یداد، سع ی آه انجام میاو با معجزات.  ندادیشان جوابيواالت اسئ به
 آرد و صورت غالم ی، خالی داوطلبانه، خود را از جالل و مقام آسمانیسيع. نداشت

 آه ی آسانیتمام. تش را آشكار آرديات و شخصيرفت اما سخنان و اعمال او خصوصيپذ
ض و ي پدر و پر از فهگـانيپسر «ده بود، او را آه  گشوی انوار الهیرو شان بهيها قلب
  .١٤هي آ١وحنا باب ي. شناختند ی، م». بودیراست

داد و  یشان نشان مي بود آه سئواالت ایزيتر از آن چ قيار عميان، بسيسيتعصب فر
، یسي اعمال و سخنان عیتمام. شان داشتي فاسد و خودمحور ایها شه در دلير

 آه در دل یدي امی برایسيرا در عيهمراه داشت ز  بهشان رايخصومت و مخالفت ا
  .شد یافت نمي یپرورانده بودند، پاسخ

 آه مرا فرستاد، او را جذب آند و ید مگر آنكه پدريتواند نزد من آ یآس نم چيه«
همه «امبران، آمده است آه، ي در آتب پ».ديزانين، او را برخواهم خيمن در روز بازپس

 ».ديآ  یابد، نزد من ميم يافت، پس هرآه از خدا بشنود و از او تعليم خواهند ياز خدا تعل
افت آنند ي را دری پدر آسمانهآنند  آه محبت جذبید مگر آسانيآ یح نميآس نزد مس چيه

آه  یآند و تنها آسان یح جذب مي مسیسو ها را به  دلهاما خداوند هم. نديآن پاسخ گو و به
  .ح امتناع خواهند نمودينزد مس  از آمدن بهورزند، یدر مقابل خداوند مقاومت م

 اشاره ی نبیاينبوت اشع  بهیسي ع».افتيم خواهند يهمه از خداوند تعل« هدر جمل
م ي عظیافت و پسرانت را سالمتيم خواهند يع پسرانت از خداوند تعليجم«آند آه،  یم

  .١٣ هي آ٥٤ا باب ي اشع».خواهد بود
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نكه خداوند معلم يختصاص داده بودند و از اخودشان ا ن نوشته را بهيان، ايهودي
هوده و يشان آامًال بي این ادعاي نشان داد آه ایسياما ع. دنديبال یخود م شان بود، بهيا

ابد، نزد من يم يهرآه از خدا بشنود و از او تعل«: را فرموديز. قت استي از حقیعار
ت يبشر. را آسب آنند یتوانستند معرفت اله یح مي مسهواسط  آنان تنها به».ديآ یم
 فرزند او یافته، صدايم ي آه از خداوند تعلیآنان. دي جالل او را تحمل نماهتواند مشاهد ینم
 یعت و مكاشفه، پدر را معرفيق طبي را آه از طریدند، ويشن ی را می ناصریسايع
  .شناختند ینمود، م یم

دان برخوردار يات جاويمان دارد، از حيم، هرآه ايگو یشما م ن، بهين، آميآم«
ساها اعالم يآل د، بهين آالم را شني آه ای رسول، آسیوحناي هليوس القدس به  روح».است

ات در ين حيده و ايدان بخشيات جاويما ح ن است آه خدا بهيآن شهادت ا«آرده است آه، 
ات برخوردار يآه پسر خدا را ندارد از ح ات دارد و آنيآه پسر را دارد، ح پسر اوست، آن

ن او را يدر روز بازپس«:  فرمودیسي، و ع١٢ و ١١ات ي آ٥وحنا ي اول ».ستين
م و ي شویكيم در روح با او ي شد تا ما بتوانیكيح در جسم با ما ي مس».ديزانيبرخواهم خ

 آشكار شدن یم، نه فقط برايزيخ ی است آه از گور برمیگانگين اتحاد و ي اهواسط به
. ميشو ی برخوردار میات جاودانيست آه از حاو مان بهيجهت ا ح، بلكه بهيقدرت مس

ات يآورند از ح یمان مياو ا شناسند و در دل خود به یح را مي مسیقيرت حقيآه س یآسان
شود و  یح در ما ساآن ميالقدس است آه مس  روحهواسط به. شوند یدان برخوردار ميجاو
  . استیات جاوداني حیالقدس خداوند در دل، ابتدا رفته شدن روحيپذ

آردند،  یابان خورده بودند، جلب ميمنا آه پدرانشان در ب ح را بهيمردم توجه مس
اما .  انجام دادیسي است آه عیتر از معجزات تر و مهم ه خوراك، بزرگي تهيیچنانكه گو
 آن ی عطای آه او برایسه با برآاتيدهد آه آن بخشش تا چه اندازه در مقا یاو نشان م

 را ی و فانینيتوانست وجود زم یمنا م. مقدار است یز و بي ناچن جهان نهاده بود،ي بدیپا
ن ي را تضمیات جاودانيا حي و یريك شدن مرگ جلوگيتوانست از نزد ی نمیحفظ آند ول

ه ي تغذیات جاودانيح  وصول بهی، جان را برایعنوان نان آسمان  بهیسياما ع. آند
ابان خوردند ي شما، منا را در بات هستم، پدرانيمن نان ح«:  فرموده استیمنج. آند یم

شود، چنان است آه هرآه از آن  ی آه از آسمان نازل میاما نان. ن حال مردنديو با ا
ن سخنان اضافه يا ز بهي را نیگري دهح اآنون جملي مس».بخورد، تا ابد زنده خواهد ماند

 او ،یات بخشد و در جمالت بعديانسان ح توانست به ی با مرگ خود میسيع. آند یم
 آه من ینان«: ديگو یآند و م ی اشاره میعنوان تنها راه نجات و رستگار مرگ خود به به
  ».بخشم، بدن من است یات جهان مي حیبرا

ادبود شب ي  آه بهیم بودند، جشنيان در شرف انجام جشن فصح در اورشليهودي
 و ان را زدي مرگ منازل مصرهآه فرشت یل از مصر بود، هنگامينجات قوم اسرائ

د يع  مربوط بههخواست آه آنان توسط بر یشان را هالك آرد، خداوند ميزادگان ا نخست
ح آه جان خود را ي از مسیعنوان سمبل را به  خداوند را در نظر آورند و آنهفصح، بر

مفهوم سمبل، شكل  ان بدون توجه بهيهودياما . رنديآند، بپذ یات جهان فدا مي حیبرا
 یقتيهمان حق. ص ندادنديآنان بدن خداوند را تشخ.  آردندی تلقار مهميرا بس   آنیظاهر

با . م داده شده بوديز تعليح نيآه مراسم فصح نماد و مظهر آن بود، در سخنان مس
  .ان از درك و شناخت آن عاجز بودنديهوديحال  نيا

تواند  ین مرد چگونه ميا«نمودند آه،  یت اظهار مين با خشم و عصبانياآنون، آاهن
 آن درك یالفظ  تحتیح را با معناي آنان سخنان مس»م؟يما بدهد تا بخور  خود را بهبدن
: ديح پرسي درك موضوع تولد تازه از مسیموس آه برايقوديدرست مانند ن. نمودند یم
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 یآنان تا حد. ٤ هي آ٣وحنا ي »تواند زاده شود؟ ی آه سالخورده است، چگونه میآس«
ر يآن اعتراف آنند و با بد تعب ل نبودند بهيودند اما ما را درك آرده بیسيمفهوم سخنان ع

  .زندي برانگیه ويدوار بودند آه تعصب مردم را عليآردن سخنان او، ام
تر  ی قویقت را با لحنيل نكرد بلكه حقيخود را تبد ن مربوط بهي نمادیها نييح، آيمس

د و خون او را ي نخورم آه تا بدن پسر انسان رايگو یشما م ن بهين، آميآم«بازگو نمود؛ 
دان يات جاويهرآه بدن مرا بخورد و خون مرا بنوشد، ح. ديات نداريد، در خود حيننوش

 و خون یقي حقیرا بدن من خوردنيز. ديزانين او را برخواهم خيدارد و من در روز بازپس
نوشد، در من ساآن  یخورد و خون مرا م یآه بدن مرا م یآس.  استیقي حقیدنيمن آشام

  ».ود و من در اوش یم
 و ی شخصیعنوان منج  بهیرش وي پذیعنيح، يدن خون مسيخوردن بدن و نوش

محبت  ستن بهيبا نگر. ميشو یبخشد و ما در او آامل م ینكه او گناهان ما را ميا مان بهيا
م و ي سهیعت و سرشت ويش، در طبيسو ح و ماندن در محبت او و جذب شدن بهيمس
 روح و جان، یز برايح نيت دارد، مسي جسم اهمیه غذا براقدر آ همان. ميشو یك ميشر
.  از وجود ما شودیتواند سودمند باشد مگر آنكه خورده و جزئ یغذا نم.  استیاتيح
 یا دهيچ سود و فايم، هي خود نشناسی شخصیعنوان منج ح را بهيق اگر مسيهمان طر به
 از یستيبا یارد بلكه م ندی ما سودی برایدانش و حكمت نظر.  ما نخواهد داشتیبرا
. شود یات او از آن ما ميم، آنگاه حيري دل خود بپذیم و او را با تماميه شويح تغذيمس

  .رفته شوديد جذب و پذيض او بايمحبت او، ف
.  استیح، ناآافي ارتباط ما با مسیت و برتريز در نشان دادن مزيق نين حقاي ایحت

ز يخورد ن یآه مرا م ام، آن پدر زنده  من بهچنانكه پدر زنده مرا فرستاد و«:  گفتیسيع
د با يز بايست، ما نيپدر، ز مان بهيگونه آه پسر خدا با ا  همان».من زنده خواهد بود به
 ی در زندگی خدا بود آه پدر آسمانهم ارادي آنقدر تسلیسيع. ميست آنيح زيمس مان بهيا
د ما آزموده شد، در مقابل ز ماننيآه در همه چ یاو با وجود. شد ی آشكار و ظاهر میو
ن يبنابرا. ب مانديع ی آه او را احاطه آرده بود، سالم و بیشي و آالیا از هرگونه ناپاآيدن
  .مييها غلبه نما یح بر ناپاآي همانند مسیستيبا یز ميما ن

 نوشته شده ی روحانی آه در ارتباط با زندگیزيچ د؟ پس هريح هستيرو مسيا پيآ
. دييرا آسب نما  آنیسي با عیگانگيد با اتحاد و يتوان  یشده و م شما نوشته یاست، برا

ده است؟ يي گرایسرد  شما بههيا محبت اوليل رفتن است؟ آيرت شما در حال تحليا غيآ
د يبدن او را بخور. ديافت آنيح را مجددًا دري مسیشنهاديد محبت پيتوان یاآنون م پس هم

  .د شدي خواهیكي و پسر او یآسمانق با پدر يطر نيد و بديو خون او را بنوش
 را نخواستند یگريز ديح چي سخنان مسیالفظ  تحتیجز معنا مان بهيا یان بيهودي

ن سخنان يبنابرا. دن خون، ممنوع و حرام بوديعت، چشين شريبر اساس قوان. ننديبب
گر يكديآردند و بر سر آن با  یش قلمداد مي خویمقدسات مذهب ن بهي توهیح را نوعيمس
ن يدن ايز با شنيح ني از شاگردان مسیاري بسیحت. پرداختند ی بحث و مشاجره مبه

شان ي بدی منج»رد؟يرا بپذ تواند آن ی میم، سخت است، چه آسين تعليا«: سخنان گفتند
 یجا د آه بهينيشود؟ پس اگر پسر انسان را بب ین سبب لغزش شما ميا ايآ«: پاسخ داد

 یا دهيآند، جسم را فا ی آرد؟ روح است آه زنده مديآند، چه خواه ینخست خود صعود م
  ».ات استيشما گفتم، روح و ح  آه من بهیست، سخنانين

 با آالم خود یسيع. بخشد یات ميجهان ح ح، همان آالم اوست آه بهيات مسيح
ا را آرام ياو با آالم خود طوفان در. نمود یوها را اخراج ميد و ديبخش یضان را شفا ميمر
.  قدرت هستیدادند آه در آالم و ید و مردم، شهادت ميزانيخ یردگان را برمآرد و م یم
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ان يق گفته شده بود، بين عهدعتياء و معلمي انبهواسط او آالم خدا را همانگونه آه به
خواست آه  یز ميح نيباشد و مس یح مي و مظهر مسیمقدس تجل  آتابیتمام. آرد یم
آسمان، آالم  را بعد از صعود او بهيز. رآز سازد آالم، متمیروان خود را بر رويمان پيا

هر  به«تا بتوانند مانند معلم و استاد خود، . شد یشان مي منبع قدرت ایستيبا یخدا م
  .٤ هي آ٤ یمت. ست آنندي، ز»گردد ی آه از دهـان خـدا صادر میا آـلمه

 ما ی روحانیشود، زندگ ی خوراك حفظ مهليوس  ما بهی جسمانیآه زندگ یطور همان
ات خود را از آالم يماند و هرآس موظف است آه شخصًا ح یز با آالم خدا محفوظ مين

م، يده یت خودمان انجام مي حفظ موجودیهمچنانكه عمل خوردن را برا. افت آنديخدا در
ق يد صرفًا آالم خداوند را از طريما نبا. ميافت نمائيشتن دري خوید آالم خدا را هم برايبا

مقدس را با دقت مطالعه آرده، از   آتابیستيبا یم بلكه ميگران آسب آني دهشيافكار و اند
ه را يك آيد يبا. ميم آالم خدا را درك آنيم تا بتوانيالقدس را بطلب خداوند مساعدت روح

م و آنقدر يت خداوند آگاه شويشه و ني آن از اندیق بر رويم و با تفكر و تحقيانتخاب نمائ
  ».ديگو یخداوند چه م«م آه ي از ما شود و بفهمیه جزئيآن آم تا ي آن تفكر آنیبر رو
را خدا جهان را يز.  متوجه من استیسي عیها و هشدارها م آه وعدهييد بگويبا

او هالك نگردم، بلكه  مان آوردن بهي خود را داد تا من با اهگانيآنقدر محبت آرد آه پسر 
ات من ي تجربیستيبا یم خداوند، مآال ات مربوط بهيات و واقعيتجرب. ابميدان يات جاويح

با «.  من استیمقدس برا  موجود در آتابیدعا، وعده، دستورات و هشدارها. گردد
ح است آه در من يآنم، بلكه مس ی میستم آه زندگيگر من نيام، و د ح مصلوب شدهيمس
ا مان بر پسر خداست آه مريآنم، با ا ی آه اآنون در جسم مین زندگيآند، و ا ی میزندگ

ق ين طريآه بد یمانيا. ٢٢ هي آ٢ان ي غالط».خاطر من داد محبت آرد و جان خود را به
ات ي قدرتمند حهزي و انگی از هستیجزئ رد، بهيپذ یقت را ميشود و اصول حق یافت ميدر
دهد و در  یل ميشه و تفكر را تشكيرفته شده، اندي پذیآالم خدا در جان آدم. شود یل ميتبد

  .آند یمت عمل ي شخصهتوسع
 یخدا برا. م شديت خواهيم، تقوي نظر آنیسيع مان بهيوسته و با چشم اياگر پ

ن مكاشفات را آشكار خواهد آرد و ي آالم او باشند، ارزشمندتره آه گرسنه و تشنیمردم
ه يچون از آالم او تغذ. افتي خود خواهند ی شخصیعنوان منج ح را بهيآنان مس

ن برده، ي را از بیويال دنيآالم خدا ام. افتيواهند ات را در آن خيشوند، روح و ح یم
بخش در جان  یالقدس چون تسل ح عطا خواهد آرد و روحي مسیسي را در عیني نویزندگ
روان او يض پروردگار، شباهت خداوند را در پي فهر دهندييعوامل تغ. شود ی وارد میآدم
نه و ي آیمحبت، جا. ردآو ی در میديصورت مخلوق جد جاد خواهد آرد و آنان را بهيا

 آه یا هر آلمه به«ستن يمفهوم ز. آند یافت مي را دریرد و دل شباهت الهيگ ینفرت را م
  .ن استي، هم»شود ی آه از آسمان نازل میخوردن نان« و »گردد یاز دهان خدا صادر م

. ان آردي را بی و مقدسیقت جاودانيروانش حقيان خود و پي ارتباط مهح درباريمس
مان ي ای او بودند، آگاه بود و سخنان وی شاگردیآه مدع یرت آسانيت و سيشخصاو از 

م او يتعال د بهيآنان اعالم آرده بود آه با  بهیسيع. داد یش قرار ميشان را مورد آزمايا
آوردند در  یمان مياو ا آه به ی آسانیرا تماميز. مان آورند و بر طبق آن رفتار آننديا

 یويال دني امین امر مستلزم آن بود آه از تماميا. شدند یم ميت او سهيسرشت و شخص
ثار، يجهت ا آنان به.  آنندیسيم عينظر آنند و الزم بود آه خودشان را آامًال تسل صرف

ات و يم شدن در موهبت حياگر آنها خواستار سه. ، خوانده شده بودندیتواضع و فروتن
شود با  یب جلجتا ختم ميصل  آه بهیتك و سخير باري در مسیستيبا یجالل آسمان بودند، م

  .شدند ی همسفر میسيع
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 ی فرصتیآه در پ ی آنانهاق و عالقياشت.  بودیميالعاده سخت و عظ ش فوقيآزما
آنان اعالم آردند آه . ديي گرایسرد  برسانند، بهیپادشاه زور به گشتند تا او را به یم

ستند يخورده ن بيگر فريو دشان را گشوده است يسه، چشمان اي در آنیخطابه و گفتگو
شد او را  ی بود آه باعث میح و روشنيشان مانند اقرار صريح در افكار ايو سخنان مس

 یوياو از پاداش دن وستن بهيده بودند آه با پيرا فهميح موعود نشناسند زيعنوان مس به
ق ايآردند و اشت یح استقبال ميآنان از معجزات قدرتمند مس. برخوردار نخواهند بود

وجه  چيه  او بههثارگرانيات اياما با ح. ابندي يیداشتند آه از رنج و مرض، شفا و رها
.  نداشتندیگونه توجه چيز او هي و اسرارآمیسلطنت روحان آنان به. آردند ی نمیهمدر
 خود را نسبت هدنبال او بودند، عالق  آه بهیاآار و خودخواهينگونه افراد ريتًا اينها
شان از ي ايی و رهای آسب آزادیاگر او قدرت و نفوذ خود را برا. د از دست دادنیو به

  . آنندی نداشت آه با او همراهیگر لزوميگرفت د یآار نم ان بهيتسلط روم
 و ».آورند یمان نمي از شما هستند آه ایبرخ«: شان گفتيا  بهیروشن  بهیسيع

د، مگر آنكه از ي من آتواند نزد یآس نم چيشما گفتم آه ه رو به نياز هم«: سپس افزود
 او جذب یسو خواست آنان درك آنند آه اگر به ی او م».او عطا شده باشد جانب پدر به

انسان «. اند القدس نگشوده  روحیرو  خود را بهیها ن علت است آه دلياند، بد نشده
را در نظرش جهالت است و قادر يرد زيپذ یروح خدا را نم ، امور مربوط بهینفسان
سر ي می روحانیدگاهي آنها تنها از دهست، چرا آه قضاوت درست درباري ندرآشان به

 را یسي جالل عیمان است آه جان آدمي اهواسط تنها به. ١٤ هي آ٢ان ي اول قرنت».است
 یالقدس در روح آدم  روحهليوس مان بهي اهآه شعل ین جالل تا وقتيا. آند یمشاهده م

  .ماند ی میمشتعل گردد، مخف
شتر از يشدند، ب یخ و سرزنش مي مردم توبهليوس  چون در مالء عام بهن شاگردانيا
 و یشي رفع بداندیخواستند برا یار ناخشنود بودند و ميآنان بس. گرفتند یح فاصله ميمس

گردان يل از او روين دليهم به. دار آنند حهي را جریان، احساسات منجيسي فریخودخواه
 را ینان راهشان را انتخاب آرده بودند و شكل ظاهرآ. ر، او را ترك آردنديشدند و با تحق

را ير ندادند زييم خود را تغيرفتند و بعدها هرگز تصميبدون روح و پوست را بدون مغز پذ
  .ح همراه نبودنديگر با مسيد

ش ياوغربال خود را در دست دارد و خرمنگاه خود را پاك خواهد آرد و گندم خو«
 ».دير خواهد سوزاني ناپذی خاموشی اما آاه را با آتشره خواهد نمود،يرا در انبار ذخـ

قت، آاه از گندم ي آالم حقهواسط  بود و بهیساز ه و پاكياآنون زمان تصف. ١٢ هي آ٣ یمت
رفتند يپذ یخ و سرزنش را نمي بودند آه توبی خودراض آنان آنقدر متكبر و از. شد یجدا م
 از یاريل بسين دليهم اضع نبودند و به و تویقبول فروتن ، حاضر بهیاپرستيعلت دن و به

ز يامروز ن. آنند یگونه عمل م ني ایاريز بسيامروز ن. گردان شدندي رویسيشان از عيا
رند و آنگاه آه يگ یش قرار مي آفرناحوم مورد آزماهسيافراد، مانند شاگردان در آن

 خداوند هطبق اراد شان بري ایفهمند آه زندگ یوقت م آند آن ی دلشان نفوذ مهخان قت بهيحق
انجام  ل بهيآنند اما ما ی را در وجودشان احساس میر آلييتغ از بهيآنان ن. باشد ینم

 و ناراحت شده، با ین با آشكار شدن گناهانشان عصبانيبنابرا. ستنديثار ني و ایفداآار
 هت و با گفتن جملي با شكایسيگونه آه شاگردان ع شوند و همان یخشم و نفرت دور م

ز يشان ني، او را ترك آردند، ا».رديرا بپذ تواند آن ی میم سخت است، چه آسيتعلن يا«
  .آنند ی را ترك میسيع

آردند و  یقت استقبال نميشان بود اما از حقي اهد مورد عالقيدن تملق و تمجيشن
آه  یشد، زمان ی روان میسي عیت در پيآه جمع یهنگام. دن آن نبودنديشن ل بهيما
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 بلند یشد، شاگردان با صدا یده مي شنیروزياد پيشد و فر یداده مت خوراك يجمع به
شان را يآه روح جستجوگر خداوند گناهان ا یپرداختند اما هنگام یش او ميد و ستايتمج به

گردان شده، از يقت رويرا ترك آنند، از حق خواست آه آن ینمود و از آنان م یآشكار م
ح ي، از مسی و ناراضیاغيآه شاگردان  یهنگام. آردند ی امتناع میسي با عیهمراه
 یآه زمان یگر در وجود آسي بر آنان مسلط شد و دیگريگردان شدند، روح ديرو
 دشمنان یآنان در جستجو. دنديد ی نمیز قابل توجهيار مورد توجه بود، چيشان بسيبرا

 سوء  رایسيشاگردان، سخنان ع. شان هماهنگ بودندي ایها را با اعمال و دلياو بودند ز
آنان با . د قرار دادندي او را مورد تردیها زهيف آردند و انگير و اظهارات او را تحريتعب
ر مخالفت را يآار گرفته شود، مس ه او بهي آه بتواند علی آردن هر موضوعیآور جمع

 را یاساس، چنان خشم و انزجار عموم ی گزارشات غلط و بهواسط آردند و به یدنبال م
  .مخاطره انداختند  را بهیت منجايدامن زدند آه ح
ح نبوده است، ي، خود اقرار آرده آه مسی ناصریساينكه عيا  بری مبنيیها گزارش

هودا اتفاق افتاده ي آه سال قبل در یا سرعت در همه جا پراآنده شده بود و مانند حادثه به
افسوس بر . ك شده بودي تحریه ويز عليل ني جلهي در ناحیبود، احساسات عموم

 را یوي بودند آه قدرت دنیرا در انتظار فاتحي را انكار آرده بودند زیآنان منج! لييسراا
 آه یافت خوراآيخواستند و از در ی بود می را آه فانیشان خوراآيا. شان عطا آنديا به
شاگردان خود  ن بهي اندوهگی با قلبیسيع. شد امتناع نمودند ی منجر میات جاودانيح به

ات و نور انسان بود، ترك يرا آنان او را آه حيست زينگر یشدند، م ی جدا میآه از و
نكه شفقت او ارج نهاده نشده و محبت او ناآام مانده، مرحمت او يا  بهیآگاه. آردند یم

 قرار گرفته است، قلب او را يیاعتنا ی او مورد بیر و نجات و رستگاريمورد تحق
 بود آه او را ین عوامليبروز چن. ديان گردانيرقابل بي غیماالمال از درد و اندوه

  .ل نمودين و دردمند تبدي اندوهگیانسان به
دوازده شاگرد  عمل آورد، به شان ممانعت بهينكه بخواهد از رفتن اي بدون ایسيع

:  شمعون پطرس پاسخ داد»د؟يد برويخواه یز ميا شما نيآ«:  نموده، گفتیخود، رو
  ».یح، پسر خدا هستيسم آه تو ميا مان آورده و دانستهيما ا«

ز يان نيان و صدوقيسي و فریر ظاهرپرستيل اسيين اسراي معلم»م؟يتزد آه برو«
؛ گرفتار شدن در یعني یسيجدا شدن از ع. همواره در حال مشاجره و بحث و جدل بودند

ن تخلف از يتر یجزئ دادند و به یت ميار اهميها و رسوم بس نييآ آه به یان آسانيم
.  جالل و شكوه بودندی آه در جستجویطلب گرفتند؛ مردان جاه یمراد يفات ايتشر

افته بودند ي ی و آرامشیمان آورده بودند، آنچنان شادي ایسيع  آه بهیشاگردان از روز
 یآسان توانستند به یآنان چگونه م. شان تجربه نكرده بودنديآه هرگز در تمام زندگ

ها  آزار و جفا قرار داده بودند؟ آنان مدتر و يوندند آه دوست گناهكاران را مورد تحقيبپ
 یتوانستند از حضور و یح بودند، اآنون او آمده بود و آنان نميدر انتظار آمدن مس

شاگردان او آزار و جفا   بروند آه در صدد قتل او بودند و بهیگردان شده، نزد آسانيرو
  .دنديرسان یم

ح، از دروس محبت و رحمت او يم مسيتوانستند از تعال ی آنان نم»م؟ينزد آه برو«
 با وجود یاريآه بس یدر زمان. وندنديا بپي و شرارت دنیمانيا یظلمت، ب جدا شده، به

ان يمان شاگردان را بي او را ترك آرده بودند، پطرس ای منجهالعاد  اعمال خارقهمشاهد
ود، گاه شاگردان ب هيح آه تكي فكر از دست دادن مس».یح هستيتو آن مس«: نموده، گفت

 یايدر شان را بهي، ایمحروم شدن از منج. آرد یشان را سرشار از رنج و اندوه ميجان ا
  .ديآشان ی و ظلمت میطوفان
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رسد اما  ینظر م ز بهيح، با فكر محدود ما اسرارآمي از سخنان و اعمال مسیاريبس
 برخوردار یني ما، از مقصود و منظور معیهر سخن و عمل او در آار نجات و رستگار

م يتوانست یاگر م. آورد یبار م  خاص خود را بههجيك از اعمال و سخنان او نتياست و هر 
ت يمورأت، آامل و هماهنگ با مـي آنها در نظر ما با اهمیم، تماميآه اهداف او را درك آن

م يتوان یم، مييق خداوند را درك نمايم اعمال و طريستيآه قادر ن حال. ديرس ینظر م او به
آه در  یآس. ميص دهي با انسان است، تشخیه و اساس ارتباط وياو را آه پام يمحبت عظ
 را خواهد شناخت و لطف و مرحمت یزگاري آند، اسرار تقوا و پرهی زندگیسيآنار ع

 را ی قلبیها تيش نموده و نيت را آزمايخ آرده و شخصيخداوند را آه عادالنه توب
  .روشن ساخته است، خواهد شناخت

 یاريش قرار داد، بسيمان شاگردان را مورد آزمايقت ايان حقي با بیسيآه ع یهنگام
ج سخنان خود، آگاه بود اما مقصود يز از نتاي نیسيع. گردان شدندياز شاگردان از او رو

 هآرد آه در زمان وسوس ی مینيب شياو از قبل پ. ديرس یانجام م  بهیستيبا یرحمت او م
رنج و .  قرار خواهد گرفتی سخت و جدیها شيك از شاگردان محبوبش مورد آزمايهر 

 شاگردان، یانت قرار گرفتن و مصلوب شدن او براي، مورد خیمانياندوه او در باغ جتس
  .همراه داشت شات را بهين آزمايتر سخت

گرفتند  یش قرار مي تحت آزمایستيبا ی بودند آه میاري بسهان شاگردان، عديدر م
آه  ین عده زمانيوسته بودند و ايشان پيا انه به خودخواهیها زهي انگهواسط را بهيز
باد پادشاه، از او   زندهیادهاي بودند آه با فریتي در محكمه، محكوم شد، همان جمعیسيع

مصلوبش « هز جملي تمسخرآمیدادند و با لحن یاو دشنام م استقبال آردند و اآنون به
شان نقش ي اه و خودخواهانیوي دنیال و آرزوهايآه ام یزدند و هنگام یاد مي را فر»!آن

 را بر ی، غمیسيع  نسبت بهیگونه وفادار ن گروه خودپرست با انكار هريشد، ا یبر آب م
در آن ساعات . افزود یدادند، م یدشان را از دست مي آه تنها امیغم و اندوه شاگردان

 نيريتوانستند سرمشق سا ی جدا شده بودند، میسي آه از عیبار، آسان ك و ظلمتيتار
د آورد ين بحران را پدي ای، زمانیسياما ع. دنبال خود بكشانند  را بهیقرار گرفته، گروه

  .ت آندي خود را تقویروان واقعيمان پيان شاگردان حضور داشت و توانست ايآه در م
 و یش آامًال آگاه بود، با مهرباني دلسوز و با محبت، آه از سرنوشت خویمنج

ش بزرگ و ي آزمایشان را برايدانش هموار ساخت و امت، راه را در مقابل شاگريمال
  .ت نمودي آماده و تقويینها

  
  
  »فصل چهل و دو«
  »ثيحد«
  

د فصح مالقات آنند تا او را ي را در عیسيان قصد داشتند آه عيسيآاتبان و فر
سپس «. شان اطالع داشت، در آن محل حاضر نشدي آه از منظور ایسياما ع. نديازمايب

شان نرفت، آنان ينزد ا  بهیسي چون ع».ن نزد او آمدندي دیان و علمايسي از فریگروه
ح يعنوان مس  را بهیسيل، عي جلیآمد آه اهال ینظر م ن بهي چنی مدتیبرا. نزد او آمدند به
ت يمورأمـ. ان در آن منطقه متزلزل خواهد شديله قدرت روحانيوس نياند و بد رفتهيپذ

ن يمًا با معلميح بود و شاگردان را مستقي آار مسدوازده شاگرد، نشانگر بسط و گسترش
. ختيانگ یم را برمي اورشلیآرد و مجددًا حسادت رهبران مذهب یر ميهود درگين يو آاهن

ر پا گذاشتن يز  متهم نمودن او بهی برایسيت عيمورأ مـی را در ابتدایآنان جاسوسان
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هود ين يودند، اما معلم و شكست روبرو شده بین روز سبت فرستاده و با سردرگميقوان
ر ي زی را برایگريندگان دين نمايبنابرا.  و انجام اهداف خود مصمم بودندیريگ یدر پ

  .ه اعزام آردنديآن ناح ه او، بهي چند علیافتن اتهاماتي و یسينظر گرفتن اعمال ع
 آه يیها ر پا گذاشتن رسوم و سنتيز  را بهیسيان، درست مانند گذشته، عيسيفر

ت ي حفظ و رعایها برا ن سنتيا. آردند یعت خداوند بود، متهم مي شریجرامانع از ا
عت، يها را از خود احكام شر ن سنتيان، ايسيعت در نظر گرفته شده بود اما فريشر

ن داده شده در آوه يها با فرام ث و سنتيان احاديآه م یشمردند و هنگام یتر م مقدس
  .شد ین داده ميدستورات آاهن  بهی و برترتيآمد، اولو یش ميرت پينا اختالف و مغايس

ت را ين اهميشترين مربوط به طهارت بي، قوانیض مذهبيان دستورات و فرايدر م
 زشت یغفلت در انجام آن، قبل از خوردن غذا، گناه. شد یت ميشدت رعا دارا بود و به
 ین اگر فرديچن هم.  بودی و اخرویويفر دنيشد و ارتكاب آن موجب آ یمحسوب م
  .شد ی میلت و ثواب تلقي فضیشد، آشتن او نوع ی مین گناهيمرتكب چن
ك عمر دقت ين، يهمه قوان  آنیري فراگیشمار بود و برا یطهارت ب ن مربوط بهيقوان
ك يت آنند، ين را رعاين و مقررات آاهني داشتند قوانی آه سعی افرادیزندگ. الزم بود
شمار در مورد شستشو و  ین بيوان قیك سري و شامل یه ناپاآي علی طوالنهمبارز

ش پا افتاده و يل پيت مساي وقت خود را صرف رعاهآه هم نيل ايدل مردم به. طهارت بود
 یاصول اساس  خداوند مقرر نشده بود، از توجه بهی آرده بودند آه از سویضيانجام فرا

  .عت غافل شده بودنديشر
آردند و جاسوسان،  یمت نيطهارت را رعا ح و شاگردانش مقررات مربوط بهيمس

ح را يآنان مس. آردند ی می وارد آوردن اتهام تلقی برایا نهيشان را زمي ايیاعتنا یب
. نمودند یآمدند و از شاگردان انتقاد م ی میدادند بلكه نزد و یمًا مورد حمله قرار نميمستق

آنها گذارند؟  یر پا ميخ را زيچرا شاگردان تو سنت مشا«: ت گفتنديپس در حضور جمع
 خاص و یقت با قدرتيام حقي هر وقت آه پ»!نديشو یش از خوردن نمي خود را پیها دست

آند تا با طرح  یك ميطان عوامل خود را تحريآند، ش یژه در دل اشخاص نفوذ ميو
د قرار داده، توجه مردم را از موضوع يقت را مورد ترديش پا افتاده، حقيسئواالت پ

ران با يگ ان و خردهيجو بيشود، ع ی آغاز ميیكوي آار نهر وقت آه.  منحرف آنندیاساس
ت، اذهان مردم را از ياهم ی و بیل ظاهريجاد منازعه و آشمكش بر سر مسايا

 قوم ین هر زمان آه خداوند برايبنابرا. آنند یت منحرف مي و با اهمیاتي حیها تيواقع
 یا مجادله   بهیطانيل شب عواميد با فريآند، قوم او نبا ی را آغاز میا ژهيش آار ويخو

خود  ست ذهن ما را بهيبا ی آه میسئواالت. گردد یها م وارد شوند آه موجب هالآت جان
 هگانيق پسر ي آه تنها از طرینجات ا من بهيم، آين است آه از خود بپرسيمشغول آند ا

عت خداوند يا رفتار و عمل من با احكام و شريـمان دارم؟ آيشود، ا یخدا حاصـل مـ
آه از پسر اطاعت  دان دارد، اما آنيات جاويمان دارد، حيپسر ا آه به آن«ابقت دارد؟ مط
م آه از احكامش يشناس یم او را ميدان یجا م نيو از ا«، ».ديات را نخواهد ديآند، ح ینم

  .٣ هي آ٢وحنا باب ياول . ٣٦ هي آ٣وحنا ي ».ميآن یاطاعت م
ان، يسي آه فریاتهامات نكرد و به ی دفاع از خود و شاگردانش اقدامی برایسيع

جو و  بي را آه اشخاص عیاما روح.  ننمودیا چ اشارهيه او وارد آرده بودند، هيعل
 مردم آشكار و ی دفاع آنند برای انسانیها نييآرد تا از مراسم و آ یك مير را تحريگ خرده

ند، آرده ي آینكه در طلب وي قبل از ایآوردند و حت یعمل م ان مكررًا بهيسيآنچه آه فر
رآانه حكم خدا يشما ز«: شان گفتي بدیسيسپس ع. شان گوشزد آرديا  بهیبودند با مثل
پدر و مادر خود را «:  گفتیرا موسيد، زيد تا سنت خود را نگاه داريگذار یرا آنار م
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 اما شما ».د آشته شوديد، بايا مادر خود را ناسزا گويآه پدر  ز هري دار و نیگرام
افت ي آه ممكن بود از من درید، هر آمكيپدر و مادرش بگو تواند به ی مد شخصييگو یم
 پدر و ی برایآس آار چيد هيگذار یگونه نم نيو بد.  وقف خدا استیعنيد، قربان ـ يآن

د، يساز یز منتقل ميگران نيد  خود، آه آنها را بهیها ن با سنتينچنيشما ا. مادرش بكند
 آنان حكم پنجم از ».ديده یار انجام ميگونه آارها بس نياد و از يشمار یآالم خدا را باطل م

ل نبودند، اما در انجام ي آن قای برایتيگرفتند و اهم یده مي خدا را نادهگان  ن دهيفرام
ن ي آه از آاتبان و معلمیميمردم با تعل. ر بودنديگ ق و سختيار دقيخ، بسي مشایها سنت

تر و با  كل را مقدسيه  خود بهیها يیو داراافت آرده بودند، وقف آردن اموال يهود دري
ت از پدر و مادر يحما از بهيشمردند و ن ین خود مي والدیدار ت و نگهيتر از حما تياهم

كل شده بود، ي از آنچه آه وقف هید، دادن بخشيرس ینظر م  بهیهر قدر هم آه ضرور
 را »قربان« آه اسم  بودیناشناس آاف فهيفرزند وظ. شد ی می تلقیمقدسات مذهب ن بهيتوه

مند   بهرهیچ زحمتي آن بدون هیاينهاد و تا آخر عمر از مزا یملك خود مي مایبر رو
ق آزاد ين طريا افت و بهي یكل اختصاص ميه  بهی ويیشد و پس از مرگش تمام دارا یم

 خداوند، ی وقف اموال براهبهان ات و چه در زمان موت، بهيبود آه چه در زمان ح
  .حرمت و محروم سازد یا بن خود ريوالد

ا و يآرد آه هدا یب نمي نه تنها هرگز با اعمال و سخنان خود مردم را ترغیسيع
 دستورات یح بود آه تمامين خود مسيم نكنند بلكه ايخداوند تقد  خود را بهیها یقربان
زن  ريها و عشرها صادر آرده بود و او بود آه از پ ی بر دادن قربانیعت را مبنيشر
رت ياما غ.  نمودیده بود، قدردانيكل بخشي ههخزان  خود را بهيی دارای آه تمامیريفق

ال يام دن بهي رسی بود و برایاآاري تظاهر و ری خداوند، نوعیان برايسين و فريآاهن
 را یني سنگیخوردند و بارها یب ميشان فري اهليوس مردم به. گرفت یطلبانه انجام م جاه

ح ي شاگردان مسیحت. ل نشده بودي خداوند تحمی از سوآردند آه یبر دوش خود حمل م
. ن آامًال رها و آزاد نشده بودنديت آاهني و حاآمین تعصبات موروثيوغ سنگير يز از زين

 آن بود آه ی در پیسيهود، عين ين و معلمي آاهنیت واقعياآنون، با آشكار شدن شخص
ش پا ي پیها  سنتیسارت و بندگخداوند را داشتند از ا اق خدمت بهي را آه اشتی آسانههم

  .افتاده رها سازد
 شما چه خوب ها دربارياآاران، اشعي ریا«: جاسوسان، پاسخ داد  با اشاره بهیسيع

دارند،  ی خود مرا حرمت میها لب ن قوم بهيآه نوشته شده است، ا چنان!  آرديیشگويپ
 جز یزيمشان چيلآنند، و تع یهوده مرا عبادت مياما دلشان از من دور است، آنان ب

ان را مورد اتهام يسي فریها  اصول و سنتیح تمامي سخنان مس».ستي نیض بشريفرا
ن و مقررات خود، يهود با قرار دادن قوانين ياو اعالم آرد آه آاتبان و معلم. داد یقرار م
  .آنند یشتن را برتر از خداوند قلمداد مي، خویض الهيفوق فرا
آنان .  بودندین و عصبانيار خشمگيه بودند بسم آمدي آه از اورشلیندگانينما

ده ينا تخلف ورزيعت داده شده در آوه سي آه از شریعنوان آس ح را بهينتوانستند مس
ان سخن يسيه رسوم فريعت و عليح در دفاع از همان شريرا مسيز. باشد، محكوم آنند

 ی انسانهپا افتادش ين پيسه با قواني توسط او در مقاه شدیض و احكام معرفيفرا. گفت یم
  . برخوردار بودیا رت قابل مالحظهياز مغا
ح داد آه نجاست و يطور آامل توض  شاگردانش بهیت و بعدها براي جمعی برایسيع
، مربوط ی و ناپاآیپاآ. شود ی میرون انسان، بلكه از درون او ناشي نه از بیناپاآ
عت است آه انسان را يشره يرانه و گناه عليروح است و اعمال، سخنان، افكار شر به

  .یل ظاهريمسا  بهیتوجه ی و بیفات انسانيسازد، نه غفلت از انجام تشر ینجس م
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 متوجه خشم و یسيمال شد، شاگردان ع  جاسوسان برهآنند م گمراهيآه تعال یهنگام
 و یتي از نارضای را آه حاآيیها ن و پچ پچي خشمگیها شان شدند و نگاهيت ايعصبان

شاگردان ثابت نموده بود آه   بارها و بارها بهیسينكه عيبا ا. دنديدند و شنيانتقام بود، د
حال شاگردان نزد او آمدند و  نيدهد، با ا یص مي تشخیراحت  افراد را بهیمكنونات قلب

 یساؤ با ریسيدوار بودند آه عير آالم او بر جاسوسان را بازگو نمودند و اميثأتـ
ا يآ«:  آمدند و گفتندیسين نزد عيبنابرا.  فرونشاندشان راي آند و خشم ایان آشتيسيفر
 آه یهر نهال«:  پاسخ دادیسي ع»ان را ناپسند آمده است؟يسين سخن تو فري آه ایدان یم

 ی آه از سويیها ث و سنتي احاد».آن خواهد شد شهي من نكاشته باشد، ریپدر آسمان
 نبود و هرچند آه یآسمانث ي بود و احادیويشد، آامًال دن ی میارزش تلق ان بايسيفر

. ش خداوند قدرت تحمل نداشتنديالعاده بود اما در مقابل آزما  آنها بر مردم فوقهسلط
 آه یاند، در روز دهين و دستورات خداوند گردين فراميگزي آه جای ابداعات بشریتمام

زش  ار».آورد یمحاآمه م كو، خواه بد باشد، بهي را خواه نیا هر آار مخفيخدا هر عمل «
  .١٤ هي آ١٢امثال باب . و اعتبار خود را از دست خواهند داد

 احكام خداوند هنوز هم متوقف یجا  بهین آردن احكام و دستورات انسانيگزيجا
ه و اساس آن ي متدوال است آه پایز رسوم و عاداتيان نيحيان مسي در میحت. نشده است

قدرت و   بهی آه صرفًا متكین عاداتيچن. باشد یان نمينيشيبهتر از رسوم و عادات پ
عادات و رسوم  مردم معموًال به.  شده استین مقررات الهيگزي است، جایت انسانيحاآم

شان را ي آه بخواهد اشتباه ایشمارند و هر آس یبند بوده، آنها را محترم ميخود پا
آه از ما  یز هنگامين روزها نيدر ا. رديگ ینه و نفرت قرار ميد، مورد آيح نمايتصح

م، همان ي را مورد توجه قرار دهیسيع مان بهيشود آه احكام خداوند و ا یخواسته م
 خدا هماند ی قوم باقهدربار. ميآن ید، مشاهده ميگرد یح ظاهر ميام مسي را آه در ایدشمن
گر فرزندان او يزن خشم برد و عزم آن آرد تا با د آنگاه اژدها به«ن مكتوب است آه، يچن

 ».دارند ی را نگاه میسيآنند و شهادت ع ین آه احكام خدا را اطاعت م با آنایعنيبجنگد، 
  .١٧ هي آ١٢مكاشفه 

 خداوند ».آن خواهد شد شهي من نكاشته باشد، ری آه پدر آسمانیهر نهال«اما 
 ی، خدای و جاودانیقيساها، آالم پدر حقي آليی اطاعت از پدران آذایجا د آه بهيفرما یم

 از خطاست، آالم یقت مطلق و عاري آه حقیتنها آالم. ميرين را بپذيآسمان و زم
را آه شهادات تو يتر شدم ز ميع معلمان خود فهياز جم«: ديگو ی میداوود نب. خداست

 مزمور ». تو را نگاه داشتمیايرا آه وصايخ خردمندتر شدم زياز مشا. تفكر من است
،  اند رفتهي را پذیانسانت و اقتدار يآه حاآم ی آسانیبگذار تمام. ١٠٠ و ٩٩ات ي آ١١٩

ن هشدار آه در يا دارند، به ی پدران خود را نگاه میها ا سنتيسا و يرسوم و عادات آل
را آه احكام مردم را يآنند ز یعبادت مرا عبث م« نهفته است توجه آنند آه، یسيآالم ع

  ».دهند یم ميض تعلي فراهمنزل به
  
  
  »فصل چهل و سه«
  »شود یسدها شكسته م«
  
  
ل يان، آفرناحوم را ترك گفت و با گذشتن از جليسي بعد از روبرو شدن با فریسيع

طرف غرب،  ستن بهيبا نگر.  آوردیه رويقينيك سرحدات في نزدین آوهستانيسرزم به
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ها،  دون با معابد و بتكدهي صور و صی باستانید آه شهرهايد ی را میدشت پهناور
 یورا. ها در آن قرار داشتند ی آشتهكل تجارت و اسی مجلل و باشكوه، بازارهایقصرها
 از یستيبا یل مي آه مبشران انجيیشد، جا یده ميترانه دي مدیايرنگ، در ی آبهآن گستر

اما . دنديرسان ی جهان مین امپراطوريمراآز بزرگتر آن عبور آرده و خبر خوش را به
ت يمورأن مـيم ا انجای شاگردان را برایستيبا ی میسيده بود و عيهنوز زمان آن فرا نرس

 را آه ی خلوتهه بتواند گوشين ناحيا دوار بود آه با آمدن بهي امیسيع. ساخت یآماده م
ه ين ناحيا حال هدف او از مسافرت به نيبا ا. ابديدا آند، بيدا پيص تينتوانسته بود در ب

  .ن مورد نبوديتنها ا
، نزدش آمد و  آنجای از اهالی آنعانیزن«د، يه رسيآن ناح  بهیسيآه ع یهنگام

وزده شده و يدخترم د!  پسر داوود، بر من رحم آنیسرور من، ا«: آنان گفت اديفر
م بودند و يان قديه، از نسل آنعانين ناحيمردم ا. ٢٢ هي آ١٥ ی مت».آشد یسخت رنج م

 آمده یسي آه نزد عیزن. هود قرار داشتندير قوم ي، مورد نفرت و تحقیپرست علت بت به
هود از آن ي آه قوم یازاتي امتهي از آلیپرست سبب بت قه بود و بهبود، از همان طب

آردند و  ی میان زندگيقينيان فيان در ميهودي از یادي زهعد. برخوردار بودند، محروم بود
 از مردم یبعض. ده بوديگوش مردم رس ه بهيح در آن ناحيل اخبار معجزات مسين دليهم به

ن زن ي او را مشاهده آرده بودند و اهالعاد ال فوقده و اعميح را شنيه سخنان مسيآن ناح
. بخشد ی را شفا میماري آمده است آه هر نوع بیامبريده بود آه پيز شني نیآنعان
د در دل او افروخته شد و با الهام از محبت يآه از قدرت او باخبر شد، نور ام یهنگام

م ي آند و تصم مطرحیسي دخترش را با عیضيم گرفت آه موضوع مريمادرانه، تصم
ست يبا ی میسيع.  آوردیسيحضور ع بت و رنج خود را بهيقاطع او سبب شد آه مص

افت نكرده ي دریچ آمكي آرده اما هیارين طلب يان مشرآياو از خدا. دختر او را شفا دهد
تواند  ی میهود چه آارين معلم يد آه ايشياند ی اوقات وسوسه شده، با خود میبعض. بود
 امراض گوناگون را ید آه او تماميرس یگوش او م ن پاسخ بهيدهد؟ اما ا من انجام یبرا

م ين تصمي، بنابرایا غنير باشد يض، فقي ندارد آه مریش فرقيبخشد و برا یشفا م
  . از دست ندهدیسيع د خود را بهيرد آه تنها اميگ یم

باشد،  ی میدن ويدانست آه او در انتظار د ین زن آگاه بود و ميت ايح از موقعيمس
ن زن ي با برطرف آردن رنج و اندوه ایسيع. ن زن قرار دادير اين خود را در مسيبنابرا

ن يهم م دهد و بهياو تعل م در نظر گرفته شده را بهي از تعالیا  زندههتوانست نمون یم
خواست آه آنان از جهل و  یاو م. ه آورده بودين ناحيا منظور شاگردانش را با خود به

 ی آه برایمردم. م باخبر شوندي اطراف اورشلیدر شهرها و روستاها موجود ینادان
 ی آه در اطرافشان زندگیاز آساني را داشتند از نیقت، هر نوع امكان و فرصتيدرك حق

ها از ظلمت و جهل  نجات جان  آمك بهی نداشتند و برایگونه اطالع چيآردند، ه یم
ان موجب شده يهودي حاصل از غرور يیوار جدايد. آوردند یعمل نم  بهیگونه تالش چيه

ن ياما ا.  و مصاحبت آنندیز نتوانند با اقوام مشرك همدرديح ني شاگردان مسیبود آه حت
  .خته شودير  فرویستيبا یوارها ميد

ك ي هنديعنوان نما ن زن را بهيعًا پاسخ نگفت، او اي سری زن آنعانیتقاضا ح بهيمس
خواست آه شاگردانش  یآار م نيرفت و با ايپذ یهوديك ير شده و درست مانند ينسل تحق
ر قرار دهد و يثأ آشنا آند و تحت تـین موارديان در چنيهودي و قساوت یرحم یرا با ب

 ین مواقعيشان نشان دهد آه در چنيا  با او بهیرش زن و ابراز همدرديسپس با پذ
  .اموزندي آنند و درس محبت و شفقت بیگران همدردي با دیستيبا یم
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مان ي این زن آنعاني اید، وليزن امتناع ورز  از پاسخ دادن بهیسيآه ع یجودو با
 او یها حرف  آه بهيی چنان از آنار او عبور آرد، گویسيش را از دست نداد و عيخو

شاگردان . آرد ی خود را تكرار میب و استدعاين حال، زن او را تعقيدهد، با ا یگوش نم
.  خواستند آه او را مرخص آندیسيد و از ع شدنی زن عصبانیاز سماجت و پافشار

آردند آه رفتار  ین زن مشاهده و تصور ميا  استادشان را نسبت بهیتوجه یآنان ب
 یكن زن آنعانيل. گردد ی میسي عیان موجب خشنوديآنعان ان نسبت بهيهوديز يآم تعصب
 پاسخ  دریسين عيبنابرا.  بودی دلسوز و مهربانیآرد آه منج ی میاري طلب یاز آس

ل يياسرا ی بنه گوسفندان گم گشتیمن تنها برا«: ن فرمودي شاگردان چنیتقاضا به
 ضمنًا یان مطابقت داشت وليهودين پاسخ در ظاهر با تعصب ي اگر چه ا».ام فرستاده شده

 بارها یسيگرفت و آنان بعدها آنچه را آه ع یز در بر ميخ و سرزنش شاگردان را نيتوب
قت نهفته شده در سخنان ياد آوردند و توانستند از حقي  بود، بهشان گوشزد نمودهيا به
  .ها را نجات بخشد  انسانهن جهان آمد تا همي آگاه شوند آه، او بدیسيع

ح ي توضیسي عیاق و سماجت فراوان مشكل خود را برايكه با اشتيزن در حال
ز يبار ن ني ایسي ع»! آنیاريسرور من، مرا «: داد، در مقابل او زانو زد و گفت یم

نان فرزندان را گرفتن و «: زن گفت ان بهيهودي و مطابق با تعصب يیاعتنا یظاهرًا با ب
 را آه يیها ن بود آه نعمتين پاسخ اي ای مفهوم عمل».ستيش سگان انداختن روا نيپ
گونه  چي آه هیگانگاني اجانب و بیهوده براي بیستيبا ی خدا تعلق دارد، نمهديقوم برگز به

وس يأتوانست مـ ی می هرآسین پاسخ برايا. ل ندارند، صرف نموديي با قوم اسرایارتباط
 يیاعتنا یر پوشش بيدر ز. د از فرصت استفاده آنديده بود آه باياما زن فهم. آننده باشد

بله، «:  گفتیسيع ن بهيبنابرا. ديد ی را ميیقابل اختفا ريح، ترحم و شفقت غي مسیظاهر
آه  ی هنگام».خورند ی نان فرزندان میها  سفره از خردهیپاز در يسرورم، اما سگان ن

 آنان ».مانند یز بدون غذا نمي سگان نیخورند، حت ی پدر غذا مه سفری خانه در پایاهال
. شود، استفاده آنند یخته مي سفره ری آه در پايی غذاهاهماندين حق را دارند آه از باقيا

ن زن يا ايده بود، آيل عطا گردييقوم اسرا ه بی فراوانیها آه نعمت ین با وجوديبنابرا
ن يآردند، بنابرا یك سگ نگاه ميچشم  مند شود؟ او را به ن برآات بهرهي از ایستيبا ینم
  شد، باشد؟ یخته مي آه در اطراف سفره ری نانیها  خردهیا حق نداشت آه متقاضيآ

ان قصد يسيرا آاتبان و فريش، از محل خدمت خود جدا شده بود زي پی چندیسيع
 و یاعتقاد یت آردن بودند و بيآنان مرتبًا در حال اعتراض و شكا.  را داشتندیهالآت و

شان عطا يا  بهیارزان  آه بهیرش نجاتي آشكار آرده و از پذیسيع ش را نسبت بهي خوهنيآ
ن و يتر آند آه از بداقبال ی مالقات میح با زنينجا مسيدر ا. ده بودنديشده بود امتناع ورز

قت آالم خداوند ي آه در رابطه با حقیرفت، قوم یشمار م ن قوم آن زمان بهيتر رشدهيتحق
ح شد و ي مسیم قدرت الهيدرنگ تسلين زن بين حال ايمورد توجه قرار نگرفته بود، با ا

او استدعا . نمود ی طلب رحمت و شفقت میسيد و شرط از عيق ی آامل و بیمانيبا ا
اگر او از . مند گردد شود، بهره یخته مي خداوند رهه از سفر آی نانیها آرد آه از خرده یم
ك سگ مورد توجه قرار يخواست مانند  یك سگ برخوردار بود، مي یژگياز و ويامت
 یمنج درنگ به ین بيدور بود، بنابرا  بهی و مذهبیگونه تعصب و غرور مل او از هر. رديگ

  .مان آورديش اي خویها استه او در انجام خويیتوانا  اعتراف آرد و بهیسيبودن ع
ش امتحان يخو مان زن را نسبت بهيرا ايار خشنود و خرسند شده بود زي بسیمنج
ل يي قوم اسرایتنها از سو زن نشان داد آه او نه ن با رفتار خود بهيبنابرا. آرده بود
ن يك فرزند ايعنوان  رود و به یشمار م  از فرزندان خانواده بهیكيست، بلكه يمطرود ن

ح، خواهش زن را ياآنون مس. مند گردد  بهرهی پدر آسمانهاز را دارد آه از سفريمتا
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اتمام  اموزد، بهيشاگردان ب خواست به ی را آه میله درسين وسياجابت نموده، بد
مان يا!  زنیا«: زن نموده، گفت  بهی و محبت روی پر از دلسوزیرساند و با نگاه یم 

گر از يافت و دي شفا ی در همان دم دختر و»!ودخواهش تو برآورده ش. م استيتو عظ
نكه ي از ایز با خوشحالي نیگرفت و زن آنعان یث مورد آزار قرار نمي ارواح خبیسو

آرد از آن محل  ی اقرار میسي بودن عیمنج آه به ی او مستجاب شده بود و در حالیدعاها
  .رهسپار شد

ن مقصود ي انجام ایاد و او بران سفر انجام دي در ایسي بود آه عیا ن تنها معجزهيا
دن به ي بخشیخواست عالوه بر تسل یرا ميز. مت آرده بوديدون عزي صور و صینواح به

 قرار یاحترام یر و بي آه مورد تحقیمردم ، درس رحمت و شفقت را نسبت بهیزن آنعان
را يدبود زيار مفي شاگردان بسین درس براياموزد، ايشاگردان خود ب گرفته بودند به

ح قصد داشت آه شاگردان را يمس. شان باشديان ايشه در مي همیتوانست برا ی نمیسيع
گر ياقوام د ان بهيهودي ان دور گرداند تا بتوانند عالوه بر خدمت بهيهودي یاز انحصار طلب

  .ز خدمت آنندين
 مانده بود، آشكار آند یها مخف قت را آه قرني قصد داشت آه اسرار نهان حقیسيع

راث و يل، در مي انجهواسط ح و بهيدر مس«ان، يهوديز همراه با ي نیهودير يغتا اقوام 
شاگردان از . ٦ هي آ٣ان ي افسس».م گردندي او سهه از وعدی و در برخورداریدر بدن و
وسته يشان را پي ایستيبا ی مین علت معلم آسمانيهم قت غافل بودند و بهين حقيدرك ا
ل در ي انجه در آفرناحوم و موعظیمان افسر روميا  به با پاداش دادنیسيع. داد یم ميتعل
در آن .  نداردیچ نقشيان هيهوديخار، اثبات نمود آه در تعصب ي سهيان ساآنان ناحيم

ز ي نی داشتند و افسر رومی آگاهی از حكمت و معرفت الهیا ان تا اندازهيزمان سامر
خواست آه  ی میسيآنون عا) اما(داد  یان را مورد لطف و مرحمت قرار ميهوديهمواره 

افت لطف يز استحقاق دريز ارتباط برقرار و درك آنند آه آنان نيشاگردان با قوم مشرك ن
شاگردان   را بهین افرادي برخورد با چنیخواست الگو ی میسيع. و مرحمت او را دارند

ش از اندازه يض خود را بيآردند آه او موهبت ف یرا شاگردان تصور ميز. اموزديب
قوم  اموزد آه محبت او بهيشان بيا خواست به ی میسيآه ع یدر حال. آند یگران عطا ميد به
  .باشد ی محدود نمیا نژاد خاصي

 هجهت گوسفندان گم شد ام مگر به فرستاده نشده«ن جمله آه ي با گفتن ایـسيع
زن  ید قرار داده بود و با انجام معجزه برايآأقت را مورد تـين حقي، ا».لييخاندان اسرا

 از گوسفندان گمشده بود آه قوم یكين زن يا. ديانجام رسان ت را بهيمورأ، همان مـیآنعان
 ی بود آه برایا فهيداد، وظ یح انجام مي را آه مسیآار. داد ی نجات میستيبا یل ميياسرا

  .شان از انجام آن امتناع نموده بودنديل مقرر شده بود اما اييقوم اسرا
 یهوديريان اقوام غي در میستيبا ی آه می آاری را بران عمل، اذهان شاگردانيا

ع و ي وسهنيه زميهوديآنان در خارج از سرحدات . ديدادند، روشن گردان یانجام م
را يار سودمند باشند زيجاها بس توانستند در آن ی خود داشتند آه میش روي را پیپهناور
. دنديآش یدوش م اندوه را بهآردند آه بار رنج و  ی می زندگیها، افراد نين سرزميدر ا
ر و اهانت يآه مدام مورد تحق یان آنانيدر م.  آه از نظر قوم محبوب پنهان بودیاندوه

 هاق و انتظار مساعدت شفادهنديشدند آه در اشت یافت مي یان قرار داشتند، افراديهودي
ار گرفته هود قريار قوم ي در اختیفراوان  آه بهیقتيقت بودند، حقي نور حقهقادر و تشن

  .بود
 ی از سویسيح بودن عيل اقرار و اعالم مسيدل ان بهيهوديآه  یبعدها، هنگام

ان ي ميیوار جدايآه د ین هنگاميگردان شدند و همچنيشاگردان، از آنان آامًال رو
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ن درس و يح در هم شكسته شد، اي مرگ مسهواسط  بهیهوديريان و اقوام غيهودي
ر يثأآرد، تـ یت محدود نميآداب و رسوم و مل را بهل يدروس مشابه آه آار بشارت انج

ه و يقيني فهي از ناحیسيد عيح داشت و بازديندگان مسي در افكار نمایا العاده فوق
ن يا. آرد ی را دنبال میتر عي آه در آنجا انجام شده بود، هدف گسترده و وسیا معجزه

ف و يآه وظا یسانا آي شاگردان و ی برایا حتيده و يد  زن رنجیمعجزه فقط برا
ل انجام ين دليا  بهیسي عهعهده داشتند انجام نشده بود، بلكه معجز  را بهيیها تيمسئول

ن يمان آورده با ايح، پسر خداست، و تا اي همان مسیسيمان آورند آه عيا«شد آه، 
جده قرن ي آه هیهمان عوامل. ٣١ هي آ٢٠وحنا ي ».ات داشته باشنديمان، در نام او حيا
ز يآوردند، امروز ن یعمل م ح، ممانعت بهيمس ك شدن مردم بهيوستن و نزدي پش، ازيپ
هود را يريهود و غيان ي ميیوار جداي آه دیآنند و همان روح یهمان شكل، عمل م به
 را يیوار تفرقه و جدايغرور و تعصب د. ت استيز در حال فعاليجاد آرده بود، امروز نيا
ل درك نكردن يدل  از مردم بهیاريبس. رده استوجود آو ان طبقات مختلف مردم بهيم

شان بسته ي ایرو ل بهي خدمت و بشارت انجیآنند آه درها یح و رسالت او، تصور ميمس
 یچ سد و مانعيه. شود یگردان نميشان رويح هرگز از ايد بدانند آه مسياما آنان با. است

مان در آن يم با قدرت ايوانطان بر پا شده باشد و نتيا شيدست انسان و  وجود ندارد آه به
  .مينفوذ آن

ان و اقوام يهوديان ي آه میواري دیسو آن ، خود را بهیمان قلبي با ایقيزن فن
توانست او را  ی آه ميیها قضاوت افكند و بدون توجه به جاد شده بود، ي ایهوديريغ
 ینجمحبت م  آرده، بهیستادگي ایديس و ناامأـيه يد سوق دهد، علي شك و تردیسو به

. مي داشته باشیمانين توآل و ايخواهد آه چن یز ميح از ما نيمس. اعتماد و توآل نمود
 خود ه جز خواست و ارادیزيچ چيه. ت استي بشریتمام برآت و موهبت نجات متعلق به

ان شده است، يل بي انجهواسط  آه بهيیها م شدن در وعدهيتواند او را از سه یانسان نم
  .محروم آند

 را همواره محكوم ین خصلتيباشد و او چن ی، مورد نفرت خداوند میتنظام طبقا
 اقوام ههم« برخوردار هستند و او یكسانيها از ارزش   انسانیدر نظر خدا تمام. آند یم

ن شده يي تعیها ن ساآن شوند، زمانيد آورد تا در سرتاسر زميك انسان پدي را از یبشر
ند و چه بسا ير فرمود تا مردمان، او را بجوشان و حدود محل سكونتشان را مقري ایبرا

 و بدون توجه ».ستيك از ما دور ني چيابند، هرچند آه از هياش گشته، او را ب یآه در پ
 ینزد و ، از همه دعوت شده است آه بهیازات مذهبيا امتيت يسن و سال و مقام و مل به

 یشان تفاوتيان اير مرا ديز. مان آورد خجل نگردديهر آه ا« و ». آنندیآمده و زندگ
، نه غالم، نه آزاد، نه زن، نه مرد، یوناني دارد نه ی معنیهوديگر نه يد« و »ستين
آنند،  یر باهم مالقات ميدولتمند و فق« و ».دي هستیكي یسيح عي در مسیرا شما همگيز
 هچرا آه همان خداوند، خداوند همه است و هم. شان خداوند استي ای هر دوهننديآفر
را هر آه نام خداوند را يز. دهد ی برآت میفراوان خوانند، به یرا آه او را م یآسان

 هي آ٣ان يـ غالط٢٧ و ٢٦ات ي آ١٧ اعمال رسوالن باب ».افتيبخواند، نجات خواهد 
  .١٣ تا ١١ات ي آ١٠ان يـ روم٢ هي آ٢٢ـ امثال ٢٨

  
  
  »فصل چهل و چهار«
  »یقيت حقيآ«
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ان يا رفته، از مي دریسو دون بهيراه صن صور بازگشت و از ي از سرزمیسيع«
س بود آه ي دآاپولهين ناحيدر هم. ٣١ هي آ٧ مرقس ».س عبور آردي دآاپولیقلمرو

زده  ها وحشت  بزرگ خوكهه بود آه از هالآت گلين ناحيافته بودند و در ايوزدگان شفا يد
نان رسوالن سخ اما آنان به. ه را ترك آنديشده و او را مجبور آرده بودند آه آن ناح

 مالقات یسياق داشتند آه با عيح آه در آنجا مانده بودند، گوش فراداده، اآنون اشتيمس
ت در اطراف او اجتماع آردند و يه آمد، جمعيآن ناح  مجددًا بهیسيآه ع یهنگام. آنند
 بر طبق عادت، یسياما ع.  را نزد او آوردند آه هم آر بود و هم لكنت زبان داشتیمرد

 برد و یآنار رون آورده، بهيان جماعت بي مرد را شفا نداد بلكه او را از میخنبا گفتن س
 یسو  او گذاشت و سپس زبان او را لمس آرد، آنگاه بهیها انگشتان خود را در گوش

 یقت را بشنود و زبان ويتوانست آالم حق ی مرد نمیها آه گوش نيآسمان نظر آرد و از ا
: د و گفتي آشیقيدهنده اقرار آند، با تفكر، آه عم نجاتعنوان   را بهیسيقادر نبود آه ع

اما . دي زبانش بر طرف گردی آن مرد باز شد و گرفتگیها  و در دم گوش»!باز شو«
ن يد اما مردم در همه جا از اي نگویآس ن موضوع را بهي را قدغن آرد آه ای ویسيع

  .گفتند یواقعه سخن م
 انبوه نزد او آمدند و با خود، یتي سپس رهسپار آوه شد و در آنجا جمعیسيع

. ديشان را شفا بخشي اه گذاشتند و او همیسي عیش پايضان و لنگان را آورده، پيمر
. ش آردنديل را ستايي اسرایپرست بودند، در شگفت شده، خدا آه بت یمردم با وجود

 باز آوهستان یها در فضا  ازدحام آردند، شبیمدت سه روز در اطراف منج مردم به
ح گوش دادند و اعمال او را مشاهده يسخنان مس اق فراوان بهيدند و روزها با اشتيوابخ

شان يخواست ا ی نمیسيع. دياتمام رس روز خوراآشان به بعد از گذشت سه شبانه. آردند
شان را خوراك دهند، اما ين شاگردان خود را فراخواند تا ايرا گرسنه روانه آند بنابرا

ده بودند آه چگونه با يدا ديص تيآنان در ب.  خود را آشكار آردندیانميا یشاگردان مجددًا ب
حال  ني شده بود با ای آافیتي خوراك دادن چنان جمعی اندآشان براهريح، ذخيبرآت مس

ر ي سی آنان را براهريتوانست ذخ یقدرت او آه م اوردند و بهي آنچه را آه داشتند، نههم
دا يص تي آه او در بین، آسانيعالوه برا. نكردندت گرسنه برآت دهد، اعتماد يآردن جمع

 یهوديريپرست و غ ت حاضر از اقوام بتي بودند اما جمعیهوديخوراك داده بود، 
ن يشد، بنابرا یده ميشدت د  هنوز در قلب شاگردان بهیهوديتعصب . رفتند یشمار م به
 یتين جمعير آردن چني سی برایم نان آافيتوان یابان از آجا مين بيدر ا«:  گفتندیسيع به

نكه از آالم او اطاعت آنند، آنچه را آه شامل هفت نان و دو ي ای اما برا»م؟يفراهم آور
ر از زنان و آودآان، چهار هزار تن بودند و يهمه خوردند، غ. نزد او آوردند  بود بهیماه
  . شاد وسپاسگزار مرخص آردی آنان را با دلیسيع

 مجدل آه هيناح اچه بهي شد و با عبور از درقي با شاگردانش سوار قایسيسپس ع
 صور و هيدر ناح. مت نموديسارت واقع شده بود، عزي دشت جنی جنوبیدر انتها

مردم . وجد آمده بود  بهیقيني زن فهالعاد مان و اعتماد خارقي از ایسيدون، روح عيص
ن يسرزم گر بهياما اآنون آه بار د. رفته بودندي او را پذیس با شاديپرست در دآاپول بت
ن اعمال يشتري آشكار شده، بیطرز قابل توجه  آه قدرت او بهيینهاد، جا یل قدم ميجل

 و یمانيا ی با بیان آرده بود، وليمش را بين تعاليشتريز را انجام داده و بيآم شفقت
  .شد ی روبرو میزيرآمي تحقیاعتقاد یب

 آاهنان هروتمند و دست ثه طبقی از سویندگينما ان بهيان و صدوقيسي از فریگروه
ان يان و صدوقيسيان دو گروه فريدر م.  آمدندیسيزادگان قوم نزد ع ن و اشرافيو شكاآ
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 جلب یت و قدرت خود در پي حفظ موقعیان برايصدوق.  وجود داشتیا العاده  فوقیدشمن
نه و نفرت يآ دان دادن بهيان با ميسيگر فري دیت حاآمان قدرت بودند و از سويحما

ئت حاآمه نجات ي هیوغ بردگير ي بودند تا از زیان در انتظار فرصتيه روميعل یعموم
 هدو طبق. گر متحد شده بودنديكديح با يه مسيان عليان و صدوقيسياما اآنون فر. ابندي

 با يیكوي نی نابودیر هر جا آه باشد، برايگرند و شريكدي یمشابه همواره در جستجو
  .آند ی میر همكاريشر

 ی آسمانیتي آمدند و از او خواستند تا آیسيان نزد عيان و صدوقيسياآنون فر
نبرد  ان بهيحورون با آنعان تيان در بيلييآه اسرا یوشع، هنگاميام يدر ا. انديآنان بنما به

فرمان رهبران توقف نمود و در طول   قوم بهیروزيپرداختند، آفتاب تا زمان آسب پ
 یتين آيز چني نیسياز ع. وسته بوديوقوع پ  بهیات و معجزات مشابهيل آييخ اسرايتار

توانست  ی نمیرا شواهد ظاهري نبودند زیاتين آيازمند چنيان نيهوديشد اما  یطلب م
 ی نبود بلكه بازسازی عقالنیشان بود، آگاهياز ايشان باشد، آنچه آه مورد نينفع ا به

  . بودیمعنو
 آسمان را یمايچگونه سد يدان یك ميشما ن! اآاراني ریا«: شان گفتي بدیسيو ع

 آه با قدرت یسي سخنان ع»!دي ناتوانیها  زمانیها ر نشانهيد، اما از تعبير آنيتعب
 بود آه خداوند یتينمود، همان آ یگناه ملزم م شد و آنان را نسبت به یان ميالقدس ب روح
 شد یان مي خداوند نمای آه از سویاتيانده بود و آيشان نماي ای نجات و رستگاریبرا

خواندند و  ی چوپانان می آه فرشتگان برايیسرودها. ح بودي اثبات رسالت مسیفقط برا
 يی آرده بود و آبوتر و ندای رهبریسيافتن محل تولد عي یان را براي آه مجوسیا ستاره

ح بودن او را ي بودند آه مسیاتينها آي اه از آسمان فرود آمد، همیسيد عيآه در روز تعم
  .نمودند ید مييأتـ

 یتيت است؟ اما آين نسل خواستار آيچرا ا«:  از دل برآورد و گفتی آهیسيع
روز در  شبانه ونس سهيرا همانگونه آه ي ز».یونس نبيت يآنها داده نخواهد شد جز آ به

ن خواهد بود و يروز در دل زم ز سه شبانهي بود، پسر انسان نی بزرگیشكم ماه
 نسل او یز برايح ني مسه بود، موعظیتيآنوا ي مردم نیونس براي ههمانگونه آه موعظ

مردمان ! خورد یچشم م  بهیرش آالم خداوند چه تضادياما در پذ. گشت ی محسوب میتيآ
لرزه افتاده بودند، پادشاهان و   بهیدن اخطار الهيپرستان از شن ن شهر بتيبزرگتر

اد ين، فرفايگان و ضعيشتن را متواضع و فروتن نموده بودند، بلندپايشاهزادگان، خو
شان يشان داده شد و دعاهايا آسمان بلند آردند و رحمت خداوند به  خود را بههاستغاث

خاست و محكومشان  ن نسل برخواهندي با اینوا در روز داوريمردم ن«. ديمستجاب گرد
 بزرگتر از یونس توبه آردند و حال آنكه آسي هرا آنها در اثر موعظيخواهند آرد، ز

  .٤١ و ٤٠ هي آ١٢ ی مت».نجاستيونس اي
 را آه در یاو همان آار. شدند ی محسوب می آسمانیتيح آي معجزات مسیتمام
 یاما بخشش و رحمت خداوند برا . داد ی شده بود، انجام مینيب شيح پيمورد مس

 يیاعتنا یهود با بيرهبران . رفت یشمار م مقدسات به ن بهي توهیان نوعيسيفر
 و ی از موارد، خودخواهیاريدر بس. آردند یر نظاره مرنج و اندوه بش  بهیا رحمانه یب

ن ي آن را از بیستيبا ی میسي آه عیبتيد، مصيگرد یبت ميشان باعث بروز مصيظلم ا
خ محسوب ي سرزنش و توبیان نوعيسي از نظر فریسيل معجزات عين دليهم برد و به یم
  .ديگرد یم

ن گواه يتر ی آنند، عال را انكاریان اعمال منجيهوديشد تا  ی آه موجب میزيچ
ن است آه يده شده، ايح دي آه در معجزات مسیتين خصوصيبزرگتر.  او بودیرت الهيس
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ن گواه آمدن او از يتر یشد و عال یت انجام ميبشر  برآت دادن بهی معجزات او برایتمام
او آالم . آرد ی را آشكار میرت و ذات الهي سی وین است آه زندگي خداوند ایسو

 ی بزرگتر از تمامیاتين حيد و چنيانجام رسان ان نمود و آار خداوند را بهيا بخداوند ر
  .معجزات است
ان در طلب يهودي چون یاريشود، بس یان ميقت بيام حقي آه پیز هنگاميامروز ن

ح همانگونه ياما مس.  انجام انجام بدهیا  ما معجزهیند برايگو ی هستند و می آسمانیاتيآ
ان يسي انجام نداد، در مقابل خواهش فریا چ معجزهيطان هياسخ شابان و در پيآه در ب

 تبرئه آردن خودمان یدهد، برا یما م ح بهي آه مسیقدرت. ديانجام نرسان  بهیا ز معجزهين
ات يل، سرشار از آياما انج. ستي ما نیاعتقاد ی از غرور و بی ناشیها ا ارضاء خواستهي

ك معجزه يطان يوغ اسارت شي آزاد شدن ما از ايآ.  داردی الههشي است آه ریو عالمات
 وجود یعيطور طب ست آه در دل انسان بهي نیزيطان چيه شي و عداوت علیست؟ دشمنين

آه  یهنگام. شود ی داده می جایض خداوند در دل آدمي فهليوس داشته باشد بلكه به
 یانعوامل آسم  دل بهیآند و خود را با تمام ی را رها میشخص، لجاجت و خودسر

شود و  یل مي تبدیهر زمان آه فرد. وندديپ یوقوع م  بهیا د، معجزهينما یم ميخداوند تسل
انجام   خداوند بههد و احكام او را نگاه دارد، وعديرد آه خداوند را محبت نمايگ یاد مي
 ». در اندرون شما خواهم نهاد شما خواهم داد و روح تازه  بهیا و دل تازه«رسد،  یم

 یا ت بشر، معجزهيل شدن شخصي، تبدی انسانیها ر دلييتغ. ٢٦ هي آ٣٦ ال بابيحزق
ها   نجات جانی آه برایا آند، همان نجات دهنده یشه زنده را آشكار مي همیاست آه منج

رود و در  یشمار م ن معجزه بهيح بزرگتري آردن مداوم با مسیزندگ. دينما یعمل م
انده شود، حضور يست نمايبا یشه ميهم ی آه اآنون و برایتي آالم خداوند، آهموعظ
ل يبخش تبد اتي حیقدرت  شنوندگان آن بهی آه آالم خداوند را برایروح. القدس است روح
ح ي مسیسي فرزندش عی آه خداوند در مورد رسالت الهیتين است آيآند و ا یم
  .اندينما یان ميجهان به

مان بودند يا یاند، آنچنان بيآنان بنما  بهی آسمانیتي خواستند تا آیسيآه از ع یآنان
خواستند  یآنان نم. دادند یص نميت او تشخيرت و شخصيآه شباهت خداوند را در س

 در یسيع.  مقدس بود، درك آنند  موجود در آتبیها ت او را آه انجام نوشتهيمورأمـ
، اء گوش نسپارندي و انبیموس اگر به«: ان گفتيسيفر لعازر بهيثروتمند و ا مثل مربوط به

 آه از آسمان و یتي و هر آ». از مردگان زنده شود، مجاب نخواهند شدی اگر آسیحت
  . نخواهد داشتیانده شود، سوديشان نمايا ن بهيزم

ر را ترك گفته، مجددًا يگ جو و خرده بيت عي از دل برآورد و سپس جمعی آهیسيع
 یسو ر آردند و بهاچه عبوي اندوهبار از دریآنان با سكوت. ق شديبا شاگردانش سوار قا

 یآن سو چون به.  آه پنج هزار نفر را خوراك داده بودند، روانه شدنديیدا، جايص تيب
ان يان و صدوقيسي فرهيرمايد و از خميآگاه باش«: شان گفتي بدیسيدند، عيا رسيدر
ه را از يرمايد فصح، خمي عادت داشتند آه در عیام موسيان از ايهودي ».دي آنیدور
 ی از گناه تلقیعنوان سمبل ده بودند آه آن را بهيم ديرا چنان تعليدور آنند زشان يها خانه
آه با عجله  یرا هنگامي را درك نكردند، زیسي سخنان عیهمه، شاگردان معن نيبا ا. آنند

ن يك قرص نان با خود بردارند و در خالل ايمجدل را ترك گفتند، فراموش آردند آه جز 
ان و يسيدن نان فرين مطلب، آنها را از خريا  با اشاره بهیسيدند آه عين فهمياحوال چن
شد آه غالب  ی موجب میرت روحاني و فقدان بصیمانيا یب. ان منع نموده استيصدوق

شان گشود يمالمت ا  زبان بهیسياآنون ع.  درك نكنندیدرست ح را بهياوقات سخنان مس
ن نفر را خوراك داده بود در آن ، هزارای آه با چند نان و دو ماهیآردند آس یرا فكر ميز
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ل ين خطر وجود داشت آه داليا. آند ی اشاره میويخوراك دن ر فقط بهيت خطيموقع
ر بگذارد و موجب شود آه يثأ شاگردان تـیمانيا یان، بر بيان و صدوقيسي فرهرآانيز

  . آنندیر و آوچك تلقيح را حقياعمال مس
 یتقاضا ست بهيبا یشان مياستاد ا را داشتند آه فكر آنند ین آمادگيشاگردان ا

مان داشتند آه او قادر ي پاسخ دهد و آنان ای آسمانیتياندن آيان در نمايان و صدوقيسيفر
توانست مخالفت دشمنان او را آرام  ی میتيباشد و نشان دادن چنان آ یآار م نيانجام ا به
  .ص نداده بودنديان را تشخيان و صدوقيسي فریاآارياما آنان ر. آند

، »نهادند یگر پا ميكديآه هزاران تن گرد آمدند، چندان آه بر  یهنگام«ها بعد،  ماه
 است، یاآاريان آه همانا ريسي فرهيرماياز خم« همان سخنان را تكرار نمود آه، یسيع

  .١هي آ١٢ لوقا ».دي آنیدور
ه  آن را بیآند و تمام یج عمل ميتدر شود به ی آه در نان قرار داده میا هيرمايخم

ت يرت و شخصير در دل نفوذ آند، سيا و تزوين اگر ريبنابرا. دهد یر مييعت خود تغيطب
ح در محكوم يان را مسيسي فریاآاري رهر و قابل مالحظي چشمگهنمون. رديگ یز فرا ميرا ن

 آن انجام هليوس  آه بهیعمل.  مورد سرزنش قرار داده بود»قربان«آردن آشكار عمل 
 قرار يیاعتنا یكل، مورد بيه  بهیسخاوتمند  تظاهر به تحت پوششیف فرزنديوظا
.  بودندین مذهبييآ آننده به  در وارد آردن اصول گمراهیان، سعيسيآاتبان و فر. گرفت یم

ن ي ایآردند و در هر فرصت یم خود را از انظار پنهان مي تعالیريگ آنان اهداف و جهت
ن ي از اصول ایكيآه  یآردند و هنگام ین مي در اذهان مردم تلقیم را با مهارت خاصيتعال
 یج تماميتدر آرد و به یر در نان عمل ميشد، مانند خم یرفته مين پذيم غلط و دروغيتعال
  .داد یرمييت مردم را تغيرت و شخصيس

عت يآنند آه شر ی میباشند و سع یروها در حال عمل آردن ميز همان نيامروز ن
طور  عت را بهين طبقه، شريا. نديح نمايرر و تشيخداوند را مطابق اعمال خود تفس

 ی نظرپردازانه سعیها هيدهد بلكه با مطرح آردن فرض یم مورد حمله قرار نميمستق
  .اد متزلزل سازديعت را از بنيآند آه اصول شر یم

مورد  اق بهيرا اشتي بود زی و خودخواهیطلب ان محصول منفعتيسي فریاآارير
ن موضوع بود آه موجب ي آنان بود و همی زندگيیهان قرار گرفتن هدف نيد و تحسيتمج

ف و سوء استفاده قرار دهند و از درك اهداف رسالت يشد تا آتب مقدسه را مورد تحر
.  مصون نبودندیا انهين شرارت مخفيز از خطر چنيح نيشاگردان مس. ح عاجز شونديمس
خاطر  ز را بهيه چده، اما حاضر نبودند آه همي دیسيروان عيآه خود را در صف پ یآنان

آنان غالب . گرفتند یان قرار ميسيل فرير داليثأ تحت تـیا العاده زان فوقيم او رها آنند، به
م حكمت و معرفت را آه در ي عظهني مردد بودند و گنجیمانيا یمان و بيان اياوقات م

را ز يآردند همه چ ی شاگردان آه ظاهرًا فكر میحت. دادند یص نميح پنهان بود، تشخيمس
 خود را آنترل آنند و یال قلبيتوانستند ام ی دل نمیاند، با تمام  رها آردهیسيخاطر ع به

 یه بود آه باعث شد براين روحي خود بودند و همی برایزي چیز در جستجويآنان ن
ح يشان و مسيان ايه بود آه مين روحيگر مجادله آنند و هميكديتر با  یآسب مقام عال

 آنند ی او، آمتر احساس همدردهثارگرانه و فداآارانيت ايمورأمـل و باعث شد آه با يحا
ه اگر يرمايآه خم یطور همان.  ناتوان شوندیو از درك نمودن سر نجات و رستگار

 و یق روح خودخواهيطر همان گردد، به یحال خود رها شود، موجب فساد م به
  .گرداند ی را فاسد و هالك می اگر در دل پرورده شود، جان آدمیطلب منفعت

 یسيروان عيان پيآننده و پنهان، چقدر در م ن گناه گمراهيز مانند گذشته، ايامروز ن
گر با يكديح و مصاحبت ما با ي مسیغالب اوقات، خدمت ما برا! ع استيگسترده و شا
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 یرش قدرداني پذهچقدر افكار ما آماد. گردد یع مي و مقام، آلوده و ضا جاه اق پنهان بهياشت
تر   سهلیانتخاب راه ل بهي، و میخودپرست عشق به. باشد یگران ميد دييأ تـن ويو تحس

 و عادات و ی انسانیها هيشود آه فرض یاز آنچه آه خداوند مقرر فرموده است، باعث م
 هشداردهنده ی در سخنانیسيع.  گرددیم الهين اصول و مفاهيگزي جایويرسوم دن

  ».دي آنیان دوريسي فرهيرمايد و از خميآگاه باش«: شاگردان خود گفت به
 جالل خداوند یرت برايغ. ستي نيیاير ی جز صداقت و بیزيح چيمذهب مس

  یآورد و تنها عمل واقع یوجود م  بهیالقدس در قلب آدم  است آه روحیا زهيانگ
جاد آند و تنها قدرت خداوند قادر است آه ي را ایا زهين انگيتواند چن یالقدس م روح

.  آار خداوند استهت و نشاني آیريين تغيچن.  دور آندیا از دل آدما ري و ریخودپرست
ان بردارد و ما را ي و تظاهر را از میطلب  و منفعتیم، خودخواهيريپذ ی آه میمانيهرگاه ا

. ميا  قدم گذاشتهیت آند، آنگاه در راه درستيدر طلب جالل خداوند و نه جالل خود هدا
 یسي عی زندگی اصلههمواره نكت. ٢٨هي آ١٢وحنا ي »!پدر، نام خود را جالل ده«عبارت 

.  ما باشدی زندگی اصلهست همواره نكتيبا ین عبادت ميم، ايروان او هستيبود و اگر ما پ
از « و ».ديينمود، سلوك نما ی آه او سلوك میقين طريهم به«: دهد یما دستور م او به

ات ي آ٢وحنا باب ي اول ».ميآن  یم آه از احكامش اطاعت ميشناس یم او را ميدان یجا م نيا
  .٦ و ٣

  
  
  
  »فصل چهل و پنج«
  »بي مرگ خود بر صله درباریسي عيیگو شيپ«
  
  

در مقابل . شد یك ميان خود نزديپا سرعت به ن جهان بهيح در ايت مسيمورأآار و مـ
. شد یان مي نماینحو واضح داشت، به ی آن گام برمیسو  بهیستيبا ی آه میعيح وقايمس

 نجات ی آه برایري طول مسیرد از تمامي را بر خود گیعت بشري قبل از آنكه طبیاو حت
 آه ینيشكافت، هر توه ی آه دل او را میهر اندوه. مود، آگاه بوديپ یست ميگمشدگان با

 را ی پادشاهیآه تاج و ردا ش از آنيد، پيگرد ی آه متحمل میتيد و هر محروميشن یم
 روشن ی ظاهر شود، در نظر وید و در قالب انسانيآن ييد و از تخت سلطنت پايترك گو

گشت، در مقابل  یب جلجتا ختم ميصل  آه از آخور شروع شد و بهیريو آشكار بود و مس
 امور هاو از هم.  خود آگاه بودیش رويبت پياو از رنج و مص.  قرار داشتیدگان ويد

.  من نوشته شده استهباردر طومار آتاب در! ميآ ینك ميا«: حال فرمود نيباخبر بود با ا
عت تو در اندرون دل من يدارم و شر ی من رغبت می خدای تو اهجا آوردن اراد در به
  .٨ و ٧ات ي آ٤٠ مزمور ».است

ن جهان سرشار ي او در ایزندگ. ديد یش را ميت خويمورأ مـهجي از آغاز، نتیسيع
 در ی ویها بتيصدوار و دلخوش بود آه زحمات و مي او امیثار بود ولياز زحمت و ا

 نجات جهان ی خود برایاو با فدا آردن زندگ. هوده نخواهد بودي گمشدگان، بیجستجو
ن منظور ي ایابد و برايخداوند را دوباره باز  خود بهیخواست آه انسان، وفادار یم

ست گناهان جهان بر جان يبا یافت شود، اگرچه ميد خون درياگرچه الزم بود ابتدا تعم
رد، با ير غم و اندوه بر او قرار گيناپذ  وحشتناك و وصفهي آند و ساینيگگناه او سن یب
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ب شود ي قرار داشت، سبب شد آه متحمل صلی ویش روي آه پیتي و موفقیحال شاد نيا
 .ندير را برگزيو شرم و تحق

ش ي همراه بودند از حوادث پی با ویسيت عيمورأ آه در مـیدوستان و همكاران
ست يبا یشان ميد و ايرس یسرعت فرام نداشتند، اما زمان به یچ اطالعي هیسي عیرو

 را آه آنهمه دوست داشتند و یالزم بود آه آنان آس. شدند یبت او ميشاهدان درد و مص
خته يب جلجتا آويدست دشمنان گرفتار آمده است و بر صل نند آه بهيآردند، بب یاو اتكا م به
افتن از ي ی و آنها مجبور بودند بدون تسلآرد یشان را ترك مي ایزود  بهیسيع. شود یم

دانست آه شاگردان چگونه  یاو م.  آن روبرو گردندیها رنگيا و نيحضور آشكار او با دن
ل ين دليهم گران دچار جفا و شكنجه خواهند شد و بهي دیمانيا ی تنفر و بهجيدر نت

  .شات آماده سازدي روبرو شدن با زحمات و آزمایخواست آنان را برا یم
. آمدند یپس ميلي فهيصري اطراف قی از روستاهایكي  و شاگردانش اآنون بهیسيع

در .  رواج داشتیپرست  آه در آن، بتیا هيل بودند، ناحي جلی مرزهایسو آنان در آن
 برقرار یت بود، خارج شدند و برايهوديل آه تحت نفوذ ي جلهينجا شاگردان از ناحيا

مده بودند و در اطراف آنان انواع مختلف پرستان آ ك با بتيآردن ارتباط نزد
گونه خرافات  ني اه قصد داشت آه شاگردان با مشاهدیسيع.  وجود داشتیپرست خرافه

ح در مدت توقف يمس.  آگاه شوندیپرست ش در مقابل شرك و بتي خویها تيمسئول به
خود را با شتر وقت يآار نبرد بلكه ب م مردم بهي تعلی خود را برایه، سعين ناحيخود در ا

  . آردیشاگردان سپر
 بود، ی آه در انتظار ویخواست اندك اندك شاگردان خود را از رنج ی میسيع

افت ي دریشان براي ایشان جدا شده، دعا آرد تا دلهاياما نخست از ا. اطالع دهد
خواست  یشان بالفاصله آنچه را آه ميا سخنانش آماده گردد و بعد از ملحق شدن به

او  مانشان را بهيآنان فرصت داد تا ا آار به نيبلكه قبل از انجام ا:  نگفتد،يشان بگويبد
ن از يبنابرا. ت شونديها تقو ی روبرو شدن با زحمات و سختیاقرار آنند تا بتوانند برا

سف مجبور بودند أ شاگردان با اندوه و تـ» مردم من آه هستم؟هگفت به«: ديشاگردان پرس
 از یا عده. ق آننديح، اقرار و تصديل را در شناختن مسيي قوم اسرایآه عجز و درماندگ

 آه در یتيجمع.  فرزند داوود استیدن معجزات او، اعالم آرده بودند آه ويمردم با د
. ل اعالم آنندييخواستند او را پادشاه اسرا یه شده بودند، مي او تغذیدا از سويص تيب

  .مان نداشتندي ایوح بودن يمس خواندند، اما به ی می او را نبیاريبس
د؟ ييگو یشما چه م«: پرسد یشان ميشاگردان خود از ا  با اشاره بهیسياآنون ع

 ».ی زنده هستیح، پسر خداي تو مس«:  و پطرس پاسخ داد»نظر شما من آه هستم؟ به
 هواسط گر آه بهي دیاري بسیح است ولي همان مسیسيمان داشت آه عيپطرس از ابتدا ا

 و آشته یرفته بودند، با زندانيح را پذيمان آورده و مسيهنده اد دي تعمیايحي هموعظ
د شده يد دهنده دچار شك و تردي تعمیايحيت يمورأمـ د دهنده نسبت بهي تعمیايحيشدن 

 آه یحيد بودند، مسيز دچار تردي نیسيح بودن عيمس بودند و اآنون همان گروه نسبت به
 یسيشاگردان با شور و شوق فراوان از ع از یاريبس. ها در انتظار آمدن او بودند مدت

ن ي چنیسيافتند عيآه در یانتظار داشتند آه بر تخت سلطنت داوود جلوس آند، اما هنگام
رفتار .  وفادار ماندندیسيع  بهیاما پطرس و همراهان و.  ندارد، او را رها آردندیقصد

امروز او را محكوم د آرده بودند و ي تمجیسيروز از عيآه د یز آسانيدآميمتزلزل و ترد
پطرس در مقابل سئوال .  را نابود آندیروان منجي پیقيمان حقيتوانست ا یآردند، نم یم
، در یسيرش عيم و پذي تكری او برا». زندهیح، پسر خداي مسيیتو«:  پاسخ دادیسيع

  .رفتياش پذ ی او نبود، بلكه او را در تواضع و فروتنیوي دنیانتظار پادشاه
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حال هنوز شاگردان از درك  نيبا ا. ان آرده بوديده شاگرد را بمان دوازيپطرس ا
هود اگرچه ين و حاآمان يف آاهنيمخالفت و تحر.  آامًال آگاه نبودندیسيت عيمورأمـ
شان شده ي ایحال موجب سردرگم نيگردان آند با ا یح رويشان را از مسيتوانست ا ینم
ن يم معلمي، تعالیويت دنير تربيثأو تـدادند  یص نمي تشخیروشن آنان راه خود را به. بود
وسته يآه پ یبا وجود. شد یقت مي، مانع از درك حقیهود و قدرت آداب و رسوم سنتي

ده شده بود، غالب اوقات، مانند يشان تابي بر ایسي عیقت از سويانوار ارزشمند حق
آه با  نين زمان، قبل از اياما در ا. گردند ی میزي چی پیكي بودند آه در تاریافراد
شان قرار گرفت و يالقدس با قدرت و قوت بر ا مان روبرو شوند، روحيش بزرگ ايآزما
 ». نظر آرده بودیدني نادیزهايچ  بهیدني دیزهاياز چ«شان ي چشمان ای اندك زمانیبرا

  .ص دادندير لباس جسم، جالل پسر خدا را تشخيو در ز. ١٨ هي آ٤ان يدوم قرنت
ن يرا ايز! وناي شمعون پسر یحال تو، ا وشا بهخ«: پطرس گفت  بهیسيآنگاه ع

  ».قت را جسم و خون بر تو آشكار نكرد، بلكه پدر من آه در آسمان استيحق
ن محسوب يمان مومنيه و اساس ايآن اعتراف نمود، پا  آه پطرس بهیقتيحق

اما .  اعالم آرده استیات جاودانيعنوان ح قت را بهين حقيا  اعتراف بهیسيع. شود یم
 خود يیكويا نيحكمت و .  باشديی خودستای برایليد دلي نباین معرفتيار داشتن چنياختدر 

ش قادر يت هرگز با قدرت و اعمال خويرا بشري آشكار نكرد، زیقت را بر ويپطرس، حق
 آرد؟ گودتر ی آسمان است، چه خواهیها یمثل بلند«را، يز. ستي نیآسب معرفت اله به

 یها م عمقيتوان یالقدس است آه م تنها با آمك روح»ت؟  دانسیه است، چه توانياز هاو
خاطر  ده و بهي نشنیچ گوشيده، هي ندیچ چشمي را آه هيیزهايچ«م، يخدا را تفحص آن

را توسط روح خود بر ما آشكار ساخته چرا آه  را خدا آني خطور نكرده است زیانسان
. ١٠ و ٩ات ي آ٢ان يرنت اول ق».آند یز تفحص مي خدا را نیها  عمقیز حتيروح، همه چ

ح را ي آه موجب شد تا پطرس جالل مسیقتي و حق».سر خداوند با ترسندگان اوست«و 
 و ١٤ هي آ٢٥ مزمور ».م داده بوديخداوند او را تعل«ن بود آه، يص دهد، گواه ايتشخ
ن يرا ايز! وناي شمعون، پسر یحال تو، ا خوشابه«آه،  یراست و به. ٤٥هي آ٦وحنا ي

  ».جسم و خون بر تو آشكار نكرد، بلكه پدر من آه در آسمان استقت را يحق
ن ي پطرس و بر ايیم آه تويگو یز تو را ميو من ن«: دهد ی ادامه میسيآنگاه ع

 ه آلم».افتيال نخواهند يآنم و ابواب جهنم بر آن است ی خود را بنا میسايصخره آل
 آن یسا بر رويود آه آل نبیا پطرس صخره.  صخره ـ سنگ غلطان استیمعنا پطرس به

راه، خداوند را انكار نمود، ابواب جهنم بر  یآه پطرس با ناسزا و بد و ب یبنا شود و زمان
 بنا شد آه ابواب جهنم نتواند بر آن ی آسیسا بر رويل آلين دليهم به. افته بوديال ياو است
  .ابديال ياست

اشاره آرده بود و ل ي نجات اسرائهصخر  بهی، موسیها قبل از آمدن منج  قرن
:  نوشته بود آهیاء نبيده بود و اشعيي سرا» قوت منهصخر« هر درباري مزامهنديسرا

 سنگ یعني نهادم یاديون سنگ بنينك در صهيا«: ديگو ین ميهوه چنين خداوند يبنابرا«
 ٧ هي آ٦٢، مزمور ٤ هي آ٣٢ه ي تثن»». گرانبها و اساس محكمیا هيآزموده و سنگ زاو

 یسيع ن نبوت را مربوط بهيالقدس ا خود پطرس با الهام از روح. ١٦ هي آ٢٨اء ي، اشع
 یعنياو،  ك شدن بهيبا نزد. د آه خداوند مهربان استيا دهيحال چش«: ديگو یدانسته، م

ز چون يشما ن. ده و گرانبهاستياند اما نزد خدا برگز ان رد آردهيآن سنگ زنده آه آدم به
د و ي مقدس باشید تا آاهنانيشو ی بنا میحان رویصورت عمارت  زنده بهیسنگها

 ٢ اول پطرس ».دي مقبول خدا را بگذرانی روحانیها یح، قرباني مسیسي عهواسط به
  .٥ تا ٣ات يآ
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 بگذارد و آن یگريان ديان نهاده شده است، بنيآه بن تواند جز آن یآس نم چيرا هيز
 یبر رو«:  گفتیسي و ع،١١ هي آ٣ان ي اول قرنت».ح استي مسیسياد همانا خود عيبن
 ». خود را بنا خواهم آردیساين صخره، من آليا

 یساي جهنم، آليیش سپاه نامريشاپي و پیح در حضور خدا، موجودات ملكوتيمس
خاطر ما  صخره، خود اوست ـ بدن اوست آه به.  بنا نهادی جاودانهخود را بر صخر
جهنم ) یها دروازه(، ابواب ن صخره بنا گرددي آه بر ايیسايآل. دي گردیشكسته و زخم

  .افتيال نخواهند يبر آن است
! ديرس ینظر م ف بهيسا چقدر ضعيآرد، آل یان مين سخنان را بيح ايآه مس یهنگام

شان ير در مقابل اي و ارواح شریمني اهری قوایار اندك بود و تماميماندارن بسيتعداد ا
. ست دچار وحشت شونديبا یمح نيمس ماندارن بهين وجود اي آرده بود، با ايیآرا صف

  .ر استوار بودي شكست ناپذیا قوت آنان بر صخره
 یسيسا بود و اآنون عيان و اساس اعتقاد آليان آرده بود آه بني را بیقتيپطرس حق

 ی پادشاهیدهايآل«:  فرمودیسيع. ديبخش یاو م سا را بهين آلي تمام مومنیندگيافتخار نما
ن ي، در آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زمین ببندي زمآنچه بر. دهم یتو م آسمان را به

ح ي، آالم مس» آسمانی پادشاهیدهايآل«، ».، در آسمان گشوده خواهد شديیبگشا
قدرت و قوت آالم، . او بود ح و راجع بهيمس  آتب مقدسه، متعلق بهیتمام. باشد یم

ا يرش ين مورد پذ را آه بر اساس آن انسایطي آسمان را باز و بسته آرده، شرایدرها
آه آالم خدا را موعظه  ین آار آسانيبنابرا. (آنند یرد، اعالم ميگ یرش قرار ميعدم پذ

 همراه یج جاودانيشان با نتايت اي است و مـأموریت مرگ و زندگيآنند، حكا یم
  ت شودياد.)است

 بعد، همان یاو چند. پولس محول نكرد ل را تنها بهيت بشارت انجيمورأ، مـیمنج
ن ي قبل از ایسياساسًا ع. آار برد سا بهيپطرس گفته بود، در مورد آل  را آه بهیانسخن
ن اعالم آرده ي مومنهنديعنوان نما  خود بههديدوازده شاگرد برگز ن سخنان را بهيز اين

ن يري را مافوق سای از شاگردان، ویكي ژه بهيارات وي با محول آردن اختیسياگر ع. بود
ن مقام در ي آسب باالتری نداشت آه اغلب اوقات آنان را برایومگر لزيداد، د یقرار م

شدند و هر آنكس را  ی استاد مهم ارادي تسلیستيبا یم و آنان مينيحال رقابت و مشاجره بب
  . دادند یم و احترام قرار ميد، مورد تكريگز ی برمیآه و

اما «: فرمودن آند، يين تعيرياست بر ساير شان را بهي از ایكي آنكه یجا ح بهيمس
آس را  چيه. دي شما برادرهد و هميك استاد داريرا تنها يد، زي خوانده مشو»استاد«شما 

ز يد آه در آسمان است و نيك پدر داريرا تنها يد زي نخوان»پدر«ن ي زمیز بر روين
 تا ٨ات ي آ٢٣ باب ی مت».ح استيد آه مسيك معلم داريرا فقط يد، زي خوانده مشو»معلم«

١٠.  
مقرر « و ». او نهادیها ر قدميز را زيخدا، همه چ« و ».ح استي مرد مسسر هر«

 او آه ی پریعني آه بدن اوست، يیسايز باشد، آلي همه چ»سِر«سا يفرمود آه او در آل
 و ٢٢ات ي آ١ان ي ـ افسس٣ هي آ١١ان ي اول قرنت».سازد یز را از هر لحاظ پر ميهمه چ
ساست آه از ي آلهفيت بنا شده است و وظه و اساس اوسيح آه پايسا بر مسيآل. ٢٣
 ه باشد و تحت ارادیانسان متك د بهيسا نبايآل. ز اطاعت آنديعنوان سر همه چ  بهیسيع

سا يت قابل اعتماد در آليك موقعياند آه با دارا بودن  ی مدعیاريبس.  آنترل شودیانسان
د و ييأ را تـيیدعان ايخداوند چن. ف آنندين تكليي مردم تعین حق را دارند آه برايا

 و در معرض وسوسه قرار ».دي شما برادرههم«: ديفرما یح ميمس. آند یب نميتصو
 ی متكیت و ارشاد بشر فانيهدا  بهیستيبا یپس نم. ديشو ید و مرتكب خطا ميريگ یم
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ه ين صخره تكيفان بر ايساست و ضعيح، در آلي مسهمان حضور جاوداني اهصخر. ديشو
اقت و ينكه ليف خواهندشد مگر ايپندارند، ضع ین ميتر یه خود را قوآ یخواهند زد و آنان

آه بر انسان  یملعون باد آس«: ديفرما یخداوند م. ح جستجو آنندي را در مسیستگيشا
خداوند «، ».هوه منحرف شوديش سازد و دلش از يتوآل دارد و بشر را اعتماد خو

 ».آه بر او توآل دارند ینان آهخوشابحال هم«، ».صخره است و اعمال او آامل است
  .١٢ هي آ٢ ـ مزمور ٤ هي آ٣٢ه ي ـ تثن٥ هي آ١٧ا يارم

ح بودن او به ي مسه شاگردان را منع آرد آه درباریسيبعد از اعتراف پطرس، ع
ان داده شده يسي آاتبان و فره مخالفت قاطعانهواسط ن دستور بهيند و اي بگویزي چیآس
ح داشتند آه ي از مسیاگردان، آنچنان تصور غلط شین، مردم و حتيمهمتر از ا. بود
ح در يات مسي اعمال و خصوصه را دربارین موضوع، تصور اشتباهي آردن ایعلن

شان يا ش را بهي بودن خوی هر روز منجیسيحال، ع نيبا ا. آرد یجاد مياذهان مردم ا
  . داشته باشندیح بودن وي از مسیخواست آه آنان تصور درست یآشكار آرده، م

اگر .  سلطنت آندیويعنوان پادشاه دن ح بهيشاگردان هنوز هم توقع داشتند آه مس
ن نقشه را از انظار پنهان داشته بود، شاگردان اعتقاد داشتند آه ي ای مدتی برایسيچه ع
د آه او سلطنت ي فراخواهد رسی نخواهد ماند و زمانیشه در فقر و گمنامي همیاو برا

ان يسيآردند آه خشم و نفرت آاتبان و فر ی هرگز تصور نمشاگردان. خود را برقرار آند
عنوان  رد، بهي قرار گيیاعتنا ی قوم خود مورد انكار و بید و او از سويح فائق آيبر مس

ن يتوانستند چن یشاگردان هرگز نم. ك تبهكار مصلوب شوديآار، محكوم و مانند  بيك فري
 ناچار بود یسيده بود و عير فرارسياما زمان آشكار شدن قدرت شر. رندي را بپذیتفكر

 او را مغموم یعين وقايش رو داشتند، آگاه آند، انتظار چني آه پیا شاگردان را از مبارزه
  .ساخت یثر مأو متـ

 در یسيع. شان سخن نگفته بودي مصائب و موت خود با اهح تا آن زمان درباريمس
ابان ي آن مار را در بیگونه آه موس همان«: موس گفته بوديقودي خود با نیگفتگو

ات يمان آورد، حيتا هر آه به او ا. د برافراشته شوديز بايبرافراشت پسر انسان ن
 اطالع یزين چياما شاگردان از چن. ١٥ و ١٤ات ي آ٣وحنا ي ».دان داشته باشديجاو

 یسيآنها فعًال با ع. آردند یدند، آن را درك نميشن ی را مین سخنانينداشتند و اگر هم چن
 با وجود یستيبا یدند و شاهد اعمال او بودند و ميشن یبردند، سخنان او را م یسر م به

ح، ي مسيیتو«گفتند آه،  یشدند و م یپطرس ملحق م ، بهیسين و مردم با عيمخالفت آاهن
ل آنار زده شود و اسرار ي حاهده بود آه پردي و اآنون زمان آن رس»! زندهیپسر خدا

قت آغاز ين حقيآگاه ساختن شاگردان خود از ا  بهیسي پس عاز آن«. نده آشكار گردديآ
ن ي دیخ و سران آاهنان و علمايم برود و در آنجا از مشاياورشل آرد آه الزم است به

  ».زديند و آشته شود و در روز سوم برخيآزار بب
ح، يمس. دنديشن ی را می با حزن و اندوه و در سكوت، سخنان ویسيشاگردان ع
گر يرو اآنون د نيرفته بود از اينكه فرزند خداوند است را پذي بر ایناعتراف پطرس مب
توانست  یپطرس نم. رقابل درك بودي شاگردان غی مصائب و مرگش براهسخنان او دربار

دور از تو «: آنان گفت  برد و سرزنشیآنار ح را بهين مسيار آند بنابرايسكوت اخت
  ».شود هرگز بر تو واقع یزين چيمباد آه چن! سرورم

ش را يل خويآه آرزو و تما یپطرس، معلم و استاد خود را دوست داشت، اما هنگام
د يف و تمجي تعری از ویسي اعالم و آشكار آرد، عیسيبت عي از مصیري جلوگیبرا

 یسي عیش روي آه پیميبت عظيش و مصيتوانست در آزما یسخنان پطرس نم. ننمود
ض يسخنان پطرس با هدف سرشار از ف.  دهدید و تسلي نمایاريقرار داشت، او را 
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ثار و ين با درس ايچن ن سخنان هميا.  جهان گناهكار هماهنگ و مطابق نبودیخداوند برا
 آن بود، مطابقت ین جهان آمده و خود الگويم آن بدي تعلی برایسي آه عیاز خودگذشتگ

 آه یاثر. ح مشاهده آنديب را در آار مسيل نبود آه صليپطرس ما.  نداشتیو هماهنگ
طور واضح و آشكار با آنچه آه  آرد، به یجاد ميح ايروان مسيسخنان پطرس در افكار پ

سخنان پطرس،   در پاسخ بهیل منجين دليهم به. ح در نظر داشت، آامًال در تضاد بوديمس
تو ! طاني شیدور شو از من، ا«: ديگو یدهد و م یدًا مورد سرزنش قرار مياو را شد

  ».ی است نه الهیا افكار تو انسانري، زیمانع راه من
ت يمورأ را از انجام مـیوس آرده، ويأ را دلسرد و مـیسي آرد آه عیطان سعيش

. آورد طان را بر زبان ي شهز با محبت آورآورانه، وسوسيش بازدارد و پطرس نيخو
طان يك شي تحریا زهين انگي بود و در پس چنین افكاري، مظهر چنیكيطان، سرور تاريش

شنهاد ي پیو ابان بهي در بیسيش عيطان در خالل تجربه و آزمايش.  آشكار بودآامًال
 جهان را با تمام یها  حكومتهد، هميثار را ترك گوير تواضع و اينموده بود آه اگر مس
ط را يها و شرا اآنون همان وسوسه. دي خواهد بخشیو ، بهیويشكوه و جالل دن

 داشت با معطوف ساختن نگاه پطرس ی سعطانيش. آرد یشنهاد مي پیسيشاگردان ع به
 یسياما ع.  منحرف آندیسيب عيصل ستن بهي، توجه او را از نگریويشكوه و جالل دن به
ق پطرس، يطان از طري نگاه آند و اآنون شیب ويصل ل بود آه پطرس فقط بهيما
 شاگردان خود  تنها بهیسياما ع. ش قرار دهدي را مورد وسوسه و آزمایسيخواست ع یم

ان پطرس و استادش يطان ميدر ضمن ش. طان توجه نداشتيسخنان ش آرد و به یفكر م
ر يح تحت تـأثيثار مسيدن تواضع و ايله دل شاگردان از دي وس نيقرار گرفته بود تا بد

 داشت ی بود آه سعیپطرس نبود بلكه متوجه آس  خطاب بهیسيسخنان ع. رديقرار نگ
گر ي و د»!طاني شیدور شو از من ا«« ه؛ جمل شودی او از منجيی و جدایباعث دور

نداز و بگذار با پطرس روبرو شده، راز محبت خود يان من و خادم خطاآارم فاصله نيم
  .طان گفته شده بوديش ، به».او آشكار سازم را به
ج آموخت آه يتدر اما به.  بودینديار تلخ و ناخوشاي پطرس درس بسین واقعه برايا
 یكيعنوان  پطرس به. گذرد یان درد و رنج و حقارت مين، از من جهايح در ايق مسيطر

اما او . ده بودي آنار آشیم شدن در درد و رنج منجي، خود را از سهیسياز شاگردان ع
ح ي با مسی از همدردی برآات ناشیستيبا یشات مي آزمایها  سوزان آورهیان گرمايدر م
 هجيعال و پر جنب و جوش او در نتآه قامت ف یها بعد، هنگام سال. آرد یافت ميرا در
 ی آه براین آتشياز ا! زاني عزیا«: ن نوشتيده شد، چنيت خميها آوشش و فعال سال

ب بر شما ي غریزي چيید، آه گويانتان برپاست، در شگفت مباشيآزمودن شما در م
هنگام  د، تا بهيشو یم ميح سهي مسیها نكه در رنجيد از ايبلكه شاد باش. گذشته است

  .١٣ و ١٢ات ي آ٤ اول پطرس ».ديت شادمان گرديغا ر جالل او بهظهو
 او هثارگراني فداآارانه و ایفهماند آه زندگ یشاگردان خود م  بهیسياآنون ع

 آه در یتيشاگردان و جمع ح بهيمس.  شاگردان سرمشق و نمونه باشدیست برايبا یم
 آند، یرويواهد مرا پ بخیاگر آس«: سته و گفتي اجتماع آرده بودند، نگریاطراف و

ب، در قدرت ي صل».دياي من بیرد و از پيش را برگيب خويد خود را انكار آرده، صليبا
ن شكل يبارتر ن و خفتيتر انهيآرد و وحش یفاء مي را ایا ژهي روم نقش ویامپراطور

ب را تا محل يآردند آه صل یافراد تبهكار و مجرم را مجبور م. ب بوديمرگ، مرگ بر صل
ب را بر دوش شخص تبهكار قرار يشدن خود حمل آنند و غالب اوقات صلمصلوب 

آرد،  یشد و مقاومت م یب مستـأصل ميآه فرد از حمل آردن صل یدادند و هنگام یم
ب خود را برداشته، از او يروانش فرمود آه صليپ  بهیسياما ع. بستند یاو م ب را بهيصل
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 درك نكردند، یدرست ن باره بهي را در ایسيكه شاگردان، سخنان عيبا وجود. متابعت آنند
ر و اهانت روح ين تحقيشتري در برابر بیستيبا ین بود آه شاگردان مي ایسياما منظور ع

سخنان . م شونديز تسليح در مقابل مرگ نيخاطر مس  را از دست ندهند و بهیبردبار
اما . ده بودم آريم و اطاعت ترسي را در مورد تسليیبايار آامل و زير بسي، تصویمنج
 ما گم شده و در هآه هم یهنگام. رفته بوديخاطر آنان پذ ن درد و رنج را بهي اه همیسيع

 را ی آسمانیها یاو جا. اورديحساب ن  ملكوت را مكان مورد آرزو بهیسيم، عيگناه بود
او آه با . ن روبرو گشتي ننگیر شد و با مرگيترك گفت، تحت ستم قرار گرفت و تحق

. مي فقر او، ما دولتمند شوهواسط ر شد تا ما بهي ملكوت دولتمند بود، فقیا پربههنيگنج
  .مييمايز بپي نمود، ما نی را آه او طیقي طریستيبا ین ميبنابرا

 مصلوب نمودن یعنيشان مرد، يخاطر ا  بهیسي آه عيیها جان محبت آردن به
ك يعنوان  ود را به خیستيبا یآورد، م یحساب م  آه خود را فرزند خدا بهیآس. شتنيخو

ده شده است و ين آشي زمیسو  نجات جهان از آسمان بهی بداند آه برایريحلقه از زنج
آند و  ی می همكاری نجات جهان گناهكار با ویح برايض مسي فه در نقشین شخصيچن

خداوند اختصاص   بهی وی درك آند آه زندگیستيبا  ی میحيك فرد مسي. شود یمتحد م
 آه یثار، شفقت و محبتيا.  و آشكار آندیان معرفيجهان  ح را بهيخود، مسدارد و با رفتار 

  .ان شوديز نماي خادمان خداوند نی در زندگیستيبا یح آشكار شده است، مي مسیدر زندگ
هر آه بخواهد جان خود را نجات دهد، آن را از دست خواهد داد، اما هر آه «

 و ی خودخواه».افتيازخواهد خاطر من جان خود را از دست بدهد، آن را ب به
ات ي حهادام گر قادر بهيكدي  بدن انسان بدون آمك بهیاعضا.  مرگیعني یخودپرست

عًا از يدست و سر برساند، قدرت خود را سر بخش را به اتيقلب اگر نتواند خون ح. ستندين
 ما را یبخش، سراسر وجود معنو اتيز چون خون حيح نيمحبت مس. دست خواهد داد

 یم و اگر عضويگر هستيكدي یسا، اعضاي آلیعنيح يز در بدن مسيما ن. فته استفرا گر
:  فرمودیسين مورد عيدر ا.  انجام دهد، هالك خواهد شدیخوب اش را به فهينتواند وظ

افتن ي بازیا را ببرد، اما جان خود را ببازد؟ انسان براي دنیانسان را چه سود آه تمام«
  »تواند بدهد؟ یجان خود چه م

 یامير زمان حاضر، ايرغم فقر و تحق ید آه عليگو یشاگردان خود م  بهیسيع
د آه او در جالل و شكوه بازخواهد گشت، جالل و شكوه خداوند، همراه با يخواهد رس

شما  ن، بهيآم«آند آه،  ی، سپس اضافه میوي و نه با جالل و شكوه دنیفرشتگان سماو
د، يآ ی خود مینند آه در پادشاهي پسر انسان را نباند آه تا ستادهينجا اي ایم، برخيگو یم

شان يدگاه اياز د.  اما شاگردان، سخنان او را درك نكردند».دي موت را نخواهند چشهذائق
. ك معطوف شده بوديانداز نزد چشم شان بهيجالل و شكوه، دور از دسترس بود و نگاه ا

 از یستيبا یا آنان ميآ. ستندينگر ی میوي پر از فقر، حقارت، رنج و درد دنیزندگ آنان به
 یست تعاليبا یا آنان نميح صرفنظر آنند؟ آي مسی پادشاههانتظار پر تب و تاب دربار

 یح همچون شخصيا امكان داشت آه مسينند؟ آياستادشان را بر تخت سلطنت داوود ب
شان ين مسائل، قلب اي آند و آشته شود؟ تفكر درمورد ایخانمان و مطرود زندگ یر، بيحق

د، ين شك و ترديچن هم. داشتند یش را دوست ميرا معلم خويدار آرده بود ز حهيرا جر
 ی خداوند براهگاني پسر هر ظالمانيرا اهانت و تحقيساخت ز یشان را آشفته ميافكار ا

 یستيبا یح ميآردند آه چرا مس یآنان از خود سئوال م. رقابل درك بوديشان غيا
ان و آاتبان روبرو يسي فرهانيمت نموده، با اعمال وحشيزم عي اورشلیسو داوطلبانه به

 آرده، آنان را در ین سرنوشتيم چني خود را تسلیشود؟ چگونه امكان داشت آه و
   رها سازد؟یمي عظیكيتار
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پس اقامت يلي فهيصري قهي در ناحیسيآردند آه اگر ع ین استدالل ميشاگردان چن
نه و نفرت ي از آیسيع. ماند ی در امان مافايس و قيروديب هيد، از گزند و آسيگز یم
ه آه ي در آن ناحیسيچرا ع. داد یخود راه نم  بهیچ ترسيان و قدرت دولت روم هيهودي

آند؟  یم مرگ ميدهد؟ چرا او خود را تسل یآارش ادامه نم ان بود بهيسيدور از دسترس فر
و با چنان قدرت و  ایرد، چگونه امكان دارد آه ملكوت و پادشاهي بمیستيبا یاگر او م
 ین موضوع برايابند؟ ايال ني ابواب جهنم بر آن استی برقرار گردد آه حتیاستحكام

  .رقابل درك بوديز، غي اسرار آمیشاگردان چون راز
آردند آه  ی مسافرت می شهریسو ل بهي جلیاين هنگام در طول سواحل دريدر ا

ح اعتراض يمس ئت نداشتند آه بهآنان جر. شد یمال ميشان پاي ایدهاي آرزوها و امیتمام
. آردند یگر گفتگو ميكدينده با ي حوادث دردناك آهن درباري آرام و غمگيیاما با صدا. آنند
ك يد ينمود آه شا یذهنشان خطور م ن فكر بهيگر ايكديشان با ي در خالل گفتگوهایحت

ن است را  را آه ظاهرًا در انتظار استادشای سرنوشتیسلسله حوادث و اتفاقات نامرئ
سر  د و ترس بهيد، امي، در شك و تردی شش روز طوالنیق براين طرير دهد و بدييتغ

  .بردند
  
  
  
  
  
  »فصل چهل و ششم«
  »یسي عیماي سیدگرگون«
  
  

 سه تن از شاگردانش، پطرس، یسيدن شب، عيهنگام غروب آفتاب و فرارس
 آنان را با خود بر وحنا را برگرفت و پس از عبور از مزارع و دشت ناهموار،يعقوب و ي

 و شاگردان تمام روز را در مسافرت و موعظه یمنج. خلوت برد  بلند، بهیفراز آوه
ح در طول سفر، يمس. شان افزوده بودي ایده بودند و صعود برفراز آوه بر خستگيگذران

دالن را برداشته و شور و  ضان و خستهي از مریاري، بسی و روحیبار رنج و درد جسم
علت   بهیسياما خود ع. ده بوديشان دميآالبد خسته و ناتوان ا  بهات رايشعف ح
ف شده ي، همانند شاگردانش با صعود از آوه، خسته و ضعی از جسم بشریبرخوردار

  .بود
 یسير سفر عي آمرنگ آن مسهنور غروب هنوز هم بر فراز آوه گسترده بود و هال

د شد، يز فراز آوه و دره ناپد نور آفتاب ایزود اما به. آرد یو شاگردان را روشن م
شان يرامون ايظلمت پ.  شب، مسافران تنها را احاطه آردیكيد غروب آرد و تاريخورش
  . داشتیزشان هماهنگيانگ بار و غم  تـأسفیبا زندگ

 یا چه هدفيرود و  یآجا م  سئوال آنند آه بهیسيشاگردان جرأت ندارند آه از ع
دست   آه بهیح، آسيمس. آرد یتان رفته، دعا مآوهس ها به  اغلب شبیسيرا عيز. دارد
آرد و از سكوت و  ی میعت احساس راحتيها را ساخته بود، در طب ها و دره ش آوهيخو

 یروي رفته، از او پیسيدنبال ع نكه بهيرغم ا یشاگردان عل. برد یآرامش آن لذت م
شان را يد، اي شدیدند آه چرا استادشان با وجود خستگيپرس یآردند، اما از خود م یم
  .صعود از آوه وادار آرده است به
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 یآنار ز بهيخود ن. د آه توقف و استراحت آننديگو یشان ميا ح بهين هنگام مسيدر ا
خواهد آه  یاو از خدا م. آورد یزبان م ش را بهي خویات قلبي تمنیرود و با اشك و زار یم
ش گناهان بشر متحمل  آمرزی برایستيبا ی آه ميیها  را در مقابل زحمات و رنجیو

 قادر یت آامل خدايحما  خود، بهیش رويع پي مقابله با وقایرا برايز. ديت نمايشود، تقو
آورد تا در   شاگردان بر زبان یش را براي خویاق قلبين اشتيچن او هم. ازمند بوديمطلق ن

 او یشانيقطرات عرق از پ. مانشان را از دست ندهندينده ايك و سخت آيلحظات تار
 یچ توجهيآن ه  بهیسيك شب اطراف او را فراگرفته بود، اما عي تارهير و سايرازس

 دعا ی برایسيدر ابتدا شاگردان ع. شد ی می سپریآرام ب زمان بهين ترتينداشت و بد
م آردند اما پس يحضور خداوند تقد ش را بهي خوه صادقانیوستند و دعاهاياو پ آردن به
 ینده براي مصائب آه درباریمنج. خواب رفتند رد و بهشان غلبه آي بر ای خستگیاز مدت

 اآنون یوندند و حتي بپیو شان سخن گفته و آنان را همراه خود آورده بود تا در دعا بهيا
، اندوه شاگردان یمنج. آرد یشان دعا مي ای برایسيخواب رفته بودند ع آه شاگردان به
مانشان از بار اندوه يهوده نبودن ايب نان بهيآرد و آرزو داشت آه با اطم یرا مشاهده م
فقط سه تن . رندي را بپذیسي مورد نظر عهتوانستند مكاشف ی شاگردان نمههم. آنان بكاهد

ده شدند و ي باشند، برگزی شاهد درد و رنج ویمانياز شاگردان آه الزم بود در باغ جتس
ست آه ن اي ایسي عی دعاهاهاآنون جوهر.  خلوت آوهستان آمدندهگوش  بهیبا و

نش جهان در حضور پدر از آن يح قبل از آفري را آه مسیشاگردان جالل و شكوه
نند ي او را ببی خود ملكوت و پادشاهیبرخوردار بوده است، مشاهده آنند و با نگاه انسان

خواهد آه شاگردان، شاهد  ی از خدا میسيع. ت گردندي آن تقوهله با مشاهدينوسيو بد
 ینكه ويا نان بهي و اطمیبت و رنج، با آگاهيدر لحظات مص باشند تا یت وي الوهیتجل

 . آنندی نجات خدا تلقه از نقشیبار او را جزئ ابند و مرگ خفتي یپسر خداست تسل
ن سنگالخ خم ي زمیشود و همچنانكه با تواضع بر رو یده مي شنیسي عیدعاها

 یها  و دروازهشود یاز مشغول است، ناگهان آسمان گشوده ميشده و به دعا و راز و ن
شود و تابش پاك و مقدس آن، آوهستان را روشن  ی شهر خداوند آامًال باز ميیطال
 نمودار گشته، یت از درون جسم بشريالوه. گردد ی منور می منجیمايآند و آنگاه س یم

زد و با شكوه و يخ یح از حالت خضوع برميمس. شود یخته مي در هم آمیبا جالل سماو
د يچون خورش«اش  رود و چهره ین مياندوه و رنج از ب. ستديا یا معظمت خداگونه بر پ

  ».گردد ید مينور سف«اش همچون   و جامه»درخشد یم
 آوه را منور ساخته یزند و نور جالل خداوند را آه تماميخ یشاگردان از خواب برم

خود  استاد ه  دگرگون شدی نورانیمايس رت بهيآنگاه با ترس و ح. آنند یبود، مشاهده م
ز عادت يانگ العاده و شگفت  نور خارقهمشاهد شان بهيآه چشمان ا یهنگام. نگرند یم
 یسيستاده و با عي ای دو موجود آسمانیدر آنار و. ابندي ی را تنها نمیسيآند، ع یم

 ینا با ويح قبًال بر فراز آوه سي است آه مسیدو نفر موس  از آنیكي. آردند یگفتگو م
 از فرزندان آدم بود یكيم خداوند و يار مورد تكرياس آه بسي، الیگريسخن گفته بود و د

  .آه هرگز هدف قدرت موت قرار نگرفت
ن موعود يسرزم ستاده و بهي بر فراز آوه فسجه ایش از آن، موسيپانزده قرن پ

افت آه يبه مرتكب شده بود، اجازه ني آه از مری گناههواسط كن بهيل. سته بودينگر
 یسو ل بهييان اسراي لشكریتوانست در رهبر ی نمیموس. رد شودن موعود وايسرزم به

 یا«: ل نزد خدا استغاثه آرده، گفتين دليهم به. م شوديشان سهي این آبا و اجداديسرزم
ن آوه يطرف رود اردن است و ا كو را آه آنين نيم و زمينكه عبور نمايخداوند، تمنا ا

 او مورد قبول خداوند قرار یكن استدعايل. ٢٥ هي آ٣ه ي تثن».نميكو و لبنان را ببين
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 را روشن یره و تار سرگردانيابان تيمدت چهل سال، ب  آه بهید و انتظاريام. نگرفت
 آن همه سال هجينت. شد یرفته نميگرفت و پذ ی مورد انكار قرار میستيبا یآرده بود، م

 آن هليوس د بهتوان یم« آه يیكن خدايل. شد ی خالصه میابانيك گور بيزحمت و تالش در 
م، عمل يا تصور آنيم يتر از هر آنچه بخواه ت فزونينها یرو آه در ما فعال است، بين
 موت قرار ه تحت سلطیموس.  پاسخ داده بودی خادم خود موسیدعا ن نحو بهي بد».آند 

 گناه هواسط طان بهيش. ات بازخوانديح ح او را بهيخود مس. ماند ید در قبر ميگرفت اما نبا
  ٩ هيهودا آي ».ح او را از گور آزاد ساختيكن مسي ل« شده بود، ی جسد وی، مدعیموس

 او بر گناه و یروزيح بر فراز آوه، شاهد پي مسه دگرگون شدیمايدن سي با دیموس
ام يمان و عدالت از گور قي اهواسط  بود آه بهی معرف آسانیسيع. قدرت مرگ شده بود

 یآسمان ربوده شده بود، معرف آسان  موت، بهدني آه بدون دیاس، آسيال. خواهند آرد
آه با نواخته  یآسان. آنند ی میا زندگين دنيح در اي مسیاست آه در زمان رجعت ثانو

ن بدن يرا ايهم زدن، متبدل خواهند شد، ز ك چشم بهي و در یا پور آخر، در لحظهيشدن ش
 اول ».بقا آراسته شود د بهي باین بدن فاني را بپوشد و ایريد فسادناپذير بايفسادناپذ

نور ملكوت ملبس شده بود و بار   بر فراز آوه، بهیسيع. ٥٣ و ٥١ات ي آ١٥ان يقرنت
ز در جالل يپسر انسان ن«را يز. ديئت ظاهر خواهد گردي با همان ه»جهت نجات به«گر يد

. ٣٨ هي آ٨ و مرقس ٢٨ هي آ٩ان ي عبران».پدر خود همراه فرشتگان مقدس خواهد آمد
 از تحقق آن وعده، بر ی آوچكهافته بود و صحنيشاگردان تحقق   بهی منجهعداآنون و

ح ي آه در آن، مسینده نشان داده شده بود، ملكوتي پر جالل آیفراز آوه ملكوت و پادشاه
اس يام آرده از مرگ و الين قي مقدسهنديعنوان نما  بهیعنوان پادشاه و موس به
  .مان، حضور داشتندآس شدگان به  ربودهی از سویندگينما به

را معلم صبور، يآنند اما خوشحالند ز ی درك نمیزين صحنه چيشاگردان از ا
سو سفر  سو آن نيا اور، بهي ی تنها و بیا بهي آه همچون غریشان، آسي اهمتواضع و افتاد

آنان تصور . م و احترام قرار گرفته بودياس مورد تكري و الی موسیآرد، از سو یم
ن ي زمیح بر رويح آمده است و سلطنت مسي مسی اعالم پادشاهی برااسيآنند آه ال یم

شه از ي همی را برای ترس و ناآامهل خاطرين دليهم باشد و به یس شدن ميدر حال تـأس
 آه جالل پروردگار مكشوف شده است، ین مكانيآنند در هم یذهن خود دور و آرزو م

نجا ياستاد، بودن ما در ا«ه، زند آ یاد مين پطرس فريبنابرا. ار آننديسكونت اخت
 ی هم برایكي و ی موسی برایكي تو، ی برایكيم، يكوست، پس بگذار سه سرپناه بسازين
 یسياس را فرستاده تا از عي و الیاند آه خدا، موس  شاگردان مطمئن شده».اسيال

  . قوم منصوب آنندیپادشاه  را بهیحفاظت آرده، و
موضوع . شد یب مي متحمل صلیستيبا ی میپادشاه دن بهيح، قبل از رسيكن مسيل
 آه ی مرگ وه سلطنت او نبود بلكه درباره درباریسياس با عي و الی موسیگفتگو

دوش   و بهی انسانیها  تحمل آردن ضعفی برایسيع. شد یم واقع ميست در اورشليبا یم
شات و يآه آزما ین جهان آمده بود و هنگاميا ن اندوه و گناه بهيگرفتن بار سنگ

را در يز.  و غربت آرديی، او را تحت فشار قرار داد، احساس تنها ندهي آیها بتيصم
 شاگردان محبوب او آه غرق در یحت. شناخت ی او را نمی آرد آه آسی زندگيیايدن
او .  را درك نكرده بودندیش بودند راز رسالت وي خوهطلبان  جاهید، اندوه و آرزوهايترد
 یده بود، تنها منزوي آه خود آفریاآن اما در جهان و محبت آسمان سیان دوستيدر م

آوران  امين پي فرستاده بود، ایسينزد ع ش را بهيآوران خو امياآنون خداوند پ. شده بود
ن ي بودند آه در گذشته متحمل رنج و اندوه شده و بنابرایفرشتگان نبودند بلكه مردان
اس ي و الیموس. نند آی همدردی با ویسي عیش رويتوانسته بودند در زحمات پ
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 بارها یموس. م بودندي بشر سهی نجات و رستگاریاق او برايح و در اشتيهمكاران مس
شان را ياالن هرگاه گناه ا«ل از حضور خداوند استدعا آرده بود آه يي قوم اسرایبرا
 يیاس با روح تنهايال. ٣٢ هي آ٣٢ خروج ». و اگر نه مرا از دفترت محو سازیآمرز یم

ل را يي قوم اسرای، بار تنفر و بدبختیم قحطيرا در خالل سه سال و نينا بود زآامًال آش
ن ياآنون ا. ستاده بودي بر فراز آوه آرمل در حضور خداوند ايیتنها ده، بهيدوش آش به

 ی خداوند باالتر بودند، براهدي فرشتگان برگزیاس آه از تمامي و الی موسیعنيمردان 
شات و ي را در ارتباط با آزمایحضور او آمدند تا و  بهیسي با عیمصاحبت و همدرد

.  اعالم آنندی را با وی موجودات آسمانی تمامی بخشند و همدردینده تسلي آیها بتيمص
شان ي ایت محور و موضوع گفتگوي بشری تمامی جهان، نجات و رستگارید و آرزويام
  .بود

ح با ين مسيرا آه ب آنچه هبا غلبه آردن خواب بر شاگردان، آنان نتوانستند هم
دار بمانند و دعا آنند يآه نتوانستند ب علت آن  واقع شده بود، بشنوند و بهیاس و موسيال

 از شناخت یعني. افت نكردنديد، دريشان عطا نمايخواست بد یلذا آنچه را آه خداوند م
ه  را آیب برآتين ترتيح و جالل و شكوه حاصل از آن غافل ماندند و بدي مسهنديمصائب آ

. دست آورند، از دست دادند ح بهي مسیثار و فداآاريتوانستند با مشارآت در ا یم
 هواسط خواست به ی را آه خدا میا نهي شاگردان موجب شد تا نتوانند ارزش گنجیمانيا آم
  . سازد، درك آنندیشان را غنيآن ا

دند آه افت آرده و متقاعد شده بوي را دریم و مهميقت عظيحال، شاگردان حق نيبا ا
له ينوسيح مرتكب شده است، اطالع دارد و بديهود با انكار مسي آه قوم یملكوت از گناه

 یآنان امور. ديشان عطا گردي بدیتر دهنده شناخت روشن و واضح  رسالت نجاتهدربار
آنان .  بودی درك بشریده بودند آه ورايشان شنيها ده و با گوشيشان ديها را با چشم

ده بودند آه يو فهم) ١٦ هي آ١دوم پطرس باب  (».ده بودنديچشم د هح را بي مسيیايآبر«
 شهادت ی وهق دربارياء عهد عتياء و اوليح است آه با انبي در واقع همان مسیسيع

  .شناختند ی، او را می آائنات و موجودات آسمانیداده بودند و تمام
 درخشان بر یابر«ستند، ينگر ی آوه میچشم انداز باال آه به یشاگردان در حال

ن است پسر محبوبم آه از او خشنودم، يا«: د آهي از ابر در رسيیه افكند و ندايشان سايا
 یتر از ابر ار درخشندهي ابر جالل خدا آه بسه شاگردان با مشاهد».دياو گوش فرا ده به

ها را   خدا آه آوهیدن صدايرفت و با شن یل مييل اسرايش قبايشاپيابان، پيبود آه در ب
همان وضع   بهیآنان مدت. ، بر خاك افتادندیرو دند و بهيآورد، سخت ترس یلرزه درم به
ك شد و دست بر آنان ي نزدیسي نگه داشتند، اما عی خود را مخفیماندند و رو  یباق

 ی آسیسي آنگاه چشمان خود را گشودند و جز ع»!ديد و مترسيزيبرخ«: گذاشت و گفت
  .تنها ماندند یسيدند و بر فراز آوه با عيرا ند

  
  »فصل چهل و هفت«
  »خدمت«
  
دند و با طلوع آفتاب از آوه ي شب را بر فراز آوه گذرانی و شاگردان تمامیسيع

 یز سخني پطرس نیحت. زده بودند شاگردان، غرق در تفكر، ساآت و بهت. فرود آمدند
ملكوت  آه نور یل داشتند در مكان مقدسي و مسرت میآنان با شادمان.  گفتن نداشتیبرا

 آه از دور یاما آنان در مقابل مردم. ده و جالل پسر خدا آشكار شده بود، بماننديبر آن تاب
  .دنديرسان یانجام م ست بهيبا ی داشتند آه میفي بودند، وظایسي عیك در جستجويو نزد
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 آه یرا شاگرداني آوه اجتماع آرده بودند زی در پایسيدن عي دی برایاديت زيجمع
ت آرده يآن مكان هدا ت را بهيدانستند، جمع ی را می ویبودند اما جا نرفته یسيبا ع
سه شاگرد همراه خود فرمود تا آنچه را  آمد، به ی از آوه فرود میسيآه ع  یهنگام. بودند
آه پسر انسان از مردگان  یتا زمان« بازگو نكنند ی آسیده بودند، برايده و شنيآه د
شد بلكه  ی می آنان علنهليوس  بهیستيبا یه نم شاگردان بر فراز آوه مكاشف».زديبرخ
ت جز ي جمعی برایا ن واقعهينقل آردن چن. گرفت ی مورد تـأمل و تفكر قرار میستيبا  یم

. آورد یبار نم  بهیگري دهده شود، ثمريفا یل و بيدل ی بیآنكه موجب استهزاء و شگفت
 آوه ی بااله صحنه دربارح از مرگيام مسي قبل از قیستيبا یز نميگر ني نه رسول دیحت

را با يز از درك آن عاجز بودند زي نیسيسه شاگرد مورد توجه ع. آردند یدا مياطالع پ
شان ينده را برايز از مصائب آيح نيده بودند و مسي آوه را دی باالهآه واقع یوجود
و  یح از مردگان چه معنيام مسيدند آه قيپرس یگر ميكديحال از  نيح داده بود، با ايتوض
شان را غرق در اندوه و ي ایها نده، دلي آه درباریسيرا سخنان عيز.  داردیمفهوم
  . نبودندیگري ده مكاشفیل در پين دليهم  آرده بود و بهیديناام

 شتافتند و یمالقات و  بهیسيدن عي آوه اجتماع آرده بودند با دی آه در پایتيجمع
ت را ي جمعیشاني پریسين عيزبيتاما چشم . آمد گفتند او خوش  و احترام بهیبا شاد
 رخ داده آه موجب یا را واقعهيحضور او آمدند ز  بهیشاگردان با آشفتگ. ص داديتشخ
 بودند، یسي آوه منتظر عیآه شاگردان در پا یهنگام. شان شده بودي ایر و دلسرديتحق
رش ها پس  گنگ را آه مدتیشان آورده و تقاضا نمود آه روحي فرزند خود را نزد ایپدر

دوازده شاگرد خود   بهیسيآه ع یزمان. رون آننديداد از جسم او ب یرا شكنجه و آزار م
د يموعظه بپردازند، قدرت اخراج ارواح پل ل بهين جليت داد تا در سراسر سرزميمـأمور
رفتند،  یش ميپ  استوار بهیمانيآه شاگردان با ا یشان عطا فرمود و تا زمانيز بديرا ن

ش يو با نمايكن دي خود را رها آند، لیردهنده فرمان داده بودند تا قرباند و آزايارواح پل
ه شكست خود عاجز يشاگردان آه از توج. شان را مورد تمسخر قرار داده بوديقدرت، ا

ن در يچن هم. اند  شدهیسير خود و عين آار موجب تحقيآردند آه با ا یبودند، تصور م
ت ين واقعه نهايشدند آه از ا یده ميز دين نايسي از آاتبان و فریا ت عدهيان جمعيم

آنان با پرسه زدن در اطراف . دادند یر قرار مياستفاده را نموده و شاگردان را مورد تحق
 داشتند ثابت آنند آه آنان و استادشان یشاگردان و با مطرح آردن سئواالت مختلف سع

گفتند آه  یز روح سخن مروزمندانه اين و آاتبان، پيآاهن. باشند یب مردم مي فریدر پ
ت از آاتبان يجمع. غلبه آردن بر آن نبودند ز قادر بهيح ني خود مسیشاگردان و حت

  .ت حاآم شده بوديان جمعي در میك نوع حس انزجار و سرافكندگيت آردند و يحما
همراه سه تن از   بهیسيع. افتياما ناگهان احساس انزجار و اتهامات، خاتمه 

استقبال  ده دادند و بهير عقيي آنان تغهك شدند و مردم با مشاهدينزدت يجمع شاگردانش به
 و یسي عه هنوز در چهریآوران آسمان امياثرات مصاحبت شبانه با پ. شان شتافتنديا

 یت ترسيشد آه در دل جمع یده مي دی آنان نورهدرچهر. شد یهمراهان او مشاهده م
 با ترس و یسيت از عي استقبال جمعهآاتبان با مشاهد. ختيانگ یهمراه با احترام برم

  . آردندینينش دلهره عقب
 ید و روي مبارزه گردها شاهد تمام ماجرا بوده است وارد صحني آه گویمنج

 یكن اظهار نظرهاي ل»د؟يآن یز با آنها بحث مي چه چهدربار«: ديآاتبان نمود و پرس به
ت را فرا گرفته بود يسر جمعسكوت سرا. افته بوديز آاتبان خاتمه يآم نيگستاخانه و توه
ت يك شد و حكاي نزدیسيع ت باز آرد و بهيان جمعيده راه خود را در ميد و اآنون پدر رنج

او . ام پسرم را نزدت آورده! استاد«:  شرح داد و گفتیسي عیغم و اندوه خود را برا
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د، ريگ یچون او را م.  بازگرفته استی است آه قدرت سخن گفتن را از ویگرفتار روح
هم فشرده شده،  ش بهيها آند و دندان ی آه دهانش آف میا گونه افكند، به ینش ميزم به

 ».رون آنند، اما نتوانستندياز شاگردانت خواستم آن روح را ب. شود یبدنش خشك م
جو و شاگردان  بيزده و آاتبان ع رتيت حيجمع  سر خود را بلند آرد و بهیسيسپس ع

نانه ي غمگيی را در نهاد همه درك نمود و با صدایمانيا ی بیو. شان نظر افكنديپر
شان يپدر پر  و آنگاه به» با شما باشم و تحملتان آنم؟یآ تا به! مانيا ی نسل بیا«: فرمود
 بدو ینكه چشمانش منجيمحض ا  پسر را آوردند و به».اوريپسرت را نزد من ب«: فرمود

ن افتاد و در همان ي آه بر زمیا گونه هافكند ب یتشنج م د در دم پسر را بهيافتاد، روح پل
هوا بلند شد و  اد وحشتناك او بهيحال آه آف بر دهان آورده بود، بر خاك غلتان شده، فر

دان ي در میكي تاریس قوايعنوان رئ طان بهيات و شيعنوان سرور ح  بهیسيگر عيبار د
ران را رها يسا«ن بود آه يح ايت مسيمـأمور. گر روبرو شده بودنديكديمبارزه، با 

 آن بود آه یطان در پياما ش) ١٨ هي آ٤لوقا  (».دگان را آزاد سازديو ستمد.... ساخته 
ر يفرشتگان نور و سپاه فرشتگان شر. ش درآوردي خود را تحت آنترل خویقربان
 یسي، عی لحظاتیبرا. ك شدند و شاهد آن بودندي نبرد نزدهصحن  بهی نامرئیشكل به
 را آه ی نجاتیت حاضر، معنيد تا قدرت خود را نشان دهد تا جمعد اجازه دايروح پل به

  .وندد، درك آننديپ یوقوع م  او بههواسط بعدًا و به
د ينه حبس نموده بودند، با ترس و اميها را در س آه نفس یت حاضر در حاليجمع

ن وضع يا چند وقت است آه به«: دي از پدر پرسیسيسپس ع. ستندينگر یپدر طفل م به
گر ي ديیها درد و رنج پسر را بازگو آرد و سپس گو ت سالي پدر، حكا» است؟دچار

ن روح بارها او را ي، ایاز آودآ«: ن پاسخ دادي سلب گشته باشد، چنیقدرت تحمل از و
 ».مان ده یاري بر ما شفقت فرما و یتوان یاگر م. ا آتش افكنده تا هالآش آنديدر آب 
قدرت  ز نسبت بهين لحظه ني در اید آه پدر طفل حتدا ی، نشان م»یتوان یاگر م«عبارت 

 ی آسی، برایمان آوري ایتوان یاگر م«:  پاسخ دادیسيع.  د استيح دچار شك و ترديمس
وزده را شفا ين را داشت آه پسر ديح قدرت اي مس».ز ممكن استيمان دارد، همه چيآه ا

 ین پدر طفل با آگاهيابرابن.  داشتی بستگیمان پدر ويا وزده بهي پسر دیكن شفايدهد، ل
ح افكند و طلب رحمت ي مسی اشكبار، خود را بر پایش با چشماني خویضعف و ناتوان به

 ی رویسي سپس ع»!مي خود غالب آیمانيا یام ده تا بر ب یاري. مان دارميا«: نمود و گفت
دهم از او  یتو دستور م به!  روح آر و اللیا«: ديگو ی طفل رنجور نموده، میسو به
د و ي برآشیا ن لحظه، روح، نعرهي در ا»!یاو داخل نشو گر هرگز بهي و ديیرون آيب

د آه قصد آشتن يرس ینظر م شد به یآه از طفل خارج م یپسر را سخت تكان داد و در حال
 »!مرده است«:  گفتندیاري آه بسیا گونه جان شد، به ی بیكريپسر همچون پ. او را دارد

 ی و جسمید و در آمال صحت فكريزاني، او را برخ دست پسر را گرفتیسياما ع
 یت همگيجمع. د آردندي خود را تمجهدهند پدر و پسر، نام خداوند و نجات. پدرش سپرد به

ش ي راه خود را پیرت افتادند و آاتبان، شكست خورده، با سرافكندگي خدا در حیاز بزرگ
  .گرفتند و از آن مكان دور شدند

 بارها و بارها در »!ما ترحم آرده، ما را امداد فرما بر یتوان یاگر م«عبارت 
 یها  جانی تمامی برایز منجيآم  افراد گناهكار تكرار شده است و پاسخ شفقتیدعاها

 ».ز ممكن استي مؤمن همه چی، برایمان آوري ایتوان یاگر م«ن است آه، يگناهكار ا
 و یطاني شیروهايمبارزه با نآند و ما را در  یخدا متصل م مان است آه ما را بهيتنها، ا
 مبارزه با گناه را یها  راهیح تمامي مسهواسط خداوند به. آند یت مي تقویكي تاریقوا
. مي آنیستادگي مقاومت و ایا آند تا در مقابل هر نوع وسوسه یما آمك م ا ساخته، بهيمه
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ك شدن ين جهت از نزديآنند و بد یمان خود را احساس مي از مردم ضعف ایاريكن بسيل
آنند  یسته و ناتوان احساس مين اشخاص آه خود را ناشايا. آنند ی اجتناب میمنج به
ح يمس د، بلكه بهيخود نگاه نكن به.  مهربان و دلسوز بسپارندیمنج  خود را بهیستيبا یم

د را از آالبد يضان را شفا داد و ارواح پلي خود مریني زمی آه در طول زندگیآس. ديبنگر
ق يمان از طريا.  زورآور و پرقدرت استیز همان منجيآرد، امروز ن یماشخاص اخراج 
 او توآل و اعتماد یها وعده آالم خداوند به مان بهين با ايبنابرا. شود یآالم خدا حاصل م

ن يبنابرا. ٣٧ هي آ٦وحنا ي ».رون نخواهم نموديد، او را بيجانب من آ هر آه به«. ديآن
 خود یمانيا یام ده تا بر ب یاريمان دارم، يا«: دييو بگود ي افكنیسي عیپا شتن را بهيخو

  .هرگز.... د شدي هرگز هالك نخواهین عملي با انجام چن».ميغالب آ
 حداآثر اختالف      شكوه و جالل و ی مدت آوتاهی برایسيشاگردان محبوب ع

گار و شباهت پرورد  بهی بشریمايل سيسو تبد كي آنان از .حقارت را مشاهده آرده بودند
 آوه یآنان در باال. طان را مشاهده آرده بودندي شهليوس گر تباه شدن آن بهي دیاز سو

ان ابر ي آه از ميی نداهليوس  گفتگو آرد و بهیآوران آسمان  امي با پیسيده بودند آه عيد
ده بودند آه ي را دیسيد، پسر محبوب خدا خوانده شده بود، سپس عيرس یگوش م جالل به

 یا صحنه. ن صحنه روبرو شوديزتريانگ ن و نفرتيزتريانگ ر شد تا با غمياز آوه سراز
آه از شدت درد و  یخت افتاده، در حالي بدشكل و از ریا وزده با چهرهي دیآه در آن پسر
 خارج یآه نجات او از قدرت بشر یطور ن افتاده و آف بر دهان آورده بود بهيرنج بر زم
ه چند ساعت قبل با جالل و شكوه در مقابل چشمان  آی قدرتمند، آسی، منجیسيبود و ع

طان را آه بر ي شیستاده بود، اآنون خم شده و دست قرباني شاگردان خود اهزد رتيح
 ی و فكری را آه از نظر جسمیزاند و ويخ ید، گرفته و او را بر ميغلط ین مي زمیرو

  . سپارد یاش م پدر و خانواده افته بود بهيشفا 
دهد و درس نجات و  یگردد و گم شده را نجات م یجالل پدر بازمح از حضور پريمس
شان يا ز بهيت شاگردان را نيمورأح، مـيدر ضمن آار مس. آموزد یما م  را بهیرستگار

 ی سپریسيد صرفًا بر فراز آوه و با عيح نباين مسي خادمیرا زندگيز. شود یادآور مي
طان گرفتار يها را آه در دام ش  دعا؛ جانمان ويفه دارند آه با آالم ايشان وظيشود بلكه ا

  .آنند، نجات دهند ی میشمار آمده و در انتظار نجات، لحظه
وزده را يقت تلخ آه نتوانسته بودند پسر دين حقي اهح هنوز دربارينه شاگرد مس
 تنها ماندند، از یسيگر با عيآه بار د یل هنگامين دليهم آردند و به ینجات دهند، تفكر م

رو آه  از آن«:  پاسخ دادیسي ع»م؟يرون آنيو را بيم آن ديچرا ما نتوانست«: نددي پرسیو
د، ي خردل داشته باشه دانیآوچك  بهیمانيم، اگر ايگو یشما م ن بهيمانتان آم است، آميا
چ ي و منتقل خواهد شد و ه»!نجا به آنجا منتقل شوياز ا«: ديين آوه بگويا د بهيتوان یم

 ».رود یرون نميروزه و دعا ب ن جنس جز بهينخواهد بود، اما ا شما ناممكن ی برایامر
 دور نگه داشت و یسي با عیشان را از مصاحبت و همدردي شاگردان ایمانيا یب
د تا در مبارزه يآنان محول شده بود، موجب گرد  آه بهی مقدسهفي در انجام وظیتوجه یب

  . روبرو شدندی ظلمت با شكست و ناآامیبا قوا
 مرگ خود موجب شك و اندوه شاگردان شده بود و انتخاب هح درباريسخنان مس

 شاگردان را هيآوهستان حس حسادت بق  بهیسي عی همراهیسه تن از شاگردان برا
ت يمان خود را تقويآه با دعا و تفكر در آالم خداوند ا ني ایجا آنان به. خته بوديبرانگ

ت مبارزه ي مسئولیكيت تارين وضعيا چنآردند و ب ی خود فكر می و بدبختیديناام آنند، به
  .عهده گرفته بودند طان را بهيبا ش
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آردند  ی عمل می متفاوتهي با روحیستيبا ی میا ن مبارزهي در چنیروزي پیآنان برا
آنان . نديت نماي تقوی مشتاقانه و روزه و تواضع قلبیش را با دعاهايمان خويو ا
. شدند ی از روح و قدرت خدا پر مشدند و ی می تهی از روح خودخواهیستيبا یم

خدا و   بهی آه آامًال متكیماني ایعنيدرگاه خدا،  مان بهي خالصانه، مصرانه و با ایاستدعا
القدس را در  تواند روح ی ميیتنها  بهیمانين ايد و شرط در خدمت او باشد، چنيبدون ق

ن ي و خداوندگاران اها استيها، ر ه قدرتيدسترس انسان قرار دهد و او را در مبارزه عل
  .دي و مساعدت نمایاري ی آسمانیها یر در جاي ارواح شریها ه فوجيك و علي تاریايدن

ن آوه يا د بهيتوان ید، مي خردل داشته باشه دانیآوچك  بهیمانياگر ا«:  فرمودیسيع
 همان یباشد ول یز ميار ري خردل بسه اگر چه دان»»!آنجا منتقل شو نجا بهياز ا«: دييبگو
. ديرو ی مرتفع میز، درختي رهرا از همان دانيز. ات را در بر دارديز حيصل اسرارآما

 را آه ی عناصری آوچك، تمامهشود، دان یده مين پاشي خردل بر زمهآه دان یهنگام
. آند یسرعت رشد و نمو م آند و به  ی آن فراهم آورده است، جذب مهي تغذیخداوند برا
ا ي آه خدا مهی عناصریه و از تماميد، از آالم خدا تغذيمان داشته باشيز اياگر شما ن

 یشود و تمام یت ميمانتان تقويب اين ترتيد آرد و بدينموده است، استفاده خواه
طان در سرتان ي را آه شیآنگاه موانع. آمك شما خواهند شتافت  آسمان بهیها قدرت

 قدرت هواسط رسند، بهنظر  العبور به  صعبیها ظاهر چون آوه آند، اگرچه به یجاد ميا
  ». بر شما محال نخواهد بودیچ امريه«د داشت و يش راه برخواهيمان از پيا

  
  
  
  
  
  
  »فصل چهل و هشتم«
  »ن است؟ي بزرگتریچه آس«
  
  
ش از آن در آنجا ي آه پیا  شناخته شدهیها مكان آفرناحوم به  در مراجعت بهیسيع

 بود آه یا  خانهیدان خود در جستجوبلكه با شاگر. اوردي نیداد، رو یم ميمردم را تعل
 یجا ل را بهي زمان اقامتش در جلهماندي قصد داشت باقیسيع. موقتًا در آن ساآن شود

  .ديم شاگردان نمايمردم، صرف تعل خدمت به
 آرد افكار ی سعیگذشتند، و یل ميان جليح با شاگردان خود از ميآه مس یهنگام

شان ي بدیو. نده آماده سازدي آیها بتي مصع وي روبرو شدن با وقایشاگردان را برا
 روز  م برود و در آنجا آشته خواهد شد و پس از سهياورشل  بهیستيبا یگفت آه، م یم
انت قرار يآور را آه مورد خ ب و شگفتين خبر عجين ايچن او هم. ام خواهد آرديق
ا شاگردان در ام. شاگردان اعالم نمود م خواهد شد را بهيدست دشمنان تسل رد و بهيگ یم
آنان در طول . شان حكمفرما شده بودي ایها ز از درك رقابت همچنان در دلين زمان نيا

 یآنان سع. ك از آنها در ملكوت خدا بزرگتر استي آردند آه آدام یباره بحث م نيراه در ا
را ي نگاه دارند اما نتوانستند، زی مخفیسيد عين بحث و مجادله را از ديآردند آه ا

 یسيآه ع ی حلقه نزدند و در عقب او روانه گشتند و در حالیمعمول در اطراف ومطابق 
 از افكار یسيع. آردند، وارد آفرناحوم شدند ی حرآت میدر جلو و آنان در پشت سر و
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ن ي ایاما برا. حت آنديم دهد و نصيشان را تعليشان آگاه شد و مشتاق آن بود آه ايا
 آماده یرش سخنان ويافت و پذي دریشان براي ایاه  منتظر شد تا دلیمنظور چند ساعت

  .شود
كل نزد پطرس يات هيموران اخذ مالأآفرناحوم، مـ شان بهيبالفاصله بعد از ورود ا

ن دو ي و ا»پردازد؟ یات معبد را آه دو درهم است، نميا استاد شما ماليآ«: آمدند و گفتند
 یهودي بود آه هر فرد یبك نوع اعانه و بخشش مذهيات دولت نبود بلكه يدرهم مال

 دو درهم  نيكل بپردازد و نپرداختن ايا هيسه يت از آنيجهت حما انه بهيفه داشت ساليوظ
هود، ي قوم یها و علما كل محسوب شده و در نظر خاخاميه  بهیانت و عهد شكني خینوع
ن و يقوان  نسبت بهینگرش و طرز برخورد منج. بار بود بتين و مصي سنگیگناه

مدافعان رسوم   نسبت بهی و آشكار وی علنیها هودو مالقاتين يها و معلم خاخاممقررات 
كل متهم يبرانداختن عبادت ه  را بهیداد تا و یدست دشمنان م  بهیا ث، بهانهيو احاد

 هواسط ن بهيبنابرا. اعتبار آنند یافته بودند آه او را بي فرصت یاآنون دشمنان و. ندينما
  . سازندین نقشه را عملي آردند ایعكل سيات هيلدار ماليتحص

ات يلدار مالي تحصیكل از سويه  نسبت بهیسي عیپطرس متوجه شده بود آه وفادار
 حفظ حرمت استاد، ین برايه مورد سئوال قرار گرفته است و بنابرايش و آنايبا ن

ات ي دو درهم مالیسي، پاسخ داد آه عیسيمشتاقانه و با عجله و بدون مشورت با ع
، یام موسيدر ا. ات دو درهم معاف بودنديمردم از پرداخت مال. پردازد یا مكل ريه

ان قوم از يده شدند، در ميفات قدس برگزي خدمت و انجام تشریان برايآه الو یزمان
ان ي را در میالو«: را خدا فرموده بوديب بودند، زينص ی بیا راث و بهرهيهرگونه م

در . ٩ هي آ١٠ه ي تثن». استیراث وياوند مرا خديست، زي نیراثيب و ميبرادرانش نص
نمودند و از پرداخت  ی میكل تلقين هيان را جزو خادمين و الويز آاهنيح نيزمان مس

ز از پرداخت يق نياء عهد عتيانب. آردند یسه معاف ميت از آنيجهت حما انه بهيات ساليمال
 ی نبی، ادعایسي از عات دو درهميها با درخواست مال خاخام.  معاف بودندیاتين ماليچن

 از یخوددار.  رفتار آردندیچون مردم عاد  همیده گرفتند و با وي را نادیو معلم بودن و
شد و از طرف  ی میكل تلقيه انت بهي و خی، عهد شكنیسي عیات از سويپرداخت مال

ده گرفتن يهود در ناديها و حكام   شد آه اعمال و رفتار خاخام یگر پرداخت آن موجب ميد
  . و معلم، موجه جلوه داده شودیعنوان نب ح بهيمس

 پسر خداست، اما اآنون فرصت یسي قبل اعتراف آرده بود آه عیپطرس، لحظات
ات يمور مالأمـ پاسخ پطرس به. ت استادش را از دست داده بوديرت و شخصياعالم س

ط و ات دو درهم را خواهد پرداخت، در واقع تصور غلي، مالیسينكه عي بر ایكل مبنيه
د و ييأ رواج دهند، تـیسي عه داشتند درباریهود سعين و حكام ي را آه آاهنینادرست
  .نمود یق ميتصد

 یا«: او گفت  بهیسيد، عي بگویزيش از آنكه چيخانه درآمد، پ آه پطرس به یهنگام
ا از يرند؟ از فرزندان خود يگ ی باج و خراج میشمعون، پادشاهان جهان از چه آسان

پس «: او گفت  بهیسي ع»گانگانياز ب«:  پطرس جواب داد»؟يیگو ی مگانگان؟ چهيب
ات يش ماليت از پادشاه خوي حمایك آشور باريآه مردم  ی هنگام»!فرزندان معافند

ل آه يين قوم اسرايبنابرا. ات معاف هستنديپردازند، فرزندان پادشاه از پرداخت مال یم
 یستيبا ی میت از عبادت و خدمت الهيمادن و حي تداوم بخشی خدا بودند براهديقوم برگز

ن و ياگر آاهن.  نبودیا فهين وظيانجام چن ، پسر خدا، ملزم بهیسيكن عيات بپردازند ليمال
ح يات دو درهم معاف بودن، مسيكل از پرداخت ماليخاطر ارتباطشان با ه ان بهيالو
  . پدر اوستهكل، خانيرا آه هيرد زيت قرار گيشتر از آنان مورد معافي بیستيبا یم
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 ی ادعاهایپرداخت، عمًال درست یات دو درهم را مي بدون اعتراض، مالیسياگر ع
ش را انكار يت خويب الوهين ترتيد قرار داده و بدييأهود را مورد تـين و حكام يآاهن
ز يشان را ني ای ننمود، اما ادعایچيشان سرپي اینكه از تقاضاين، ضمن ايبنابرا. نمود یم
ت يرت و ماهيگر سيه و پرداخت دو درهم، بار دي در تهیسيع.  آردیس تلقه و اسايپا یب

ر يل مانند ساين دليهم  است و بهیكياو نشان داد آه با خدا . ش را آشكار آردي خویاله
  .باشد یكل نميات هيپرداخت مال  ملزم بهیافراد عاد
ن ي، نخستندازي بیا برو و قالبي درهآنار به«: پطرس دستور داده، گفت  بهیسيع
با آن سهم من . افتي ی خواهی چهار درهمیا سكه. ، دهانش را بگشای را آه گرفتیماه

ده ي پوشانی بشرهش را با جاميت خوي اگر چه الوهیسي ع».شان بپردازيا و خودت را به
 یسينجا آامًال مشخص بود آه عيدر ا. ن معجزه، جاللش را آشكار ساختيبود، در ا
وانات جنگل از آن منند يع حيجم«:  اعالم آرده بودیداوود نب است آه توسط یهمان آس

شناسم و وحوش صحرا  یها را م  پرندگان آوهههم. باشند ی آه بر هزاران آوه میميو بها
 آن یرا ربع مسكون و پريدادم، ز یبودم، تو را خبر نم یاگر گرسنه م. نزد من حاضرند
  .١٢ تا ١٠ات ي آ٥٠ مزمور ».از آن من است

حًا يات دو درهم، صريپرداخت مال ش را بهي ملزم نبودن خویسيآه ع یجودبا و
مباحثه و مجادله نپرداخت،  ان بهيهودين موضوع با ي اهحال دربار نيآشكار آرده بود، با ا

ن يبنابرا. رنديآار گ  بهیه ويند و علير نمايرا احتمال داشت آه سخنان او را سوء تعبيز
ده خاطر سازد، يشان را رنجيات، اي از پرداخت مالیخوددار هجينكه مبادا در نتي ایبرا

 ی شاگردان وین نوع رفتار برايا. شد، انجام داد ی مرتبط نمیو حق به آنچه را آه به
 در روابط یريرات چشمگيي تغیزود شد و به ی می تلقیار مهم و با ارزشيدرس بس

م داده بود آه يشان تعليا ح بهيمس. وستيپ یوقوع م كل بهيشان با عبادت و مراسم هيا
 یمانشان از سوينكه اي ایل و مورد، با نظم موجود مخالفت نكنند و برايبدون دل

 از دادن هرگونه یستيبا یرد، تا حد ممكن مير قرار نگين مورد سوء تعبيان و آاهنيسيفر
قت ي از اصول حقیكي ید حتينكه نبايان در ضمن ايحيمس. شان اجتناب آننديا  بهیفرصت
ست از هر نوع مجادله و يبا ین حال تا حد امكان مير پا گذاشته، فدا آنند، در عي زرا

  .ندي نمای خودداریا مبارزه
ر شاگردان در خانه تنها ي با سایسيا رفته بود و عي درهآنار آه پطرس به یهنگام
 »د؟يآرد یز بحث مي چه چهن راه درباريب«: ديشان را فراخواند و پرسيمانده بود، ا

ن راه بر سر آن مجادله ي را آه شاگردان در بی موضوعی و سئوال ویسير عحضو
ت، آامًال ي و محكومیشاگردان با احساس شرمسار.  عوض آرده بودیآل آردند، به یم

اق يكن اشتيشان خواهد مرد ليخاطر ا آنان گفته بودآه به  بهیسيع. سكوت آرده بودند
  .رت داشتي مغاحي مسهشان با محبت فداآاراني اهخودخواهان
 یگفت، سع یش با شاگردان سخن ميام خوي مرگ و قه درباریسيآه ع یهنگام

مانشان را يگفت و شنود آند و ا ق بهين موضوع مهم تشويداشت آنان را در ارتباط با ا
شان مكشوف آند، يا  داشت بهی سعیسي را آه عیقتيشاگردان اگر حق. ديازمايب
 در ی سخنان ویادآوريشدند و با  ینده رها مي آیها بتي رنج و مصیرفتند، از تماميپذ یم

 آنچه ه با صراحت درباریسيآه ع یبا وجود. افتندي ی می، تسلیديبت و نااميلحظات مص
 یزود  بهین موضوع آه ويكن ذآر ايشان سخن گفت، لي بود با ایآه در انتظار و

 یها ح را در دلي مسیس پادشاهيسأد تـي امهگر بارقيم خواهد رفت و بار دياورشل به
ن موضوع آه يان خود بر سر اين امر سبب شد آه در ميشان مشتعل ساخته بود و هميا

آه  یهنگام. بحث و مجادله بپردازند ن مقام را اشغال خواهد آرد، بهيتر ی عالیچه آس
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ان گذاشتند و ي را با پطرس در میا مراجعت نمود، شاگردان سئوال منجيپطرس از در
  » آسمان، بزرگتر است؟ی در پادشاهیچه آس« سئوال آردند آه، یسيعسرانجام از 
ان شما يدر م«: شان گفتيا ، شاگردان را در اطراف خود جمع آرد و بهیمنج

 ین سخنان چنان شكوه و عظمتي در ا».آس بزرگتر است آه از همه آوچكتر باشد آن
ص داده بود، يح تشخيه مسآنان آنچه را آ. نهفته بود آه شاگردان از درك آن عاجز بودند

 و جهالت باعث ین ناآگاهيآردند و هم یح را درك نمي مسیت پادشاهيرا ماهيز. دنديد ینم
ح يمس. تر از آن بود قي، عمیاما علت واقع. ديگرد یشان ميان اينزاع و آشمكش م

 یشان را مدتيان اي مه خود، آتش منازعیت ملكوت و پادشاهيان ماهيتوانست با ب یم
 ی آسب قدرت، دست نخورده باقی برايیربناي و زی اساسهزيكن علت و انگياند لفرونش

نكه آنان ي بعد از ایان شاگردان حتي میرا امكان مطرح آردن موضوع برتريز. ماند یم
. شد یافت آرده بودند، بازهم وجود داشت و موجب بروز مشكالت ميمعرفت آامل را در

 یمنازعه برا. شد یسا مي وارد آلی و بدبختبتيح، مصيمت مسيب پس از عزيترت نيبد
 بود آه سرچشمه و منشاء اختالف یهمان روح) تالش(ت، حاصل ين موقعيتر یآسب عال

ح از آسمان ين روح، موجب شد آه مسي بود و همی آسمانیها یو مجادله بزرگ در جا
زهره ن بار در آسمان بود آه ينخست.  نجات آن آشته شودید و براياين جهان بيا به
 آه ی فرشتگانیاو از تمام. ان برافراشته بوديح علم طغي در مقابل مس»دختر صبح«

 برخوردار بود و در یشتريتخت رحمت خدا را احاطه آرده بودند، از جالل و شكوه ب
 باعث بروز مجادله و نزاع در ی و آسب برتریخودخواه ل بهيك با پسر خدا مياتحاد نزد

طان از آسمان يهمراه ش  از فرشتگان بهیاريب بسين ترتيبد شده بود و ی آسمانیها یجا
 شود، یه حضرت اعليل داشت آه شبيواقعًا م) زهره(فر ياگر لوس. رون رانده شدنديب
 در خدمت یرا روح حضرت اعليآرد ز یاش در آسمان را رها نم وقت مقام مقرر شده چيه

دست  درت پروردگار را بهل داشت آه قيفر ميلوس. شود ی و آشكار میمتواضعانه متجل
ر يثأ آه تحت تـین مقام بود و هر موجوديتر ی آسب عالیاو در پ.  رایرت ويآورد، نه س
ر ي، نفاق و نزاع اجتناب ناپذيی عمل خواهد آرد و آنگاه، جدایرد، مانند وياو قرار گ

دست خواهد  ت را بهين باشد، تسلط و حاآميتر یب هر آه قوي ترت نيخواهد بود و بد
، ی هر فردی زور و خشونت استوار است و در حكومت وهيطان بر پايحكومت ش. آورد
 هيمقامات عال  صعود بهیآند آه برا ی میداند و سع یشرفت خود مي را مانع پیگريد
  .شرفت مورد سوء استفاده قرار دهدي و پیگران را چون نردبان ترقيد

كسان شمرده شود، يلت با خدا اق داشت از نظر مقام و منزيفر اشتيآه لوس یدر حال
نفع خود بهره نجست، بلكه خود را   با خدا بهیذات با خدا بود، از برابر ح آه هميمس«
افت ي ی بشریمايان درآمد و چون در سيشباهت آدم رفته، بهي آرده، صورت غالم پذیخال

 ٢ان يپيلي ف».ديع گرديب مطي مرگ بر صلیمرگ، حت شد، خود را خوار ساخت و تا به
 شاگردانش چنان غرق در ی قرار داشت، حتی ویش رويب پياآنون آه صل. ٨ و ٧ات يآ

آمد ـ آه نتوانستند  یشمار م طان بهي آه اساس سلطنت شيی بودند ـ خودخواهیخودخواه
نده درك ي را در ارتباط با مصائب آیند و دشمنان وي نمایبا استاد و خداوندشان همدرد

  .آنند
 تالش آرد تا رفتار زشت و ی جدیديآأن حال با تـي در ع با مهر و محبت ویسيع
ح داد و يشان توضي این اساس ملكوت آسمان را برايبنابرا. شان را اصالح آنديفاسد ا

ك غرور و عشق يآه تحت تحر یآنان.  آسمان را بازگو نمودی در پادشاهی بزرگیارهايمع
دند، در واقع يشياند یش ميزات خوايپاداش و امت مقام و منزلت قرار گرفته بودند و به به
دند و يگردان ی برمیو افت آرده بودند، بهي را آه از خدا دری الهیها ا و موهبتي عطاههم
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طان يصفوف ش را بهي نخواهند داشت زيی در ملكوت خدا جاین آسانيل چنين دليهم به
  .اند وستهيپ

ح و يمدن مس اعالم آیخدا برا. ، مقدم بر عزت و شرافت استیتواضع و فروتن
 آه در مقابل ید، خادميد دهنده را برگزي تعمیايحي چون ینجات انسان، خادم فروتن

ش باشد، يآال ی آه مانند آودآان صاف و بیشاگرد. ار فروتن و متواضع بوديخداوند بس
 یعوامل اله.  برخوردار خواهد بودیستگياقت و شاين ليشتري آار خداوند از بیبرا

 یآس. ها هستند و نه جاه و مقام  نجات جانیآنند آه در پ ی میار همكیهمواره با آسان
افت آن دعا خواهد آرد و آنگاه ي دریقًا احساس آند، براي را عمیمساعدت اله از بهيآه ن
 خواهد یت و تعاليتاباند و شخص را تقو ی می را بر ویسيقت عيالقدس، انوار حق روح
 آه در حال یافراد گناهكار  خدمت بهی را براین شخصيح، چنيمصاحبت با مس. ديبخش

ت و يمورأ انجام مـی براین فرديچن. باشند، مصمم خواهد نمود ی میهالآت و نابود
آرده و متفكر با  لي از مردان تحصیاريآه بس يیش مسح خواهد شد و در جايرسالت خو

  .روز خواهد شدياند، او پ شكست مواجه شده
ت ي موفقیپردازند و خود را برا یش ميع خويفد و تريتمج آه افراد به یاما هنگام

گذارد و  یشان را آنار ميدانند، آنگاه خداوند، ا ی میم خدا الزم و ضروري عظهنقش
باشد و با حذف  ی نمیشان متكيخدمت ا شود آه خداوند به یشان آشكار مي این برايچن هم
. رود یش ميپ  بهیشتريشود بلكه با قدرت و قوت ب یز متوقف نميشان آار خداوند نيا

 نبود، آنان یت ملكوت آافي ماههدن درباريم ديح، تنها آگاه شدن و تعلي شاگردان مسیبرا
ن يهم ق آن با ملكوت خدا هماهنگ شوند و بهي بودند تا از طری و قلبیر باطنييازمند تغين
ه آ یان شاگردان قرار داد و سپس در حالي را فراخواند و او را در می، آودآیسيل عيدل

تا دگرگون «: شان فرموديان بازوان خود گرفته بود، بدي طفل آوچك را در میبا مهربان
، ی سادگ».افتيد ي آسمان راه نخواهیپادشاه د، هرگز بهيد و همچون آودآان نگردينشو
 خداوند مورد احترام و ی است آه از سویك آودك، صفاتي و محبت قابل اعتماد یفروتن
  .روند یشمار م  بهیار بزرگيها، مع یژگيگونه صفات و و نيرا ايز. رديگ ی قرار میقدردان
 آامًال یوي دنیها  با ارزشیح داد آه ملكوت وي شاگردان توضی مجددًا برایسيع

شود و ثروتمند   ی سپرده میفراموش ازات بهين امتي ای تمامیسي عیدر پا. باشد یر ميمغا
گر يكدي  بهیويازات دني و امتینظام طبقاتسواد، بدون در نظر گرفتن  یر، باسواد و بيو فق
 است یشان آسيگاه ا هياند و تك ده شدهي خریسي عیرا همه با خون گرانبهايز. وندنديپ یم

  . داده استیشان را نجات و با خدا آشتيش ايآه با خون خو
ش را بر يخداوند مهر خو. روح صادق و نادم، در حضور خداوند ارزشمند است

 انسان یا عظمت فكرين مورد، مقام، ثروت و يار خداوند در ايد و معده یانسان قرار م
خداوند، اشخاص فروتن . رديگ یح مد نظر قرار مي با مسی ویگانگيست بلكه اتحاد و ين

من  سپر نجات خود را به«: ديگو ی در مزمور میداوود نب. دارد یدل را دوست م و ساده
 ١٨ مزمور ». تو مرا بزرگ ساخته استیدست راستت عمود من شده و مهربان. یا داده
  ٣٥ هيآ

رفته است، و يرد، مرا پذينام من بپذ ن آودآان را بهي از ایكيهر آه «: فرمودیسيع
: ديگو ین مي خداوند چن».رفته استي مرا پذهرد، نه مرا، بلكه فرستنديهر آه مرا بپذ

د، يآن ی من بنا می آه برایا انداز من است، پس خانه ین پاي من و زمیها آرس آسمان«
ن يا اما من به.... زها را ساختين چي اهآجاست؟ و مكان آرام من آجا؟ دست من هم

 ٦٦اء ي اشع».ن و شكسته دل و از آالم من لرزان باشد، نظر خواهم آرديشخص آه مسك
  .٢ و ١ات يآ
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.  آنندیاعتماد یخود احساس ب ، موجب شد آه شاگردان نسبت بهیسخنان منج
 یسيك مورد از عيوحنا وادار شده بود آه در يكن يگفت، ل ی نمینان سخنك از آي چيه

:  مطرح ساخت و گفتیسي را در مقابل عی آودآانه موضوعیاو با روح. سئوال آند
آرد اما چون از ما نبود، او را  یو اخراج مينام تو د م آه بهيدي را دیشخص! استاد«

  ».ميبازداشت
آه با بازداشتن آن شخص موجب افتخار و عزت وحنا تصور آرده بودند يعقوب و ي

 حسادت انجام داده هواسط آار را به نيآردند آه ا یاند، اما اآنون احساس م استادشان شده
او را «رفتند آه ي را پذیسيش اعتراف آردند و سرزنش عياشتباه خو ن بهيبنابرا. بودند

 بعد، در حق من بد یا ظهنام من معجزه آند و لح تواند به ی نمیرا آسيد، زيمنع مكن
 طرد و یستيبا یآرد، نم ی میح معرفي دوست مسیقيطر  آه خود را بهی هر فرد».ديبگو

گرفتند و  یح قرار مير رفتار و اعمال مسيثأقًا تحت تـي بودند آه عمیاريبس. شد یانكار م
 گشودند و چون شاگردان از عواطف و احساسات ی می ویسو مان بهيشان را با ايها دل

شان نگردند و تا ي ایآردند تا موجب دلسرد ی دقت میستيبا یمردم آگاه نبودند، م
شان يا مردم به آرد و خدمت به یآسمان صعود م شان بهيان اي از میسيآه ع یهنگام

مردم خدمت  ، بهیكي و نزدی و تكبر بلكه با روح همدردیشد، نه با تنگ نظر یسپرده م
  .ند خادم مردم باشیسيآنند و مانندع

 بازداشتن ی برایل موجهيتواند دل ید ما نمي عقایك فرد با تماميهماهنگ نبودن 
 و ی ما داورهفين وظيبنابرا. ن معلم استيح، بزرگتريمس. خداوند باشد  از خدمت بهیو

 یسي عیش پاي در پی با تواضع و فروتنیستيبا یست بلكه ميگران نيمحكوم آردن د
 نشان یتواند افراد را برا ی خداوند است آه مهتنها، اراد. ميابيم ي تعلیم و از وينيبنش

ار يار مراقب و هوشين الزم است آه بسيبنابرا. رديآار گ ح بهي مسهدادن محبت آمرزند
 ی وهواسط  آه بهیوس و نوريأ را مـیقت الهي از مشعلداران نور حقیكيم تا مبادا يباش
  !ميان آشكار شود، خاموش سازيجهان  بهیستيبا یم

اوست،   بهیكيح در فكر نزدي آه مسیآس ك شاگرد نسبت بهي يیاعتنا یخشونت و ب
داد، ممكن  یح معجزات انجام مي آه در نام مسیشخص وحنا نسبت بهي آه یمانند رفتار

 یسيع.  گرددیت آند و موجب لغزش و هالآت وي دشمن هدایسو است آه شخص را به
ن ي از ایكيهر آه سبب شود «: ده استد، فرموينما ین رفتار مي آه چنی آسهدربار

 بزرگ يیايمان دارند، لغزش خورد، او را بهتر است آه سنگ آسيمن ا آوچكان آه به
لغزاند،  یاگر دستت تو را م«:  و سپس اضافه نمود»!ا افكننديدر زند و بهياويگردنش ب به

نكه با دو دست  تا آیابيات راه يح ل بهيرا تو را بهتر آن است آه عليآن را قطع آن، ز
لغزاند، آن را  یت تو را ميو اگر پا. شود ی آه هرگز خاموش نمیآتش ، بهیدوزخ رو به

دوزخ  ، تا آنكه با دو پا بهیابيات راه يح را تو را بهتر آن است آه لنگ بهيز. قطع آن
  .٤٥ تا ٤٣ات ي آ٩ مرقس ».یافكنده شو

را پسر انسان يز«د؟ يگو ی با شاگردان سخن مین لحن قدرتمندي با چنیسيچرا ع
ن حق را ي، پادشاه آسمان، ایسيا شاگردان عي آ».آمده است تا گم شده را نجات بخشد

ك فرد ي نجات ی آنند؟ خداوند برایتوجه ی شده، ب  گمیها داشتند آه در ارتباط با جان
 یسيع ك فرد را از توجه بهيآه  ین هنگامي را پرداخته است، بنابرایا العاده  فوقیبها

 را آه ی رنج و اندوه و حقارتیم و تماميا م شدهي عظیم، مرتكب گناهيآن یمنحرف م
  .ميپندار یهوده مي نجات آن شخص متحمل شده است، بیح برايمس

 یرند، اما وايناپذ ها اجتناب را هرچند لغزشيز! ها سبب لغزش ن جهان بهي بر ایوا«
طان الهام گرفته است، ي آه از شیيايدن. ٧ هي آ١٨ ی مت».آه آنها را سبب گردد بر آن
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مان آنان را از ي آن است آه ایورزد و در پ ی میح مخالفت و دشمنيروان مسيهمواره با پ
.  آندیطان همكاري مورد با ش نيح بر اوست و در ايآه نام مس ی بر آسیاما وا. ن ببرديب

آنند و  ی می را بد معرفیت ويرت و شخصيرت سيح، سيمس  خدمت بهیآه با ادعا یآسان
 یآنند، موجب شرمسار یت مير غلط هدايمس شوند و آنان را به یب مردم ميموجب فر
 آه باعث لغزش افراد، ارتكاب ین هر نوع عادت و عمليبنابرا. شوند ی میسيخداوند ع

آنچه آه خدا را .  آنار گذاشته شودیمتيهر ق  بهیستيبا یشود، م یح مي مسیگناه و بدنام
قت را ي حقی آه اصول جاودانید باشد و آناني بشر مفیتواند برا یمحرمت سازد، ن یب

 یك گناه آافيرا پروردن تنها يز. افت نخواهند آردي را دریرند، برآات آسمانيگ یده ميناد
 یگران منتج گردد، اگر براي دیگمراه ت فرد نابود شود و بهيرت و شخصياست آه س

رون آورده يا چشم از حدقه بيده و يبرا پا ينجات جسم از مرگ، بهتر است آه دست 
 نجات روح، گناه یم آه برايست عالقمند و مشتاق باشيبا یشتر مين چقدر بيشود، بنابرا
  .ميشتن دور آنيرا از خو

ن يا. آردند ین مي را با نمك، نمكی، گوشت قربانیفاتي و تشریدر مراسم عبادت
ح قادر است آه عبادت را يلت مسداد آه تنها عدا ی بخور، نشان میمراسم مانند قربان

 یهر قربان«: ن مراسم فرموديا  با توجه بهیسيع. رش و قبول خداوند سازديمورد پذ
گر در صلح و يكديد و با يز در خود نمك داشته باشيشما ن«، ».ن خواهد شدينمك، نمك به

 زنده و مقدس و ی خود را همچون قربانیها آه بدن ی آسانه هم».ديسر بر صفا به
ح است، ي نمك نجات را آه همان عدالت مسیستيبا یآنند، م یم مياو تقد  خدا بههديسندپ
آه نمك  آنگاه نور و نمك جهان خواهند شد و همچنان) ١ هي آ١٢ان يروم.(افت آننديدر

بار  ز مردم را از اعمال فاسد و شرارتيآنان ن. آند ی میري جلوگینمك از فساد و خراب
ت خود را از دست دهد و اگر ياما اگر نمك خاص) ١٣ هي آ٥ یمت.(محافظت خواهند آرد

م، قوت و قدرت انجام اعمال يبهره باش یح بي از محبت مسیم ولي آنیدار ني دیتنها ادعا
 یسيع.  نخواهد داشتیريثأچ تـي نجات جهان هی ما برایم داشت و زندگيكو را نخواهين
القدس  رش روحيپذ كوت من به ملی برقراریت شما برايد آه قدرت و قابليفرما یم

ض يك في شریستيبا ید، ميت آنيات هداي حیسو د مردم را بهي دارد و اگر بخواهیبستگ
 ین خواهد رفت و از عشقيآسب مقام از ب ل بهي و میآنگاه رقابت و خودخواه. ديمن باش

د يگران خواهي منافع دیست بلكه براي منافع خود نید گشت آه در پيسرشار خواه
  .ديآوش

 نگاه آنند و »دارد، ی خدا آه گناه جهان را برمهبر«د آه گناهكاران نادم به يبگذار
شان يد اي و شك و تردیشاد شان بهير آند و ترس اييشان تغي ای زندگی وهبا مشاهد

آورد،  ید مي پدی را در وجود ویشناس ح، حس حقيمس نگاه گناهكار به. د مبدل شوديام به
 نفوذ خواهد آرد و یح تا اعماق جان ويو موج محبت مسشكند  ی او را میدل سنگ

شود،  ی منجر میات جاودانيح  را آه بهی آبیها  چشمهین شخصيح در درون چنيمس
 یم آه براينيب یده را ميد  انسان دردمند و رنجیعني، یسيآه ع یهنگام. سازد ی میجار

 انجام یرد و برايگ یر و تمسخر قرار مين، تحقيآند و مورد توه ینجات گمشده عمل م
 یمانيآه او را در باغ جتس یشود، هنگام یگر رانده ميشهر د  بهیتش از شهريمورأمـ

چكد و مرگ پر از رنج و درد  ین مي او بر زمیشانيم آه قطرات خون از پيآن یمشاهده م
م و با نگاه يآن ی را رها میم، آنگاه خودپرستيينما یب مشاهده مي صلیاو را بر رو

اق خدمت يم شد و اشتين خواهي خود شرمگيیاعتنا ی، رخوت و بی از خودخواهیسيع به
 را بر یب وي او صلیز و گرامي خاطر عزیم داشت و براي را خواهیسيع صادقانه به

  .رفتيم پذي خواهی را با شادیها و هر نوع اهانت شات، شكنجهيم و آزمايدار یم
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 یم و در پيفان را متحمل شوي ضعیها ید ناتوانيم، باي هستیما آه قو«آنگاه، 
مان دارد، اگر چه يح ايمس  آه بهیهر فرد) ١ هي آ١٥ان يروم(».ميش نباشي خویخشنود

 یستيبا ی آوچك متزلزل باشد، نمی طفلیها ش چون گاميها ف باشد و گاميمانش ضعيا
گران اعم از دانش و يد ازات ما نسبت بهي امتیتمام. ردي قرار گیاحترام یمورد ب

 یون آساني، ما را مدیات مذهبي و تجربیحيت مسي، تربی، شرافت اخالقیتگخيفره
شان يا  بهیستيبا ی قدرت و قوت مهن با هميازمندند، بنابرايخدمت ما ن سازد آه به یم

مًا يفرشتگان جالل آه دا. ميري دست ضعفا را بگیستيبا یم، مي هستیاگر قو. ميخدمت آن
 و سرور، فرزندان خدا را خدمت ینند، با شادآ ی پدر را در آسمان مشاهده مهچهر
ات ي خصوصی است آه دارایافراد ن فرشتگان خدمت بهي اهژيت ويمسئول. آنند یم

 را آه در مبارزه یفرشتگان افراد. باشند یرقابل قبول و ناپسند مي غی و اخالقیتيشخص
 یدي و ناامیش دچار دلسرديرامون خويط پي محهواسط ر هستند و بهيبا نفس درگ

رسانند  یهم م شان حضور بهي در آنار ایند و در مواقع ضرورينما یهستند، مساعدت م
  .آنند ی مین فرشتگان همكاريت با ايمورأن مـيز در ايح ني مسیروان واقعيو پ

 شود، یه شما مرتكب گناهيطان گردد و بر علي از اطفال آوچك مغلوب شیكياگر 
د آه او قدم نخست را يمنتظر نباش. دي آنیهبرقت ري حقیسو  را بهی شماست آه وهفيوظ

چه گمان «: ديفرما ی میسيع. ديقدم شو شي پی مصالحه و آشتیبردارد بلكه شما برا
ا آن نود و نه ي از آنها گم شود، آیكي صد گوسفند داشته باشد و ید؟ اگر مرديبر یم

شما  ن بهيرود؟ آم ی آن گمشده نمیجستجو گذارد و به یگوسفند را در آوهسار نم
 نود و نه یشود تا برا یشتر شاد مي آن گوسفند بیابد، برايم، آه اگر آن را بيگو یم

ست ين نين سان، خواست پدر شما آه در آسمان است، ايهم به. اند  آه گم نشدهیگوسفند
  ». از آوچكان از دست برودیكي یآه حت

د، او را با يت هسی گرفتار شود، شما آه روحانیگناه  بهی برادران اگر آسیا«
ز در وسوسه يهوش باش آه خود ن ن حال، بهيدر ع. ديراه راست بازگردان مت بهيمال
د و با يگران قرار ندهيد دين گناه او را در معرض ديبنابرا) ١ هي آ٦ان يغالط(».یفتين

 یاحترام یح بيمس  را بر خود دارد، بهیسي آه نام عی آسیا خطايافشاء آردن گناه 
دن ي با دیاو گوشزد شود تا و  بهیستيبا ی شخص میوقات، گناه و خطااغلب ا. دينكن
دن خطا و گناه يست آه با دين ني ما اهفياما وظ. ت شودي خود، اصالح و تربیخطا
د خود را منزه و مبرا ي نكنیسع. ميم و محكوم آني قرار دهیشان را مورد داوريگران، ايد

آار   بهی وی روحانی و سالمتی بهبودیا برا تالش خود رید، بلكه تمامياز گناه نشان ده
. ميالعاده عمل آن د با دقت و ظرافت فوقي افراد بای روحیها در مداوا آردن زخم. ديريگ

 یتواند برا ید، ميب جلجتا متحمل درد و رنج گردي صلی آه در باالیآس فقط محبت آن
د با محبت و يدار با نماين برادر ايبنابرا. د و مؤثر باشدي مفی روحیها  جراحتیمداوا
جان او را از مرگ «ن عمل، يد و با انجام اي دلسوزانه با برادرش رفتار نمایمهربان

  ٢٠ هي آ٥عقوب ي ». را بپوشاندیشمار ینجات بخشد و گناهان ب
ك ي«د آه، يفرما ی میسي نداشته باشد، باز هم عیز سودين آوشش ني اگر ایاما حت

شان بر برادر ي ایكدليرا احتمال دارد آه قدرت و ي ز».گر با خود برداريا دو نفر دي
 را ین مشكل جانب آسي مزبور در اهت شود و چون عديموفق گناهكار اثر آند و منجر به
ل پند و ين دليهم طرفانه عمل خواهند نمود و به یاد بياحتمال ز نگاه نخواهد داشت، لذا به

  .خواهد گذاشت یجا  بهیار مثبتي اثر بسیاندرز آنان بر فرد خاط
اندرز آنان توجه نكند، آنگاه الزم است آه مشكل فرد خطاآار را  اگر فرد خطاآار به

ندگان يعنوان نما  سا بهي آلی اعضایم، تا تماميسا مطرح آنين آلي مؤمنیدر حضور تمام
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قت يراه حق ند تا شخص متخلف را بهيح در دعا متحد شوند و از خدا استدعا نمايمس
 بازگشت شخص یآند و برا ی خادمان خود تكلم مهليوس ز بهيالقدس ن روحرهنمون آند و 
: ديگو  یپولس رسول با الهام از روح خداوند م. صدا خواهد شد ن هميخطاآار با مؤمن

ما . خواند ی میآشت  آه خدا از زبان ما، شما را بهیا گونه م، بهيح هستيران مسيپس سف«
و ) ٢٠ هي آ٥ان يدوم قرنت(».دي آنی آه با خدا آشتميآن یح از شما استدعا مياز جانب مس

ش را با يوند خوي په آند، رشتيیاعتنا ی بیت مشترآين مسئوليچن  آه نسبت بهیآس
 یسيسازد و ع یسا جدا مي و معاشرت با آلیح قطع آرده است و خود را از دوستيمس

 اما او را »! آنیر تلقيا خراجگي یاو را اجنب«: ديگو یسا ميآل  بهین فردي چنهدربار
، یل برادران سابق وين دليهم به. ميي نمای از رحمت خداوند، محروم، تلقیستيبا ینم
 از یكيعنوان   را بهی ویستيبا ی قرار دهند بلكه ميیاعتنا یر و بيد او را مورد تحقينبا

ده يان گله بازگردانيم د بهيح، مورد مهر و محبت قرار دهند تا شاي مسهگوسفندان گم شد
  .شود

ل ييقوم اسرا  بهیم موسي طرز رفتار با خطاآاران در تعلهح درباريم و دستور مسيتعل
 هيبرادر خود را در دل خود بغض منما، البته همسا«: شود ی تكرار میشكل بارزتر به

 ی اگر آسیعني) ١٧ هي آ١٩ان يالو(».سبب او متحمل گناه مباش ه آن و بهيخود را تنب
ح مقرر داشته است، تعلل ورزد و در بازگرداندن اشخاص يمس آه یا فهيدر انجام وظ

را يزسازد،  یك ميم و شري سهید، خود را در گناه وي و تالش ننمای و گناهكار سعیخاط
ا خود ما در آن ي است آه گویقدر  شدن گناه بهیت ما در ممانعت از جاريفه و مسئوليوظ

  .)ت شودياد(.ميآلود مقصر اعمال گناه
ر و انتقاد قرار ي افراد را در جمع خود مورد تفسیست آه خطاين ني ما اهفيوظ

 بعد از یم و حتي آنی آشكار و معرفی وی گناه فرد خطاآار را برایستيبا یم، بلكه ميده
گران بازگو ي دی را برای وید خطايسا نباي در حضور آلیمطرح آردن گناه فرد خاط

مان خواهد شد و يا ی بیايو لغزش دنان فقط موجب خطا يحي مسیآشكار آردن خطا. ميآن
 ی خطاهاهرا مشاهديما صدمه خواهد زد، ز ن موضوعات بهي ایانگشت گذاشتن رو

آه  یهنگام. ابدير ييز تغيشود آه طرز رفتار ما ن یآن باعث م گران و فكر آردن بهيد
 یاآند تا بر یت ميح ما را هدايم، روح مسي را اصالح آنی برادریم تا خطايآن یتالش م

 در ین شخصيآنگاه چن. ميي عمل نمایگران چون سپري انتقاد دیرهاي در مقابل تیو
م و يشو یز مرتكب خطا ميخود ما ن. ز در امان خواهد بودياعتقاد ن ی بیايمقابل دن

د يم، بايح انتظار داري را آه از مسیم و همان رفتاريازمنديح نيرحمت و آمرزش مس به
  .مييماز ابراز نيگران نيد نسبت به

هر جا آه . ميدار شو  عهدهيیتنها ر را بهيم و خطي عظهفين وظي ایستياما نبا
ز در آنجا حضور خواهد يح نيم، مسيح اطاعت آني دل از سخنان مسیخالصانه و با تمام

ا تعداد يآه شاگردان و   يیشود بلكه هر جا یسا حاضر مياو نه تنها در جمع آل. داشت
او . ز در آنجا حضور خواهد داشتيگر جمع شوند، او نيدكيماندارن با ي از ایاندآ
دل شوند، هر  كي هر چه آه بخواهند، هن درباريهر گاه دو نفر از شما در زم«: ديفرما یم
  ».شان آرده خواهد شدي اینه از جانب پدر من آه در آسمانست، برايآ

د آه يفرما یشاگردان خود م  به»پدر من آه در آسمان است،«ان عبارت ي با بیسيع
شان همراه بوده است و در يها با ا یشات و سختي آزمای در تمامی بشرهدر جام

 یآران اله یز با ذات بيش نيت خوي الوههآند و در جام ی میشان همدرديها با ا بتيمص
 و تالش ی با همدردینان خاطر است آه عوامل آسماني اطمهيما. باشد یمرتبط م
 یل تمامين دليهم شوند تا گمشدگان را نجات دهند و به ی م با انسان متحدیا العاده خارق
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شده   گمیها شود تا جان یخته مي در هم آمی انسانیها يیها و توانا تيقدرت آسمان با قابل
  .ت آنديح هداي مسیسو را به

  
  
  
  »فصل چهل و نهم«
  »رود یها م مهيد خيع  بهیسيع«
  
. آمدند یم گرد هم مي در اورشل بار  سهی، سالی انجام مراسم مذهبیان برايهودي

 از ابر او را احاطه آرده بود، یآه ستون یل در حاليي قوم اسرایدنيخداوند رهبر ناد
 اسارت نتوانسته یها ان در ساليهودي. قوم داد  را بهيیآ ن گرد هميا دستورات مربوط به

 مراجعت ن موعوديسرزم آه قوم به یجا آورند، اما هنگام ض را بهين فرايبودند آه ا
خداوند در نظر داشت آه . گر از سر گرفته شديبار د كيض ين فراي اینمودند، اجرا

اما . ش را در اذهان مردم زنده نگاه داردين خويانه، فرامياد و مراسم سالي اعهليوس به
گرفتند و خداوند،  یده مين مقصود را نادي قوم، این و رؤسايجز در چند مورد، آاهن به
ت آن آگاه بود، ي را مقرر داشته و از اهمی و مذهبی قومیها يیآ دهمن گري آه چنیآس

  .شد ین اصول ميف ايشاهد تحر
ن زمان يانه بود و خداوند در نظر داشت آه در اي ساليیآ ن گردهميها آخر مهيد خيع

ت ين، تحت حماي سرزمیرا تماميز. ندي تفكر نمایها و رحمت و يیكويمردم در مورد ن
ل، شبانه يي از قوم اسراینمود و مراقبت و یافت ميبرآات او را در قرار داشت و یو

ل ييساخت و قوم اسرا یا مي مهی ثمر آورین را برايآفتاب و باران، زم. روز ادامه داشت
تون را ي زیها آردند، دانه ی میآور ن جمعي فلسطیها ها و دشت محصول را از دره

محصول خرما . نمودند یره ميها ذخ یبطردند و روغن گرانبها و پرارزش آن را در يچ یم
 رنگ درخت انگور در وسط چرخشت فشرده ی ارغوانیها ره و خوشهيده و ذخيچ
  .شد یم

ن و ي آن ساآنان فلسطی برگزاریمدت هفت روز ادامه داشت و برا ها به مهيد خيع
 ی نواحمردم. آمدند یم مياورشل آردند و به یشان ترك ميها گر، خانهي دیها ني سرزمیاهال

ر و جوان، ثروتمند يپ. آمدند یها م  جشنیمكان برگزار  و سرور بهیك با شاديدور و نزد
م ي تقديیخداوند خدا  بهیشناس  و حقی سپاسگزارهنشان ش را بهي خویاير، هدايو فق
قوم  ش را همراه با برآات و نعمات بهي و احسان خویكيآردند آه در سراسر سال ن یم

 ی و مسرت همگانیتوانست جلب نظر آند و شاد ی آه ميیبايز زيچهر . نشان داده بود
  .شد ی آراسته ميیبايشد و شهر چون جنگل ز یها آورده م شهيان آند از بيرا ب

ادبود ي  محصول نبود بلكه بهیآور  جمعی برایمنظور شكرگزار ها فقط به مهيد خيع
ابان برگزار يوم در ب قی سرگردانیها ل در طول سالييمحافظت خداوند از قوم اسرا

 و یني چادر نشیادبود زندگي ل بهييد، قوم اسرايل در خالل عين دليهم شد و به یم
 سبز درختان درست شده بود، یها  آه از شاخيیها مهيا خيان چادر ي در میگرد ابانيب
 .شد یها بر پا م كل و پشت بام خانهي ه ها، در صحن ابانين چادرها در خيا. بردند یسر م به
ده شده ي ساخته شده از برگ درختان، پوشیم از چادرهاي اطراف اورشلیها ها و دره تپه

  .ت بوديو مملو از جمع
 یاندآ. آردند ین جشن را برگزار مي ای و شكرگزاری روحانیپرستندگان با سرودها

 و یگناهانشان، آشت ها، روز آفاره بود آه در آن روز مردم با اعتراف به مهيد خيقبل از ع
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 ی جشن و شادمانیق راه را براين طريآردند و بد ی خود را با آسمان اعالم مهمصالح
كو است و رحمت او تا يرا آه او نيد زييخداوند را حمد گو«سرود . آردند ید هموار ميع

آه انواع  یشد و در حال یآسمان بلند م روزمندانه بهيپ. ١ هي آ١٠٦ر ي مزام».ابداالباد
  .خواندند یعانا، متفقًا سرود مياد هوشيشد، مردم با فر یم نواخته یقيمختلف موس

 یها نيين مكان آيشد و در ا ی محسوب می و جشن عمومیكل، مرآز شاديه
ان در دو طرف پلكان يشد و گروه پرستش الو ی انجام می، با شكوه و عظمت خاصیقربان
آننده   پرستشتيجمع. آردند ی می را رهبری سرودخوانهكل، برنامين ساختمان هيمرمر
دادند با آواز  یتون را در دست داشتند و آنها را حرآت مي درخت زیها آه شاخه یدر حال

 آه در یتيآردند و جمع یندگان را منعكس مي سراه دستیخواندند و صدا یبلند، سرود م
دادند و  ین سرودها پاسخ ميا  خود بهیها ك حضور داشتند با نغمهيفواصل دور و نزد

  .شد یت سرشار ميكل از آواز حمد و پرستش جمعي اطراف هیها  تپهبين ترتيبد
آهنگ . ها درخشان شده بود  آن شب هنگام با نور چراغیرونيكل و صحن بيه
ر يش و اجتماع مردم در زياي حمد و نهتون، نغمي درخت زیها  و حرآت شاخهیقيموس

اسم، در هم ن و شكوه و عظمت مريها، صف آاهن ستون خته بهي آویها نور چراغ
اما با . داد یر قرار ميثأننده را تحت تـيآوردند آه ب یوجود م  را بهیا ختند و منظرهيآم یم

 بود آه یآورد، رسم یم مردم را فراهم مي عظید آه موجبات شادين مراسم عيتر عظمت
  .شد یابان انجام ميع سفر قوم در بيادبود وقاي به

 خود را با یا  نقرهین آرناهايهوا، آاهنن لحظات بامداد و با روشن شدن يدر اول
 مردم آه از درون یاد شاديگر با فري دینواختند و پاسخ آرناها یل مي بلند و طویصدا
افكند و روز  ین مي اطراف طنیها ها و دره شد، بر فراز تپه یآسمان بلند م شان بهيها مهيخ
 رود قدرون پر شده بود، یها  را آه از آبیا سپس آاهن، آوزه. گفت یآمد م د را خوشيع

رفت و  یكل باال ميض هي عریها شد، از پله یآه آرناها نواخته م یگرفت و در حال یباال م
ن سرود را ير لب ايداشت و ز ی نواخته شده، گام بر میقيآهسته و هماهنگ با موس

 »!مي اورشلی تو، ایها اندرون دروازه ستاد، بهي ما خواهد ایها یپا«خواند آه،  یم
ن ي مذبح آه در وسط صحن آاهنیسو  آب را بههسپس آاهن، آوز. ٢ هي آ١٢٢زمور م

 یك آاهنيشد آه در آنار هر  یده مي دیا برد و در آنجا دو طشت نقره یقرار داشت، م
خت ير یگر مي شراب را در طشت دهك طشت و آوزي آب را در هآاهن، آوز. ستاده بوديا

خته يداخل آن ر رود قدرون متصل بود، به  آه بهیا  لولههليوس ات هر دو طشت بهيو محتو
 هش آب مقدس و وقف شده، نشان دهندينما. شد یر ميت سرازيبحرالم و از آنجا به

ل را يي فرزندان اسرایفرمان خداوند از صخره فوران آرده و تشنگ  بود آه بهیا چشمه
 هدرون رودخان خته شدن آب بهيبعد از مراسم ر. شان رفع آرده بوديدر خالل سفر ا

نك خدا، يا«د آه، يرس یگوش م ت در همه جا بهي جمعیروزي و پیاد شاديقدرون، فر
ح من است و يهوه قوت و تسبيرا يد، زيبر او توآل نموده، نخواهم ترس. نجات من است
 ».ديد آشي نجات آب خواهیها  از چشمهین با شادمانيبنابرا. ده استينجات من گرد

  ٣ و ٢ات ي آ١٢ا ياشع
ها آماده  مهيد خي شرآت در مراسم عیوسف خود را برايآه پسران  یدر حال

ن مراسم از خود نشان ي شرآت در ای برایليچ تمايح هيآردند، مشاهده نمودند آه مس یم
دا يت صيآه در ب ی از زمانیسيع.  بودندی مراقب ویآنان با اضطراب و نگران. دهد ینم
 شرآت نكرده ی و قومی مليیتا آنون در گردهما را شفا داده بود، از آن زمان یضيمر

ش يم، خدمات خويثمر با رهبران اورشل ی به جستن از هرگونه مبارزی دوریبود و برا
 بزرگ یها يیگردهما  آشكار او نسبت بهيیاعتنا یب. ل محدود آرده بودي جلهيناح را به
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 یت و سردرگمري موجب حیو هود نسبت بهين ين و معلمي آشكار آاهنی و دشمنیمذهب
وسته از يش پيم خوي در تعالیسيع.  شده بودیشاوندان وي شاگردان و خویان، حتياطراف

د آه خود يرس ینظر م برآات حاصل از اطاعت از احكام خداوند سخن گفته بود و اآنون به
 با یرابطه و گرم گرفتن و. دهد ی قرار ميیاعتنا ی را مورد بیف الهي انجام وظایو

ده يهود و نادين يها معلم نييآ  نسبت بهی آردن ويیاعتنا یفراد بدنام، بران و ايباجگ
 با يیارويت و رويروز سبت او را در مقام ضد  مربوط بهیط و مراسم سنتيگرفتن شرا
برادران . ديد مردم گرديز شده بود و موجب تردي قرار داده، سئوال برانگیحكام مذهب

 نموده، احساس ی دانشمندان قوم را اشتباه تلقبزرگان و  نسبت بهی ويیاعتنا ی، بیسيع
اما . شان مرتكب خطا شده استي در مخالفت با ایسيشان است و عيآردند آه حق با ا یم
ف يآه خود را در رد ی بودند و با وجودیب و گناه وي بدون عین برادران شاهد زندگيهم

. گرفتند ی قرار میر اعمال ويثأقًا تحت تـي عمیدادند، ول ی قرار نمیسيشاگردان ع
دوار يآرد و هنوز ام یشان را ارضاء مي ایطلب ل حس جاهي جلهي در ناحیسيت عيمحبوب

 آن ی مدعیسيان، آنچه را آه عيسي آشكار سازد آه فرینحو  قدرتش را بهیبودند آه و
 یل بود، آنگاه برادران وييس اسرايح و رئياگر او همان مس.  درك آنندیروشن بود، به

د ين جمله بعدا بايا.(پروراندند یشد در ذهن م یشان مي را آه باعث ارضاء ایتچه تصورا
  .)ت شودياد

 ی را برایجان آمده و نگران بودند آه ويه ن فكر بهي از ایقدر ح بهيبرادران مس
نجا را ترك آن و يا«: گفتند ی میو ن بهيبنابرا. نمودند یق ميم تشوياورشل مت بهيعز
را هر آه بخواهد شناخته شود، ينند، زي ببیآن ی را آه ميیانت آارهارويه برو تا پيهودي به

 »اگر« ه آلم»!جهان بنما ، خود را بهیآن ین آارها ميآند، پس اگر ا یدر نهان آار نم
ل او را ين دليهم اورده بودند و بهيمان نياو ا ز بهي برادرانش نیداد آه حت ینشان م

ح يدند آه اگر او همان مسيپرس یآنان از خود م. آردند یف بودن متهم ميدن و ضعيترس به
ش گرفته است؟ اگر او واقعًا يت را در پيقت و عدم فعاليگر چرا روش آتمان حقياست، د

 یرود و بر ادعا یم نمياورشل  بهیري است، چرا با جسارت و دلی چنان قدرتیدارا
ل ي جلهي آه در ناح رایا العاده ورزد؟ چرا او اعمال و معجزات خارق یش اصرار نميخو

آردند آه  یه مي توصیو  بهیسيداد؟ و برادران ع یم انجام نميانجام داده بود، در اورشل
ش را يالعاده و پرقدرت خو  نسازد بلكه اعمال فوقیاالت دور افتاده مخفيخود را در ا

فتند آه گ ی میو ن بهيچن هم. آار اندازد اطالع به یسواد و ب یران بيگينفع دهقانان و ماه به
هود را ي  قوم ین و رؤساي آاهنیبانيت و پشتيمت آند و حمايتخت عزيم، پاياورشل به
  .د متفق و متحد سازدي جدی پادشاهی برقراریدست آورد و قوم را برا به

افت يطلب   خودپرستانه آه غالبًا در قلوب اشخاص جاهیا زهي با انگیسيبرادران ع
آنان از رفتار . ن جهان بودي حاآم بر اهين همان روحشاي اهيروح. آردند یشود، تكلم م یم
 باشد، ی و فانیوي دنی آنكه در طلب پادشاهیجا  بهیرا ويده خاطر بودند زي رنجیسيع

 را ی از شاگردان، ویادي زهدند عديد ینكه ميآنان از ا. ات استياعالم آرده بود آه نان ح
خاطر فرار از رنج  ز بهيشان ني خود اد شده بودند ويوس و نااميأار مـيند، بسيگو یترك م

 خداوند است، ه فرستادیداد و یدند و اعمال او را آه نشان مي گزی دوریو محنت از و
  .ده گرفتنديناد

 شما هر یده است، اما برايهنوز وقت من فرا نرس«: شان گفتيا  بهیسيپس ع«
را من يرت دارد، زتواند از شما متنفر باشد اما از من نف یجهان نم.  مناسب استیوقت

د ين عيا د، من فعًال بهيد بروي عیشما خود برا. ش بد استيدهم آه آارها یشهادت م
برادران . ل ماندين را گفت و در جلي ا»».ده استيرا وقت من هنوز فرا نرسيم، زيآ ینم
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ها عمل   بدانیستيبا ی را آه ميیها هيگفتند و توص ی سخن می مقتدر با وی با لحنیسيع
د و يخودشان بازگردان شان را بهي سرزنش ایسياما ع.  گوشزد آرده بودندیو ، بهدينما

جهان «: ا و گفتي دنهاش قرار نداد بلكه در زمر  شاگردان از خود گذشتههآنان را در زمر
ش يدهم آه آارها یرا من شهادت ميتواند از شما متنفر باشد، اما از من نفرت دارد ز ینم

رند بلكه يگ یا را دارا هستند، مورد نفرت جهان قرار نمين دني اآه روح ی آنان».بد است
  .ن جهان برخوردار خواهند بوديهمواره از محبت ا
ل منتظر فرصت ين دليهم  نبود و بهیطلب  و قدرتیح، جهان محل راحتيدر نظر مس

حضور او  ز بهي نیويرا قدرت و جالل دنيز. نبود تا قدرت و شكوه آن را تصاحب آند
او آمده . آن فرستاده بود  را بهی وی بود آه پدر آسمانین جهان مكانيا.  نداشتیارزش

او . ش را فدا آنديات خوي و نجات جهان، حیم رستگاري طرح عظی اجرایبود تا برا
د پا از حد خود فراتر يل نباين دليهم فه داشت آه نسل گناهكار را نجات بخشد و بهيوظ
 ی برایسيت عيمورأدر مـ. شد یخت و موجب بحران ماندا یخطر م نهاد، خود را به یم

ست صبورانه در انتظار آن يبا ی داشت و او میني وقت معیا نجات جهان هر واقعه
دانست آه  یز ميدانست آه مورد نفرت جهان قرار خواهد گرفت و ن یح ميمس. ماند یم
رج از وقت آامل،  نبود آه خای پدر آسمانهكن در اراديخاطر اعمالش آشته خواهد شد ل به

  .ندازديخطر ب جانش را به
ان در آن پراآنده بودند، يهودي آه ی نقاطیم به تماميح از اورشليخبر معجزات مس

نمود،  ی شرآت نمی مذهبیها اد و جشنيها در اع نكه ماهيرغم ا افته بود و بهيگسترش 
 نقاط یم از اقص از مردیاريبس. افته بودي آاهش نیو  مردم نسبت بههكن توجه و عالقيل

ها  مهيدر آغاز جشن خ. ها شرآت آرده بودند مهيد خيح در عيدن مسيد ديام جهان به
 ی قوم در انتظار آمدن او بودند تا فرصتیان و رؤسايسيفر.  اذهان متوجه او بودیتمام
 »او آجاست؟«آردند آه  ی سئوال میآنان با نگران. دست آورند و او را محكوم سازند به

ن جا را در اذهان مردم يشترياو ب افكار مربوط به.  نداشتیآس از مكان او اطالع چياما ه
 قوم جرئت نداشتند آه او را ین و رؤسايمردم از ترس آاهن. خود اختصاص داده بود به
 او سخن ه و مشتاقانه درباریطور خصوص ح بخوانند اما مردم در همه جا بهيمس
 یا دانستند، در مقابل، عده ی خدا مهد و او را فرستادآردن ی از او دفاع میاريبس. گفتند یم
  .آردند ی مردم قلمداد مهدهند بيز او را فرين

مت ي عزی برایسيع. مت آرديم عزياورشل انه بهي مخفیسين اثناء عيدر ا
 آه از اطراف و اآناف بدان ی مردمهليوس د تا بهير آم رفت و آمد را برگزيم مسياورشل به

ها  مهيد خي آه عازم عيیها  از آاروانیكي  بهیاگر و. ده نشوديند، دآرد یمت ميشهر عز
شد تا در  ینمود و موجب م ی خود جلب میسو د، توجه همگان را بهيگرد یبود، ملحق م
ن موضوع باعث يند و اي تظاهرات نماینفع و م، مردم بهيشهر اورشل  بهیهنگام ورود و

 مجبور شد یا ن واقعهيمانعت از چن میشد و برا یخته شدن خشم مقامات ميبرانگ
  . سفر آنديیتنها به

ده بود، در ياوج خود رس  او بهه درباریجان عموميآه ه ید و هنگاميدر خالل ع
آردند  یها تصور م مهيد خي از عیبت ويعلت غ مردم به. صحن معبد آمد ت بهيحضور جمع

 مردم از هاما هم. د قوم را ندارین و رؤسايرو شدن با قدرت آاهن آه او جرئت روبه
 مردم یتمام. ار آردنديهمه سكوت اخت. زده شده بودند  در صحن معبد شگفتیحضور و

 ی نابوده آه تشنیان دشمنان پرقدرتيبه م.  متعجب شده بودندیاز عظمت و جسارت و
ستاده بود، چنان يت انبوه ايان جمعيآه در م ی در حالیسيع.  بودند، قدم نهاده استیو

 یسيسخنان ع. انجام آن نبوده است  تا آن لحظه قادر بهیچ انساني آه هگفت یسخن م
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 مربوط یها نيي آهل درباريياحكام و مقررات قوم اسرا  نسبت بهیداد آه دانش و ینشان م
 يیگرا  سنتی چون ظاهر پرستیاو موانع. باشد یشتر ميار بياء، بسيم انبي و تعالیقربان به

 گشوده شده بود و او در یش چشمان وينده در پيع آي وقاانداز چشم. را درهم شكسته بود
، ی و آسمانیوي امور دنهالعاده دربار  فوقیند، با قدرتيب یده را مي نادی آه خدایمقام آس
ت از يسخنان او آنچنان واضح و متقاعد آننده بود آه جمع. گفت ی سخن می و الهیانسان
ح با يمس) ٣٢ هي آ٤لوقا  (».ار بودرا در آالمش اقتديز«م او در شگفت شدند، يتعال

داد آه چنانچه برآات مورد  یت حاضر هشدار ميجمع عنوان نمودن اعتراضات مختلف به
 هاو هم. بت روبرو خواهند شدي او را مورد انكار قرار دهند، با بال و مصینظر از سو

 نمود و ت ارائهيجمع  خداوند است، بههداد آه فرستاد ی را آه نشان میل و مدارآيدال
شد،  ید و اگر موفق ميتوبه نما  آه ممكن است آنان را دعوت بهیهر نحو  آرد آه بهیسع

دست  شد و به یوقت توسط آنان انكار نم چي برهاند، هین عملير و گناه چنيآنها را از تقص
  .ديرس یقتل نم قوم خود به

گر يكديز ها در شگفت شدند و ا احكام و نبوت ت از دانش او نسبت بهيتمام جمع
 ین دانشيتواند از چن یاموخته است، چگونه مين نين مرد آه علم ديا«دند آه، يپرس یم

 را نداشت ی عنوان معلم مذهبیستگي شایچ شخصيان هيهودي از نظر »برخوردار باشد؟
د ي تعمیايحي و یسيل آرده باشد و عين تحصيها و آاهن آه در مكاتب خاخام نيمگر ا

ن يرا در مدارس معلمي شده بودند، زیسواد معرف یهود بيوم  قی رؤسایدهنده از سو
دند، يشن ید دهنده را مي تعمیايحي و یسيآه سخنان ع ی آنانیول. ده بودنديم نديهود تعلي

ن ين مرد آه علم ديا«: دنديپرس یآتب مقدسه در شگفت شده، م شان نسبت بهياز دانش ا
 يیحي و یسيقت، عي در حق»ردار باشد؟ برخوین دانشيتواند از چن یاموخته، چگونه مين

 یشان بود و آنان از وي آسمان، معلم ایافته بودند بلكه خداوند خدايم نياز انسان تعل
  .گرفتند ین نوع حكمت را فرا ميتر یعال

 شده یت مسحور آالم ويگفت، جمع ی در صحن معبد سخن میسي آه عیهنگام
 ی احساس ناتوانیو ب رساندن بهيآسز در ي نیسين مخالفان عيتر  سرسختیحت. بودند

روز بزرگ « تا روز آخر آه یسيع. اد بردندير منافع را از ي سای مدتیآردند و برا یم
 متوجه شد آه یسيد، عيدر صبح روز آخر ع. داد یم مي بود هر روزه مردم را تعل»ديع

هر «: ا در دادستاد و به بانگ بلند ندين اياند بنابرا د خسته شدهي بودن عیمردم از طوالن
گونه آه آتاب  مان آورد، همانيمن ا هر آه به. د و بنوشديآه تشنه است، نزد من آ

شان ي ایط مردم و خستگي شرا». آب زنده روان خواهد شدید، از بطن او نهرهايگو یم
 ی متوالیآنان روزها. دي را مطرح نماین درخواستي چنیسيموجب شده بود آه ع
ره و يدن الوان و انوار مختلف خيشان با دي ایها ند و چشم بودیمشغول جشن و شادمان

شان از نواها و اصوات مختلف مملو شده بود، اما در طول مراسم و ي ایها گوش
 یها  مردم برآورده نشده بود و جانی و معنوی روحانیازهايد، نيع فات مربوط بهيتشر
دم دعوت نمود آه از  از مریسيل، عين دليهم شان در حال هالك شدن بود و به تشنه
 آب زنده روان شود، و یشان نهرهاي ایها ات بنوشند، تا از بطنيدان حي جاوهچشم
  . منجر گرددیات جاودانيح به

ابان شكافته شده و آب از ي آه در بیا  از صخرهیادگاري د، آاهن بهيدر روز آخر ع
 آه با مرگ ح بودي از مسیصخره، نماد. جا آورد  را بهی شده بود، مراسمیآن جار

سخنان .  شودی تشنگان جاری تمامی نجات براه زندیشد تا نهرها یش سبب ميخو
ده شدن ي آوبیستاده بود آه خود را براي ایت، آسيان جمعيدر م. ات بوديح آب حيمس

ح، يدن مسيطان با آوبيش.  سازدی جهان جاریسو ات را بهيآماده آرده بود تا آب ح
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ات يده شده، آب حي آوبهات را نابود آند اما از صخرير حتواند سرو یآرد آه م یتصور م
خته با احترام، ي و ترس آمیگفت، شاد ی با مردم سخن میسيآه ع یهنگام.  شدیجار
 حاضر بودند آه همراه با زن یاري آه تعداد بسیحد ز آرده بود، بهيشان را لبري ایها دل

 ٤وحنا ي ».گر تشنه نشوميه تا دمن بد ن آب بهياز ا! سرورم«اد برآورند آه، ي فریسامر
  ١٥ هيآ

 دل یازهايتواند ن ی مردم آگاه بود، حشمت و دولت و افتخار نمیازهاي از نیسيع
ه ير، بلندپاي ثروتمند، فق».د و بنوشديهر آه تشنه است، نزد من آ«.  را برآورده آندیآدم

دگان را نجات يددهد آه ستم ی وعده میسيع. شوند ی میكسان مقبول درگاه وي  بهیو عام
 یسين عي از مستمعیاريبس. د دهدي بخشد و افسردگان را امیدگان را تسليدهد و رنجد
گر حزن و اندوه درد دل خود ي دیاريخوردند و بس یسف مأافته تـي تحقق نیبر آرزوها

 امور هشيش در انديقرار خو ی بی ارضاء آرزوهایگر براي دیا پروراندند و عده یم
 خود دست ی آرزوهاههم آه به یاما هنگام. ها بودند ش انساني ستاد وي و تمجیويدن
 بوده است ی حصول شكسته ظرفیشان فقط براي زحمت ایدند آه تماميفهم یافتند، مي یم

 ی، با حالتی از خوشیان زرق و برق ناشيآنان در م. آند یشان را رفع نمي ایآه تشنگ
هر آه تشنه «: آرد یح آه اعالم ميمس ی ناگهانیندا. ستاده بودندي این و ناراضيغمگ

آه  یبارشان را از هم گسست، اما هنگام بتيشان و مصي افكار پره رشت».دياياست، ب
خته شد و ي در اذهانشان برانگیا د تازهيح گوش فرا دادند، امي سخنان مسهادام به

 قرار شاني ایش روي را پی نجات و رستگاری از موهبت گرانبهایا القدس نماد تازه روح
  .داد

شتر از آنچه آه در ي بیز با قدرت و قوتي تشنه، امروز نیها جان ح بهي مسیندا
ات در ي آب حهچشم. د، ادامه دارديرس یگوش م ها به مهيد خيصحن معبد و در روز آخر ع

. شود یم ميتشنگان و خستگان تقد ات بهي حی جاودانیها دسترس همگان است و جرعه
هر آه تشنه است، « ».د و بنوشديهر آه تشنه است، نزد من آ«: دهد ی هنوز ندا میسيع

او  هر آه از آن آب آه من به« ».رديگان بگيرا ات بهيهر آه طالب است، از آب ح
شود  ی میا دهم در او چشمه ی آه من میرا آبيدهم، بنوشد، هرگز تشنه نخواهد شد، ز یم

  ١٤ هي آ٤وحنا ي و ١٧ هي آ٢٢ مكاشفه ».دان جوشان استيات جاويح آه تا به
  
  
  »فصل پنجاهم«
  »ها ان داميدر م«
  

 او یا هيبرد، جاسوسان چون سا یسر م م بهي در اورشلیسيد آه عيدر تمام مدت ع
. شد ی میزير  ساآت آردن او طرحی برایدي جدیها هر روزه توطعه. آردند یب ميرا تعق
زند و در صدد بودند تا  را گرفتار سای بودند تا وی قوم مترصد فرصتین و رؤسايآاهن

آردند،  یز بسنده نمين نيا اما به.  آنندیري جلوگیزور از اعمال و با خشونت و توسل به
  .ر سازندي را در نظر مردم خوار و حقیلين معلم جلي داشتند تا ایآنان سع

نزد او آمدند و سئوال   قوم بهیها، رؤسا مهيد خي در عیدر روز نخست حضور و
خواستند توجه مردم را از او  ین سئوال ميدهد، و با ا یم مي تعلیحقچه  آردند آه به

. مردم گوشزد آنند ش را بهيت و قدرت خويم، اهميمنحرف و با مطرح آردن حق تعل
ست، بلكه از اوست آه مرا فرستاده يم من از خودم نيتعال«: شان گفتي در جواب ایسيع

ن يا ايافت آه آيعمل آورد، درخواهد   او را بهه بخواهد ارادیراست  بهیاگر آس. است
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 در مقابله با یسيع) ١٧ و ١٦ات ي آ٧وحنا ي (».ميگو یا من از خود ميم از خداست يتعال
ت يقت، اهميان حقيانه نداد بلكه با بيجو بي عیشان، نه تنها پاسخي اهانيجو بيپرسش ع
 یقت مبتنيقرش و شناخت حي گفت آه پذیسيع. ادآور شدي انسان ی رستگاریآن را برا

رفته ي با تمام دل پذیستيبا یقت ميحق.  داردی بستگیدل آدم ست بلكه بهيبر فكر و ذهن ن
شه يقدرت استدالل و اند قت فقط بهيافت حقياگر در. رديم اراده قرار گيشود و مورد تكر
ق يقت از طريافت حقين دريبنابرا. گردد یرش آن موجب غرور و تكبر ميمحدود شود، پذ

انصراف از گناهان و  افت آن موآول بهيرد و دريپذ ی صورت میخدا در دل آدمض يعمل ف
 هني انسان در زمیاز و برتريامت. شود یالقدس آشكار م  است آه توسط روحیا توبه
نكه دل ي نخواهد داشت مگر ای در پیم، سوديق عظي حقایقت، حتيافت معرفت حقيدر
 آه ی عادات و اعمالینكه از تمامي ایعني، را گردديقت آماده و پذيافت حقي دری برایآدم

ند و يم خدا نماي آه خود را تسلیآسان. قت است، آگاهانه منصرف شوديمخالف اصول حق
عنوان قدرت  قت بهياق خالصانه داشته باشند، حقياش اشت  و انجام ارادهی شناخت ویبرا

ان يز مياند تماتو ین موضوع ميهم. شان ظاهر خواهد شدي ای نجات و رستگاریخدا برا
د، يگو یشتن سخن مي خوی آه صرفًا براید با آسيگو ی خداوند سخن می را آه برایآس

آار   خدا بههت از اراديش را در حماي خویها ال خواستهيان اميسيفر. آشكار سازد
قت عذر و بهانه ي فرار از حقیقت نبودند بلكه براي آسب حقیگرفتند، آنان در پ ینم
  . عاجز هستندیم ويل از درك تعالين دليهم  نشان داد آه آنان بهحيآوردند و مس یم

 از معلم یقي آن معلم حقهليوس آرد آه به ی را مطرح میشي اآنون آزمایسيع
شتن است، ي جالل خوید، در پيگو یآن آه از خود م«شد،  یص داده ميآننده تشخ گمراه

 یچ ناراستير او هش است، راستگوست و دي خوهاما آن آه خواهان جالل فرستند
. ديگو یشتن است، از خود سخن مي جالل خوی آه در پیآس. ١٨ هي آ٧وحنا ي ».ستين

 جالل خدا بود ی در پیسياما ع. آند یش را آشكار مي منشاء و مبداء خویروح خودپرست
ن حق را دارد تا ي اینمود آه و ین موضوع ثابت ميآرد و هم یان ميو آالم خدا را ب

  .م مردم بپردازديتعل قت بهي حقعنوان معلم به
اثبات  ش را بهيت خويان، الوهيسي فری و قلبیال باطني با نشان دادن امیسيع

ضان مشغول شده بود، ي مرهمعالج دا بهيت صي در بیسي آه عیآنان از وقت. رسانده بود
ر پا ي دفاع از آن بودند، زی را آه مدعیعتيب شرين ترتي بودند و بدیدر صدد قتل و

شما نداد؟ اما  عت را بهي شریا موسيآ«: شان گفتيا ن مورد بهي در ایسيگذاشتند و ع یم
ح ي سخنان مس»د؟يا قتل من بسته از چه رو آمر به. آند یك از شما بدان عمل نمي چيه

ع، ي نور سرهآن بودند، مانند جرق ان در شرف داخل شدن بهيسي را آه فریدوزخ هالآت
دند آه با يشان را فراگرفت و دي ترس سراسر وجود ایلحظات یشان آشكار آرد و برايا به

تفاوت بودند و  ین هشدارها بيا اما آنان نسبت به.  در حال مبارزه هستندیتناهيقدرت ال
شان ي اهآاران تي جنایها ان مردم حفظ شود، نقشهيشان در مينكه نفوذ اي ایبرا
 ی با صدایسيده گرفتن سئواالت عين با ناديبنابرا.  بماندی از نظر مردم مخفیستيبا یم

 و اعمال » آشتن تو باشد؟یست آه در پيآ! یا وزدهيتو د«: زدند یاد ميبلند فر
  .دادند ید نسبت ميارواح پل حًا بهي را تلویسي عهالعاد خارق
ش گفت آه اعمال ي سخنان خوه نكرد و در ادامیشان توجهي اهيش و آناين  بهیسيع

 آه خود یرين روز سبت مطابقت داشته است و با تفسيقواندا با يص تي در بیشفابخش و
:  گفتیسيع. باشد یه ميعت مطرح آرده بودند، موجه و قابل توجيان در مورد شريهودي
ز پسران ختنه يه، در روز سبت نين پايبر ا.... شما داد و   حكم ختنه را بهیموس«
ن يآردند و اگر ا یختنه من روز تولد، يعت، اطفال را در هشتمي بر اساس شر».ديآن یم
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ب ين ترتيهم آردند و به یفات اجتناب نميشد، از انجام تشر یروز با روز سبت مصادف م
 داشت و با توجه یعت هماهنگين شري با روح قوان» آامل افراد در روز سبتیشفا«
حق   نكنند بلكه بهیبر اساس ظاهر داور«شان خواست آه ي از ایسين موضوع، عيا به

 از ی برخی سكوت آرده بودند ولیسيدن سخنان عي قوم با شنی رؤسا».ند آنیداور
د چگونه آشكارا ينيست آه قصد آشتنش را دارند؟ ببين همان نيا ايآ«مردم گفتند آه، 

افته باشند ي دریراست ا ممكن است بزرگان قوم بهيآ! نديگو یچ نميد و بدو هيگو یسخن م
  »ح است؟يآه او همان مس

 ی رؤسایها م بودند، از توطئهيح آه ساآن اورشليدگان سخنان مس از شنونیاريبس
 یريناپذ آردند آه با قدرت مقاومت یه او اطالع داشتند و اآنون احساس ميقوم، عل

.  پسر خداستیذهنشان خطور آرده بود آه و ده بهين عقيشوند و ا یده مي او آشیسو به
 نادرست یها دهيد سازد و اي و تردشان را دچار شكيطان همواره آماده بود تا اياما ش

باور . نمود یطان هموار مي انجام مقاصد شی، راه را برایح و آمدن وي مسهمردم دربار
د ي بایلحم متولد شود اما پس از مدت تي در بیستيبا یح مين بود آه مسي بر ایعموم
سبتًا  نهعد. ديآ ی نخواهد دانست آه از آجا می آسی وید شود و در ظهور ثانويناپد
نكه يل ايدل  نخواهد داشت و بهیا ت رابطهيح موعود با بشريده داشتند آه مسي عقیاديز
ح، برخوردار نبود، مردم ي مسه از جالل و شكوه مورد تصور مردم درباری ناصریسايع
ن مرد از آجا آمده است، حال يم ايدان یما م«: گفتند یآردند و م ی توجه مین نظراتيچن به

  ».ح از آجا آمده استي نخواهد دانست آه مسی ظهور آند، آسحيآنكه چون مس
شان مطلع شد ي از افكار ایسيمان متزلزل بودند، عين شك و ايآه مردم ما ب یهنگام
او آه . ام امدهيم، اما من از جانب خود نيد از آجايدان ید و ميشناس یمرا م«: و پاسخ داد

 بودند آه از منشاء و اصل ی آنان مدع».ديشناس یمرا فرستاده، حق است و شما او را نم
اگر آنان بر . اطالع و نادان بودند یآن آامًال ب آه نسبت به یح اطالع دارند، در صورتيمس

 ید ويگرد یشان آشكار مي آه پسر خدا بر ایآردند، هنگام ی می خداوند زندگهطبق اراد
  .شناختند یرا م

ح همان يرا مسيز.  نداشتندیا  راه و چارهیجز درك سخنان و ح بهيشنوندگان مس
اعالم نموده و خود را ) هودي ی عالیشورا(نيها قبل در حضور سنهدر  را آه ماهيیادعا

هود ي ی آه در آنوقت رؤسایآرد و همانطور ی آرده بود، مجددًا تكرار میپسر خدا معرف
 يیروياما ن را گرفتار آنند یخواستند و یز ميقتل برسانند، اآنون ن  را بهی داشتند ویسع
ش ين حد پيشان ممانعت نمود و خشم آنان را محدود آرد و گفت تا اي از آار ايینامر
  .ش از آنيد رفت و نه بيخواه

ح يا چون مسيآ«: گفتند یمان آوردند و مي از آن جماعت بدو ایاريحال، بس نيبا ا
 مراقب یگرانان آه با نيسين مرد معجزه خواهد آرد؟ سران آاهنان و فريش از ايد، بيايب

 یسو آنان با شتاب به. ح مشاهده آردنديت را با مسي  جمعیان حوادث بودند، همدرديجر
 داده یبيآنان ترت. ح را مطرح ساختندي گرفتار آردن مسهآاهن اعظم روانه شدند و نقش

ت جسارت يرا در حضور جمعيآه تنهاست، گرفتار آنند ز ی را هنگامیبودند تا و
شان مطلع يآنان نشان داد آه از منظور ا ح بهيز مسيبار ن نيا. تند را نداشی ویريدستگ

روم، مرا  ی خود مهگر با شما هستم، و سپس نزد فرستندي دیاندك زمان«: است و فرمود
 او یزود  به».د آمديتوان یافت و آنجا آه من هستم، شما نميد يد جست، اما نخواهيخواه
 یآرد و با صعود یمت ميان بود، عزيسينفر فرر و تي آه دور از دسترس تحقی امنیجا به
چنان   هرگز بهیگرفت و قاتالن و ی، مورد پرستش فرشتگان قرار می پدر آسمانیسو به

  . نداشتندی دسترسیمكان
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خواهد برود آه  ین مرد آجا ميا«: گفتند یگر ميكدي آاهنان با تمسخر و استهزاء به
ان برود و يونانيان يان پراآنده در ميهودينزد خواهد  یا ميم؟ آيابيم او را بيتوان یما نم

آردند آه آلمات  یان فكرش را هم نميجو بين عي ا»م دهد؟يان را تعليوناني
 یها ح همه روزه دستيمس. آنند یر مينده تصويح را در آيزشان، رسالت مسيتمسخرآم

 جستجو  نافرمان و گردنكش دراز آرده بود، اما آنان آه او رای مردمیسو ش را بهيخو
 ١٠ان يروم. دند، آشكار ساختي آه او را نطلبیشتن را بر آسانيافتند و او خوينكردند، 

  ٢١ و ٢٠ات يآ
ل غلط و ي دالهواسط  پسر خداست بهیسي از مردم آه متقاعد شده بودند عیاريبس

اء ي انبیها م نبوتيم عظين معلمان مفاهيا. ان گمراه شده بودنديسينادرست آاهنان و فر
ون و در يدر آوه صه«گفتند آه او  یآنان م. آردند ی مردم بازگو میح را براي مسهدربار
 یو او حكمران«، ».ش، با جالل سلطنت خواهد آرديخ خويحضور مشا م و بهياورشل

 ٧٢ر ي و مزام٢٣ هي آ٢٤ا ياشع (». جهانیا و از نهر تا اقصايا تا دريخواهد آرد از در
ات فوق را با يان شده در آي جالل و شكوه بیبار اهانتنحو  هود سپس بهيمعلمان ) ٨ هيآ

ف آالم نبوت، ارتكاب گناه يآنان با تحر. آردند یسه مي مقایسيتظاهر متواضع و محقر ع
 یآردند، هرگز دچار گمراه یاگر مردم آالم خدا را صادقانه مطالعه م. آردند ید مييأرا تـ
 یستيبا یح مي آه مسیاز اعمال ی نبیايشصت و شش باب نخست آتاب اشع. شدند ینم

 هباب پنجاه و س. ن اعمال را انجام داده بودي ای تمامیسيد و عيگو یانجام دهد، سخن م
د و باب پنجاه و نه آن يگو یح سخن ميرش و مصائب مسيا از عدم پذيآتاب اشع

  .آند یهود اشاره مين يان و معلميسيت و رفتار فريشخص به
نور و ظلمت، . ش دست برداردي خویمانيا یآند آه از ب یخداوند انسان را مجبور نم

 خود انسان هعهد ك از آنها بهيرش هر ي قرار دارد و پذی ویش رويقت و گناه، پيحق
ان حق و باطل را يتواند اختالف م ی برخوردار است آه می انسان از قدرتهشياند. است
رد بلكه يم نگياس تصمزه و احسي غرین است آه انسان از روي خدا اهنقش. ص دهديتشخ

ان يهودياگر .  آندیريگ ميت و اعتبار شواهد موجود در آتب مقدسه تصميبر اساس اهم
 یسي عیات زندگي شده را با خصوصيیگو شي پیها گذاشتند و نبوت یتعصب را آنار م

ها و انجام آنها در  ان نبوتي را ميیبايتوانستند مطابقت ز یآردند، آنگاه م یسه ميمقا
  . فروتن مشاهده آنندیلين جلي، ای ناصریسايو خدمت ع یزندگ

ن يمعلم. شوند یق، گمراه ميهمان طر ان بهيهودي از مردم مانند یاريز بسيامروز ن
آنند ومردم، خودشان  یش مطالعه ميث خويمقدس را مطابق فهم و احاد ، آتابیمذهب
آنان روح . دهند ینم قرار یق آن را مورد داوريآنند و حقا یش نمي مقدسه را تفت آتب

 ی است آه ویا لهيم آالم خدا وسيموعظه و تعل. آنند یم مي تسلیرهبران مذهب خود را به
ن است آه ي ما اهفين وظيقت مقرر داشته است، بنابراي پراآنده ساختن نور حقیبرا
 آه با دعا یهر آس. مي قرار دهیابيسه و ارزي را با آتب مقدسه، مورد مقایم انسانيتعال
قت باشد، ي آسب حقی اطاعت از آالم خدا در پیمقدس را مطالعه آند و برا ش آتابياينو 

مقدس را   نوشتجات آتابین شخصيچن.  برخوردار خواهد شدیقت الهيقطعًا از نور حق
م ي تعلهعمل آورد، دربار  او را بهه بخواهد ارادیراست  بهیاگر آس«درك خواهد نمود، 

  ١٧ هي آ٧وحنا ي ».خواهد دانست
 فرستاده شده یسي عیري دستگی آه برایها، نگهبانان مهيد خيدر روز آخر ع

تا آنون، «شان سئوال آردند آه، يت از ايان با عصبانيسيفر.  بازگشتندیند، بدون و بود
 نرم یسيدن آالم عيشان با شني سخت ایها  دل».ن مرد سخن نگفته استي چون ایآس

ك شدند و ي نزدیو گفت، آنان به ید سخن م در صحن معبیسيآه ع یهنگام. شده بود



 - 286 -

ن يريخاطر آن فرستاده شده بودند، فراموش آردند و مانند سا  را آه بهیمقصود اصل
 را یقيشان مكشوف ساخت و آنان حقايا ح خود را بهيمس.  شدندیمسحور آالم و

كوه ت با جالل و شيرا بشريز. ان و آاهنان از درك آن عاجز بودنديسيافتند آه فري یم
ان بازگشتند، افكارشان يسينزد فر ن نگهبانان بهيآه ا یخته بود و هنگاميت در هم آميالوه
ان آه يسي قرار گرفته بود آه در مقابل سئوال فریسير سخنان عيثأ تحت تـیقدر به

ن مرد سخن ي چون ایتا آنون آس«:  پاسخ دادند»د؟ياورديچرا او را ن«: ده بودنديپرس
  ».نگفته است
 یو ده را نسبت بهي همان عقیسيدار با عين ديز در نخستين و آاهنان نايسيفر

تا آنون «عبارت . ر قرار گرفته بوديثأدًا تحت تـيشان شدي ایها آردند و دل یاحساس م
كن آنان يل. ز خطور آرده بوديشان ني، از ذهن ا».ن مرد سخن نگفته استي چون ایآس

ان با يسيفر. ذهن خود سرآوب آرده بودندالقدس را در  روح رش و اعتقاد بهيفكر پذ
موران أشان با وجود عنوان مـيرا اين شدند زيار خشمگيدن پاسخ نگهبانان بسيشن
مگر «: نگهبانان گفتند ن بهيبنابرا.  قرار گرفته بودندیسير عيثأعت، تحت تـي شریاجرا
مان آورده ياو ا  هست آه بهیان آسيسيا فريا از بزرگان قوم يد؟ آيا ب خوردهيز فريشما ن

  ».دانند، ملعونند یعت نمي از شریزي آه چین مردم عامياما ا! باشد؟ البته آه نه
قت يا حقيآ«آنند آه،  یندرت سئوال م  شود، به یشان گفته ميا قت بهيام حقي آه پیآنان
قت آالم را از تعداد ي مردم حق»آند؟ یت مي و حمای از آن طرفداریا چه آسيدارد؟ و 

ن سئوال را از مردم يز ايآردند و امروزه ن ی میابيرفتند، ارزيپذ ی آن را م آهیتيجمع
 »مان آورده باشد؟ي هست آه ای آسیا رهبران مذهبيا از دانشمندان يآ«م آه، يشنو یم

آنان با . عالقه هستند ی بی واقعینداريد ح، مردم نسبت بهيز مانند زمان مسيامروز ن
 قرار یتوجه ی را مورد بیق جاودان الهي هستند و حقایوي لذات دنیاق فراوان در پياشت
ستند و اگر مردان بزرگ يقت نيقبول حق  از مردم حاضر بهیشمار ی بهاگر عد. دهند یم

قت ي بر باطل بودن حقیلين موارد دليند، تمام اينما یقت امتناع ميرش حقيز از پذيجهان ن
  .تواند باشد ینم

را ي را طرح نمودند، زیسي عیريستگ ده قوم مجددًا نقشیآاهنان و رؤسا
 هن شدييم مردم آزاد بگذارند، آنان را از رهبران تعي را در تعلیدند آه اگر ويترس یم

درنگ ساآت  ین بود آه او را بين تنها روش مطمئن ايبنابرا.  جدا خواهد ساختیمذهب
. ند روبرو شدی بودند با مانعیريگ ميچنانكه سرگرم صحبت و تصم  اما هم. آنند
نكه نخست يآند بدون ا ی را محكوم میعت ما آسيا شريآ«: ديشان پرسيموس از ايقودين

شد و  ان حكمفرما يسيت فري سكوت بر جمع»ابد چه آرده است؟يسخن او را بشنود در
 را یتوانستند آس یرا آنان نميشان نفوذ آرد زيموس تا اعماق وجدان ايقوديسخنان ن

ل سكوت ين موضوع تنها دلياما ا.  سخن او را بشنوندنكه نخستيمحكوم آنند، بدون ا
موس در دفاع از عدالت متعجب يقوديهود نبود، بلكه آنان از جسارت نيرهبران متكبر 

ر رفتار و يثأشان تحت تـي از همكاران ایكينكه يره شده بودند و از اياو خ شده و به
رت ي بودند و چون از ح پرداخته بود، آزرده و در شگفتیدفاع از و ، بهیسيت عيشخص

 یليز جليمگر تو ن«: موس سئوال آردنديقوديافتند با طعنه از ني ی خالصیو شگفت
  ».ل برنخاسته استي از جلیامبريچ پين آه هيق آن و ببي؟ تحقیهست

هود ي یرا رؤسايد زيتوقف آار شورا گرد  بهیموس منتهيقودينهمه، اعتراض نيبا ا
.  را محكوم سازندی اهدافشان را اجرا و ویسي عقادر نبودند بدون استماع سخنان

ش ي خوهخان ك بهي قوم در انجام طرح خود شكست خوردند و سپس هر ین رؤسايبنابرا
 شهر و با یاهو و غوغاي با دور شدن از هیسيع. تون رفتيآوه ز  بهیسياما ع. رفتند
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زار  شهي بیسو شه، بهيپ انتي خطرناك و خیها  مشتاق و خاخامیتيفاصله گرفتن از جمع
سحرگاهان، . از بپردازديراز و ن  با خدا بهيیتون روانه شد تا در تنهايآرام درختان ز

 جمع شدند، و او نشسته، ی مردم گرد وهدر آنجا هم. صحن معبد آمد  باز بهیسيع
ن هنگام، يدر ا.  نگذشته بود آه سخنانش را قطع آردندیاما چند. شان پرداختيم ايتعل به

آنان . ن زنا گرفته شده بود، آوردنديزده را آه در ح  وحشتیان، زنيسي و فرني دیعلما
آردند آه حكم هفتم از ده فرمان را نقض نموده  یزدند، زن را متهم م یاد ميآه فر یدر حال
 در ی محترمانه ولی آوردند، با ظاهریسيحضور ع پس از آنكه زن متهم را به. است

. ن زنا گرفته شده استين زن در حيا! استاد«ردند،  سئوال آیسياآارانه از عيواقع ر
گونه زنان سنگسار شوند، حال تو چه  نيما حكم آرده است آه ا عت بهي در شریموس
طور   بهیسي عیشان طرح نابودين اير پوشش احترام دروغي در ز»؟يیگو یم

محكوم  را ی بودند تا وین سئوال منتظر فرصتيآنان با طرح ا.  نهفته بودیا محرمانه
ن ي زن زناآار، اه درباریسي عیآردند آه هر نوع قضاوت و داور یرا تصور ميسازند ز

 زن را تبرئه یسياگر ع.  را گرفتار و محكوم سازندیشان خواهد داد تا ويا فرصت را به
 محكوم شود و اگر زن را مستحق یعت موسير شمردن شريحق آرد، ممكن بود آه به یم

را يشد، ز یان محكوم شناخته مي رومهليوس صورت به  آندانست در یمجازات مرگ م
  .برد یر سئوال ميان را زياقتدار روم
 گرفتار آه از یك سو زنيره شد ـ از ين منظره خيا  بهی لحظاتی برایسيع
احساس را  یگر رجال و مقامات نامهربان و بي دید و از سويلرز یخود م  بهیشرمسار

ن منظره يدن ايب او از ديع یروح پاك و ب.  بودندیاند آه فاقد هر نوع شفقت انسيد یم
ن زن را ي ایان با چه هدفيسي آگاه بود آه فریخوب  بهیسيع. ن و منزجر شدياندوهگ

 ی زندگهنيشيت و پيشان آگاه بود و از شخصي ایت قلبياو از ن. اند  آوردهیحضور و به
اصطالح نگهبانان عدالت،  بهن يا.  آگاه بودیخوب  بودند بهی آه در حضور وی آسانیتمام

 یند و مورديازماي را بیسيد عيت آرده بودند تا شاي انجام گناه هدایسو خود آن زن را به
  .نوشت ین مير افكنده، با انگشت خود بر زميز ح سر بهيمس. ابندي متهم آردن او بیبرا

 شدند و كياو نزد حوصله شده بودند، به یح بي مسيیاعتنا یر و بيخأان آه از تـيمدع
 یسي عیها ب نگاهيشان در تعقينكه نگاه ايمحض ا اما به. آردند یچنان از او سئوال م هم
 یرا گناهان پنهان زندگيز. افتير ييشان تغي اه او دوخته شد، رنگ چهریر پاين زيزم به
 هدن چهري آه شاهد صحنه بودند، با دیمردم. ش چشمانشان آشكار شده بوديشان در پيا

شان با ينند آه چرا اي جلوتر آمدند تا ببین با آنجكاوي دیان و علمايسير فهبرافروخت
ن ي دیان و علمايسين زن، فريبا متهم ساختن ا. اند ره شدهيرت بدان نقطه خيخجالت و ح

ط و يعت، خود، شراي بر محترم شمردن شریش مبني خوی ادعایرغم تمام یهود، علي
ه آن زن اقدام آند و زن ي شوهر بود آه علهفيوظ. گذاشتند یر پا ميعت را زيمقررات شر

آنندگان  گرفتند و اقدام متهم یه قرار ميك اندازه مورد تنبي  بهیستيبا یو مرد زناآار م
. ل خودشان با آنان رفتار نمودي بر اساس دالیسياما ع. مورد بود یجا وب یآامًال ب

خست، شهود  نهح آرده بود آه در سنگسار آردن اشخاص، در وحليعت تصريشر
 سر بلند آرد و یسين عيبنابرا.  متهم پرتاب آنندیسو ن سنگ را بهي نخستیستيبا یم
 و ».او بزند ن سنگ را بهيگناه است، نخست یآس آه ب ان شما هر آنياز م«: شان گفتيبد

  .نوشت ین مير افكنده، بر زميز باز سر به
ده شده بود، ابطال آرد و ل داييقوم اسرا  بهی موسهليوس  را آه بهی نه احكامیسيع
ن شكست ي دیان و علمايسين فريبنابرا. ده گرفتيان را ناديت و قدرت رومينه حاآم

ده شده بود و گناهكار و محكوم در يشان دريت اي قدوسه متظاهرانهخوردند و اآنون جام
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شان در  ینكه گناهان پنهان زندگيآنان از ا. ستاده بودنديت ايآران قدوس یحضور منبع ب
ر افكنده و چشم يز آه سر به یدند و در حاليلرز یخود م ت آشكار شود، بهيحضور جمع

 مهربان و دلسوز یجا را ترك گفتند و زن متهم را با منج ك، آنيكاين دوخته بودند، يزم به
آس  چيند؟ هيشان آجايا!  زنیا«: زن گفت  سر بلند آرد و بهیسيآنگاه، ع. تنها گذاشتند

من هم «: او گفت  بهیسي ع». سرورمیآس، ا چيه«:  زن پاسخ داد»تو را محكوم نكرد؟
  ».گر گناه مكنيبرو و د. آنم یتو را محكوم نم

. ستاده بودي ایسيد، در حضور عيلرز یخود م آه از شدت ترس به یزن متهم در حال
ن سنگ يگناه است، نخست یآس آه ب ان شما، هر آنياز م«نكه، ي بر ای مبنیسيسخنان ع

 ی منجهچهر او جرئت نداشت آه به. آرد ی چون حكم قتل در نظر او جلوه م».او بزند را به
رت و تعجب ي با حیو. ش نشسته بوديانتظار محكوم شدن خو نگاه آند و در سكوت به

ند و سپس آالم پر از يگو ی ساآت و مبهوت، آن مكان را ترك میان ويد آه مدعيد یم
ن ي در ا».گر گناه مكنيبرو و د. آنم یا محكوم نممن هم تو ر«د آه، ي را شنیسيد عيام

آه از ته دل  ی افكند و در حالیسي عیها یر پايثر شد و خود را زأار متـيهنگام زن بس
 تازه، یك زندگي او، آغاز ین لحظات برايا. ش اعتراف نموديگناهان خو آرد به یه ميگر

حضور خداوند وقف  دت به خدمت و عبایست برايبا ی آه میك زندگيپاك و سالم بود، 
ن يتر ار بزرگتر از شفا دادن سختي بسیا دن زن زناآار، معجزهي در بخشیسيع. گردد

 یموت جاودان  را آه بهی معنویمارين معجزه، بيرا در ايز.  انجام دادیامراض جسم
 یسيروان عين پيتر قدم  از ثابتیكي مان، بعدها بهين زن پشيا. شد، شفا داده بود یمنجر م

 ی را تالفیسي عهنديش رحمت بخشايثارگرانه و خدمت خويرا با محبت ايز. ديل گرديبدت
  .آرد

رت ي بهتر، سیك زندگي آغاز ی او برایق و تسليدن زن زناآار و تشويدر بخش
ف ندادن ياو با وجود تخف. شود یان ميبا نمايار زي بسیشكل  بهی و عدالت آامل ویسيع

ا يدن.  را نجات دادیر صدد محكوم آردن زن نبود بلكه وگناه و آوچك جلوه ندادن جرم، د
 او از آالم ی، برایسيكن عير شمارد، لين زن خطاآار را محكوم و حقي آن بود آه ایدر پ
 یسو  بهیاريف ترحم نمود و دست ي ضعیخداوند، بر گناهكار.  سخن گفتید و تسليام
ر ي را مورد نكوهش و تحقی واآاريان ريسيآه فر ین زن گناهكار دراز آرد و در حاليا

 هد با مشاهديز نبايح نيروان مسي پ»!گر گناه نكنيبرو و د«: زن گفت قرار دادند، به
عمل آورند، آنها را   بهیش را برگردانند و بدون آنكه ممانعتياشخاص خطاآار، نگاه خو

شوند و  یمشقدم يگران پيآه در متهم ساختن د یآنان. آلودشان رها آنند ب راه گناهيدر تعق
ش از ي خود بیورزند، غالبًا در طول زندگ یگران تعصب ميه دي عدالت علی اجرایبرا

گناه   عالقمند بهیمردم از گناهكاران متنفرند ول. شوند یگران مرتكب گناه ميهمان د
همان اندازه آه از گناه متنفر است، گناهكاران را دوست  ح بهيآه مس  یهستند، در حال

محبت .  برخوردار باشندین روحي از چنیستيبا یز ميح نيروان مسي پیتمام. دارد
 در شناخت و یدهد، ول یخرج نم ل بهيگران تعجي در سرزنش و محكوم آردن دیحيمس
له يوس نيآند و بد یع عمل ميگران، سريق دي و تشویص لزوم توبه، بخشش، تسليتشخ
  .آند یت ميت هدار درسيمس اند، به ت منحرف شدهير قدوسي را آه از مسیآسان

  
  
  »كيفصل پنجاه و «
  »ینور زندگ«
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هر آه از من . من نور جهانم«: گربار با مردم سخن گفته، فرمودي دیسيسپس ع«

 برخوردار خواهد یمود، بلكه از نور زندگي راه نخواهد پیكي آند، هرگز در تاریرويپ
د يم مراسم ع انجایآه صرفًا برا يین سخنان را در صحن معبد جاي ایسي ع»».بود
 یدر وسط صحن معبد دو ستون مرتفع برا. آرد یان ميافته بود، بيها اختصاص  مهيخ

هنگام غروب و بعد از .  بزرگ معبد نصب شده بودیها  از چراغیمحافظت و نگهدار
م را ي اورشلیشد و نور آن تمام ی معبد روشن میها  چراغی تمامیانجام مراسم قربان

ت يابان هدايان را در بيليي آه اسرایادبود ستون نوري  بهن مراسميا. آرد یروشن م
ها  شب. آرد یز اشاره ميح نيآمدن مس ن مراسم بهيدر ضمن ا. شد یآرد، برگزار م یم

. شد یبا مبدل مي زیانداز چشم شد، صحن آن به ی معبد روشن میها آه چراغ یهنگام
جشن و  ان بهي الویدهاهود همراه با سروي قوم یمردان سالخورده، آاهنان و رؤسا

  .پرداختند ی میكوبيپا
ان يح بي آمدن مسیش را برايد خويم، امي اورشليیل در نور و روشناييقوم اسرا

 یم برايانداز اورشل اما چشم. ل بتاباندييقت را بر اسرايش نور حقيآردند تا با آمدن خو یم
 ی نورانیها راغآه چ یهنگام.  برخوردار بودیتر ت گستردهي از مفهوم و اهمیسيع

قت، يكران نور و حقيح، منشاء بي اطراف را روشن آرده بود، مسی فضایمعبد، تمام
 آه یرا نوريز. ن سمبل، هنوز ناتمام بودياما ا. آرد ی جهان را روشن میكيظلمت و تار
شكل بهتر و  ش در آسمان نهاده بود، رسالت پرشكوه او را بهي خویها او با دست

  .آرد ی می معرفیتر درست
 هآنند رهيتون طلوع آرده بود و شعاع خيد از فراز آوه زيده و خورشيصبح فرا رس

ن يكل را درخشان آرده بود و در اي هيی طالیوارهايده و دين، تابي مرمریها آن بر آاخ
ن عبارت باشكوه، بعدها در ي ا».من نور جهانم«: آن فرمود  با اشاره بهیسيهنگام ع

در او «شد،  یانداز م نيگر طني دیشكل ده بودند، بهين را شنن سخناي آه ایگوش افراد
 آن را یكيدرخشد و تار ی میكين نور در تاريا. ان بوديات، نور آدميات بود و آن حيح
جهان   بهیراست افكند، به ی ميی روشنای آه بر هر انسانیقيآن نور حق. افته استيدرن
آسمان، پطرس با   بهیسيعد از صعود عها ب و مدت) ٩ و٥ و ٤ات ي آ١وحنا باب ي (».آمد

بعالوه، «آار برده بود، مجددًا بازگو نمود،   بهیسي را آه عیالقدس، نماد الهام از روح
 در ید، چرا آه همچون چراغيكوست بدان توجه آنيم آه نياء را داريآالم بس مطمئن انب

تان طلوع ير دلها صبح دهده بردمد و ستاريدرخشد تا آنگاه آه سپ یره و تار ميمكان ت
عمل آورده است، نور   انسان بهی آه خدا برایدر مكاشفات) ١٩ هي آ١اول پطرس  (».آند

 یكيان تارينش، نور از ميدر آغاز و در آالم آفر.  از حضور خداوند استیهمواره نماد
 از ابر در روز و یابان، نور در ستونيل در بيين در خالل سفر قوم اسرايچن د و هميتاب یم
آه خداوند  یت آرده بود و هنگاميل را هداييم اسراي از آتش در شب، سپاه عظیر ستوند

 را پوشانده ی اطراف ویم و باشكوهيگفت، نور عظ ی سخن مینا با موسيبر فراز آوه س
 تابوت عهد نصب شده بود، قرار ین بر فراز تخت رحمت آه بر بااليچن نور هم. بود

 ی فضایكل را ساخت و آن را وقف خداوند آرد، تمامي همان،يآه سل یگرفته بود و هنگام
 را یسيآه فرشتگان، بشارت نجات و تولد ع ین هنگاميهمچن. آن از نور پر شده بود

آردند، آوردند،  ی می خود پاسداریها لحم از گله تي بیها  آه بر فراز تپهی شبانانیبرا
 و یگانگي ».ن نور جهانمم«ان عبارت يح با بينور جالل خدا خداوند، نور است و مس

ح بود آه در يمس. آند یش را با انسان اعالم مي بودن خود را با خداوند و ارتباط خویكي
او ) ٦ هي آ٤ان يدوم قرنت (». بتابدیكيان تارينوز از م«نش موجب شده بود تا يآغاز آفر
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م و يق نماد و عالي بود آه از طریتياو نور معنو. د و ستارگان استينور ماه و خورش
 یهمانطور. هود نبودين نور فقط مختص قوم ياما ا. ده بوديل تابييها بر قوم اسرا نبوت

 یز بر تماميآند، آفتاب عدالت ن ین نفوذ مي زمیاين زوايتر آه پرتو آفتاب بر دور افتاده
جهان   بهیراست افكند، به ی ميی روشنای آه بر هر انسانیقيآن نور حق«تابد و  یها م جان
 آه یار بزرگ برخوردار بود، مرداني بسینين و محققين، متفكري جهان از معلم».آمد

 دانش و یاندازها شد و چشم یشه مي و رونق انديیسخنان و اظهاراتش موجب شكوفا
عنوان سرمشق و  ن مردان همواره بهيا. داد ید همگان قرار ميمعرفت را در معرض د

 هست آه یاما آس. گرفتند یل قرار ميتجلم و ي مردم مورد تكری از سویكوآاري نیالگو
ن حق را داد يرفتند، اي آه او را پذی آسانههم به«باشدو  ی برخوردار میگاه واالترياز جا

 آه در یا گانهيده است، پسر يآس هرگز خدا را ند چيه« و ».آه فرزندان خدا شوند
م منشاء يتوان یمما ) ١٨ و ١٢ات ي آ١وحنا ي (».ديآغوش پدر است، همان او را شناسان

 یريگي پین بزرگ جهان را با مساعدت اسناد و مدارك بشري معلمیو اصل و نسب تمام
 آه ماه و ستارگان و یطور ش از آنان وجود داشت و همانيقت، پيم، اما نور و حقيآن

ز، انوار ين بزرگ جهان نيشوند، متفكر ی با انعكاس نور آفتاب روشن می شمسهمنظوم
 از نور ی عالی و استعدادهایهرگونه شاهكار فكر. آنند ی منعكس مد عدالت رايخورش

الت يتحص« ه را درباریادي زیزهاين روزها چيا. رديگ یجهان منشاء و سرچشمه م
شود  ی عطا می آسهليوس  بهیقي و حقی واقع»یالت عاليتحص«كن يم، ليشنو ی م»یعال
ات يات بود و آن حير او حد« و ». حكمت و معرفت نهفته استیها  گنجهدر او هم«آه 

هر آه از من «:  فرمودیسيع) ٤ هي آ١وحنا ي و ٣ هي آ٢ان يآولس (».ان بودينور آدم
 برخوردار خواهد یمود، بلكه از نور زندگي راه نخواهد پیكي آند، هرگز در تاریرويپ

  ».بود
شمعون .  نمودیح معرفيعنوان مس  خود را به».من نور جهانم« در عبارت یسيع
عنوان  م دادن بود، از او بهيح در حال تعلي آه اآنون مسيین معبد، جايورده، در همسالخ

 سخن گفته »ليي قوم اسرای برایها و جالل گر قوميقت بر دي آشكار آردن حقی براینور«
 ی تمامیگفت آه برا ی سخن مین سخنان از نبوتيشمعون در ا) ٣٢ هي آ٢لوقا . (بود
 اعالم آرده بود آه ی نبیاي اشعهواسط القدس به روح. ه بودان آامًال شناخته شديليياسرا

ل ييان اسراي و ناجیعقوب را بر پا آني تا اسباط ی من بشوه است آه بندیليز قلين چيا«
 ». دادین نجات خواهي زمید و تا اقصايها خواهم گردان بلكه تو را نور امت. یرا بازآور

ل يي قوم اسرایح اشاره داشت، برايه مسن نبوت از آن رو آه بيا) ٦ هي آ٤٩اء ياشع(
 یتوانستند ادعا ی، مردم نم».من نور جهانم«:  فرمودیسيآه ع یقابل درك بود و هنگام

  .رنديح موعود بودن او را نپذيمس
شان ي آردند و از نظر ای متكبرانه تلقی را گستاخیسي عیان و رؤسا، ادعايسيفر

گرفتند، از  یده مي را نادیآه ظاهرًا سخنان و یرقابل تحمل بود و در حالي غيین ادعايچن
ح ي آنان مصمم بودند تا او را وادار آنند آه خود را مس»؟یستيتو آ«:  سئوال آردندیو

 با توقعات و انتظارات مردم در تضاد بود آه یحد  بهیسيظاهر و اعمال ع. بخواند
عالم آند، از جانب ح اي شخصًا خود را مسیده داشتند آه اگر وي عقیگر و لهيدشمنان ح
ان و يسيسئوال فر  در پاسخ بهیسيع.اد مورد انكار، واقع خواهد شديعنوان ش مردم به

) ٢٥ هي آ٨وحنا ي (».شما گفتم همان آه از آغاز به«: ، فرمود»؟یتو آه هست«رؤسا آه 
 بود یقياو تجسم حقا. شد یده ميز دي نیرت ويساخت، در س  یآنچه را آه آالمش ظاهر م

آنم، بلكه فقط  ی نمیمن خود آار«:  سخنانش فرموده در ادامیسيع. داد یم ميد تعلآه خو
او مرا تنها . من آموخته است، و او آه مرا فرستاد، با من است م آه پدر بهيگو یآن را م
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 ی او سع».دهم ی اوست، انجام می خشنودهيرا من همواره آنچه را آه ماينگذاشته، ز
ش را با خدا نشان ي و وحدت خویگانگيا اثبات آند بلكه ش ريح بودن خوينكرد آه مس

  .رفتنديپذ ی را میسيبود، ع یافت محبت خدا آماده مي دریشان براياگر افكار ا. داد یم
اگر در «: آنان فرمود  بهیسيمان آوردند و عياو ا  از مردم بهیارين سخنان، بسيبا ا

قت يد شناخت و حقيقت را خواهيحقد بود و ي شاگرد من خواهیراست د، بهيآالم من بمان
آنان با . ان شديسيت فرين سخنان موجب خشم و عصباني ا».شما را آزاد خواهد آرد

زدند،  یاد ميت فريدآه با عصبانيهود در حالي مدت قوم یده گرفتن اسارت طوالنيناد
م، پس چگونه يا  نبودهیم و هرگز غالم آسيم هستيما فرزندان ابراه«:  گفتندیسيع به

 هش و بردين اشخاص بدانديا آه به ی در حالیسي ع»م شد؟ي آزاد خواهيیگو یاست آه م
ن ين، آميآم«:  محزون پاسخ داديیست، با صداينگر یگناه آه در فكر انتقام بودند، م

ن حالت اسارت و ي آنان در بدتر».آند، غالم گناه است ی آه گناه میم، آسيگو یشما م  به
  .شان غلبه آرده بوديرارت بر ارا روح شي بودند زیبردگ

گر ي ديیرويت نيخداوند امتناع آند، تحت سلطه و حاآم ش بهيم خويآه ازتسل هر
 یخود نخواهد بود و ممكن است آه از آزاد  متعلق بهین شخصيقرار خواهد گرفت و چن

 يیباي فهم زی ویبرا.  و اسارت گرفتار استید، اما در باطن در دام بردگيسخن بگو
 یآه از ندا یطان قرار دارد و در حالي شهرا فكر او تحت سلطيممكن نخواهد بود زقت يحق

ح يمس. س ظلمت استي رئهع اراديبالد آه مط یخود م  آند و به ی میرويش پيعقل خو
پس اگر پسر، شما را آزاد آند، «. ن جهان آمديا  گناه بهی بردگیرهاي شكستن زنجیبرا
قانون « ما را از یسيح عيات در مسيرا قانون روح حيز«، ».د بودي آزاد خواهیراست به

  ٢ هي آ٨ان ي روم». آزاد آرد»گناه و مرگ
آار   وجود ندارد و فشار و اعمال قدرت بهیچ اجباري هیدر آار نجات و رستگار

ر روح خدا آزاد است تا هر نوع عبادت و خدمت مورد يثأانسان تحت تـ. شود یگرفته نم
ابد، ي یل ميآند و تبد یم ميح تسليمس آه انسان خود را به یگامهن. نديش را بگزينظر خو

طرد و اخراج گناه، عمل خود روح . آند ی را آسب ميی و رهایانداز آزاد ن چشميتر یعال
م، اما يطان آزاد شوي شهم از اسارت و سلطيتوان یدرست است آه با قدرت خود نم. است
 فراتر ی قدرتیسو از بهيم و دست نيده یج مخر اق بهي از گناه اشتيی رهایآه برا یهنگام

القدس در هم   روحی، با قوت ملكوتیم، آنگاه قدرت روح انسانيآن یاز قدرت خود دراز م
  )ت شودياد.(دينما ی خدا عمل مه انجام ارادیزد وبرايآم یم

گردد، اتحاد و  یسر مي انسان می و رستگاريی آه بر اساس آن، رهایتنها شرط
گناه فقط . حي مسیعنيقت ي حق».قت شما را آزاد خواهد آرديحق«. ح استي با مسیگانگي

ن ي را از بی روحیف آند و آزاديشه را تضعيروز شود آه فكر و انديتواند پ ی میزمان
 یو شود و به یات انسان ميد حي باعث تجدیت از ويخداوند و تبع م شدن بهياما تسل. ببرد

م يريگ یت آن قرار ميه تحت اطاعت و تبع آیعت الهيشر. بخشد یعظمت و شرافت م
  ١٢ هي آ٢عقوب ي.  است»یعت آزاديشر«همان 
شان گفت آه يا  بهیسياز آنرو ع. دانستند یم ميان خودشان را فرزندان ابراهيسيفر

. جا آورند م را بهيشان اعمال ابراهياثبات برسد آه ا تواند به ی مین ادعا در صورتيا
آنان در .  خدا خواهند بودهع اراديآنند و مط ی می زندگینند وم ماين ابراهيفرزندان راست
در . آورد نخواهند بود ی خدا را بر زبان میق داده شده از سوي آه حقایصدد قتل آس
فرزند . م نبودندي انجام اعمال ابراهی قوم در پیان و رؤسايسي، فریسيه عيتوطئه عل

 ی و معنویبدون داشتن ارتباط روحان.  نداشتی نبود و ارزشیم بودن، صرفًا آافيابراه
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شان فرزندان يم آه مستلزم آشكار آردن همان روح و انجام همان اعمال بود، ايبا ابراه
  .شدند یم محسوب نميابراه
ت را آشفته يحي مسیايها دن سازد آه مدت ی را مطرح میا ، مسئلهین اصل اساسيا
ها و  م با القاب، ناميو تبار ابراه پاپ نژاد یني جانشه مسئلیعني. شان ساخته استيو پر
همان  به. باشد یگونه م مي ابراهیرسد بلكه مستلزم رفتار یاثبات نم  بهی خانوادگهنام شجره
م قدرت يز بر اساس تقسين) یحق انتخاب حوار( پاپ ینيب، موضوع حق جانشيترت
عتقاد گونه و ا ی حوارین زندگيبنابرا. یست بلكه مستلزم ارتباط معنوي نيیسايآل
 بودن یاز حواري از امتیتواند برخوردار  یشان مي ای ارائه شده از سویميق تعليحقا به

نان يدهندگان و جانش دهد تا ادامه یمردم امكان م ن روش بهياثبات برساند و هم را به
  .)ت شودياد.(ل باشندي انجهين اوليمعلم

شما «: ت و پاسخ دادرفيم هستند، نپذيان را آه فرزندان ابراهيهودي سخنان یسيع
ك ي! ميستيما حرامزاده ن«:  آنان با تمسخر پاسخ دادند».ديده یاعمال پدر خود را انجام م

آرد و  یح اشاره مي تولد مسیچگونگ ان بهيسي پاسخ فر».م آه همانا خداستيپدر دار
ش و ي را با نیآوردند، و یمان مياو ا آه به یندگان آن قصد داشتند در حضور آسانيگو
اگر خدا «: شان توجه نكرد و فرموديزخم زبان ا  بهیسياما ع. ه مورد آزار قرار دهنديناآ

نجا يام و اآنون در ا را من از جانب خدا آمدهيد، زيداشت یپدر شما بود، مرا دوست م
آنند آه دروغگو و قاتل بود،  ی میروي پیداد از آس یان نشان ميسي اعمال فر».هستم
 انجام ید و در پيس تعلق داريپدرتان ابل شما به«: گفتشان ي بدیسين عيبنابرا

 یقتيچ حقيرا هي نداشت، زیقت نسبتياو از آغاز قاتل بود و با حق. دي او هستیها خواسته
 هد، چرا آه دروغگو و پدر هميگو ید، از ذات خود ميگو یهرگاه دروغ م. ستيدر او ن

شما  قت را بهيرو آه حق د، از آنيآن یاما شما سخن مرا باور نم. دروغگوهاست
قت ي در اظهار حقیسي عهنان و صراحت لحجياطم) ٤٥ و ٤٤ات ي آ٨وحنا ي (».ميگو یم

ت رهبران يقت موجب خشم و عصبانيحق.  را انكار آنندیهود ويد آه رهبران يباعث گرد
ن يهم نمود و به یشان را محكوم ميم ايشان را آشكار و تعالي اید و خطايگرد یخودپسند م

 یخطاها  بهینكه با فروتني ایجا آنان به. ند نبوديشان خوشايقت برايرش حقيل پذيدل
را يز. قت ببندندي حقیرو ش را بهيدادند آه چشمان خو یح ميند، ترجيش اعتراف نمايخو
رش ي پذی برایليچ تمايدانستند ه یقت را ميآه حق یقت را دوست نداشتند و با وجوديحق

  .آن نداشتند
م، يگو یشمام قت را بهي محكوم آند؟ پس اگر حقیگناه تواند مرا به یا مك از شمي آدام

   نمودهیح سعي مدت سه سال دشمنان مسی هر روز و برا»د؟يآن یچرا سخنم را باور نم
ر او ي همدستان شریطان و تماميابند و شيت او بيرت و شخصي در سیا بودند آه خدشه

 یآن بر و افتند تا با توسل بهي نی گناهیا در وند اميح فائق آيتالش آرده بودند آه بر مس
تو «شدند،  یاعتراف م ت و ذات او مجبور بهيز در مقابل شخصيوها ني دیحت. غلبه آنند

 در نظر آسمان و جهان گناهكار و مردان یسيع) ٢٤ هي آ١مرقس  (»يیآن قدوس خدا
 چنان با یوهاياو در حضور فرشتگان، انسان و د. عت رفتار نموديخطاآار، مطابق شر

 ی خشنودهيمن همواره آنچه را آه ما« یعنين سخنان، يت سخن گفته بود آه اگر ايقطع
مقدسات  ن بهيشد، آفر و توه ی می جاریگري از دهان شخص د».دهم یاوست، انجام م

  .شد ی میتلق
 عدم ارتباط هدهند  نشانی ویگناه یان با وجود بيهودي ی از سویسيرفتن عينپذ

اش آشكار شده بود،  گانهي خدا را آه در رسالت پسر یآنان ندا. دا بودشان با خيا
 عدالت را یسي عهآردند آه با محاآم یهود تصور ميان و رهبران يسيفر. ص ندادنديتشخ
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 یسيع. آردند یش را اعالم ميت خويح، محكوميكن با انكار مسيسازند، ل ی میجار
رو  د، از آنيريپذ یرد، اما شما نميپذ یا م آه از خداست، آالم خدا ریآس«: شان فرموديبد

  ».ديستيآه از خدا ن
راد گرفتن و ي از اوقات، فرد، با ایاريبس. آند  یها صدق م ن نكته در تمام زمانيهم

آند آه  یدهد و گمان م ید قرار ميآند سخنان خدا را مورد ترد ی میانتقاد از آالم خدا سع
ن تصور ي با این فرديچن. رساند یاثبات م ش را بهي و ذآاوت خویآار استقالل فكر نيبا ا
د و نشان ي نمایقت بر خود داوري آند، در حقیتواند در مورد آتاب مقدس داور یآه م
 ی آه از آسمان سرچشمه گرفته، ناتوان است و روح ویق الهيدهد آه از شناخت حقا یم

 خود را یخصن شيچن. آورد یم فرود نمي سر تعظیم عدالت الهيدر حضور آوه عظ
نانه و يب عت آوتهين موضوع طبيآند و هم یارزش مشغول م ی بیزهاي چیجستجو در پ به
 نهادن   و ارجیت سپاسگزاريد و روح او را آه قابلينما ی را آشكار می ویويدن
د، ي پاسخ گویارتباط اله  بهی آه دل ویآس. سازد یدهد، رسوا م یخداوند را از دست م به

ش يخداوند افزا  را نسبت بهی خواهد بود آه شناخت و معرفت ویزيهمواره در صدد چ
شود تا  یآفتاب متوسل م آه گل به همچنان.  گرددیرت وي سهي و تزآیدهد و موجب تعال 

آفتاب عدالت،  ز با توسل بهيش را لمس آند، روح انسان نيباي زیها  آن رگهیپرتو نوران
ح آراسته يرت مسي سیها يیباي او را با زرتي آه سیآند، نور یافت مينور آسمان را در

  .آند یم
سه قرار يان را مورد مقايهوديم با يت ابراهي سخنانش، مقام و موقعه در ادامیسيع

د و شادمان يند، و آن را ديآرد آه روز مرا بب ی میم، شاديپدر شما ابراه«: داد و گفت
ن يتر  در خالصانه داشت ویاق فراواني موعود اشتیدن منجي دیم براي ابراه».شد

م با يابراه. نديح را ببيآرد آه تا قبل از مرگ، مس یش از حضور خدا طلب ميدعاها
د و شادمان يح اعتراف آرد و روز او را دي مسیرت الهيس العاده، به قت خارقيافت حقيدر
 خود دور ی شخصه گناه بر او مكشوف شده بود و او در تجربی قربانیانداز اله چشم. شد
اآنون «: او فرموده بود خداوند به. ب را مشاهده آرده بوديع ی آامل و بیاز قربان يینما

تو نشان   آه بهيیها  از آوهیكي توست و او را در آنجا، بر هگانيپسر خود را، آه 
م، اسحاق را آه يابراه) ٢ هي آ٢٢ش يدايپ (». بگذرانی سوختنی قربانیدهم، برا یم

سپس .  آندی مذبح قرار داد تا قربانید، بر رو بوید وي امیفرزند وعده و تمام
فرمان خدا  ش اسحاق را بهيآه دست خود را دراز آرده، آارد را گرفت تا پسر خو یهنگام
! مي ابراهیا«:  را ندا در داد و گفتی خداوند، از آسمان وه آند، در حال، فرشتیقربان

ه االن دانستم آه تو از را آيچ ضرر مرسان، زيدست خود را بر پسر دراز مكن و بدو ه
) ١٢ هي آ٢٢ش يدايپ (».یغ نداشتي خود را از من درهگاني، چونكه پسر یترس یخدا م

ند و از يح را ببيل شده بود تا روز مسيم تحميابراه ش سخت و وحشتناك بهين آزمايا
ش ي خوهگاني آه موجب شد تا خدا پسر یمحبت. جهان آگاه گردد م خدا نسبت بهيمحبت عظ

  . آندی جهان گناهكار قربانی نجات و رستگاریارا بر
 آموخته شده بود، از خدا فرا یانسان فان  را آه تا آنون بهین درسيم بزرگتريابراه
د و آنچه يح را دياو مس. ديح را ديد و قبل از موت، مسي مستجاب گردی ویگرفت و دعا
ش يم آامل خويم با تسلياهابر. ابد، مشاهده نموديات يند و حيتواند بب ی میرا آه بشر فان

گانه يم، يآه ابراه یهنگام. ندي عطا شده بود، ببیو ح را آه بهيخدا، توانست روز مس به
او  آرد، خدا به ی می قربانی نجات گناهكاران از هالآت ابدیفرزند خود اسحاق را برا

ك ي. دي را خواهد گذرانیتر یتر و عال  بزرگی نجات گناهكاران، قربانینشان داد آه برا
  .توانست بگذراند ی نمیچ انساني آه هیقربان
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م و نزد يايحضور خداوند ب ز بهيبا چه چ«ن سئوال پاسخ داد آه، يا م بهي ابراههتجرب
حضور   ساله به كي یها  و با گوسالهی سوختنیها یا با قربانيم؟ آي رآوع نمای تعالیخدا
ا ي خواهد شد؟ آی نهر روغن راضهزارها ا خداوند از هزارها قوچ و از دهيم؟ آياي بیو

 »عوض گناه جانم بدهم؟ ش را بهي بدن خوهتم و ثمريعوض معص  خود را بههزاد نخست
 را ی قربانهخدا بر!  پسر منیا«: م آه گفته بوديدر سخنان ابراه) ٧ و ٦ات ي آ٦كا يم(

 یگري دیو در فراهم ساختن قربان) ٨ هي آ٢٢ش يدايپ (»ا خواهد ساختي خود مهیبرا
ش را ي گناهان خوهتواند آفار ی نمیچ انسانيما اعالم آرد آه ه  اسحاق، خداوند بهیجا به

چ يه. رش بوديرقابل پذيپرستان و آفار در نظر خدا آامًال غ  بتی قربانیها نييآ. بپردازد
تنها، پسر خداست .  آندیجهت گناه، قربان ش را بهيا دختر خوي حق نداشت آه پسر یپدر

توانست آه  ی آردن اسحاق نمیم با قربانيابراه. گناه جهان را برداردآه قادر است 
ل يياما قوم اسرا.  گناهان جهان درك و مشاهده آندی شدن برای را در قربانیرسالت منج

ق يل مفهوم عمين دليهم آردند و به یند دل مغرورشان نبود، درك نميآ آنچه را آه خوش
 يیجو بي عی برایا  تازههني زمیسير سخنان عان ديسيفر.  را درك نكردندیسيسخنان ع

 يی پاسخ دادند آه گویسيع ت بهيافته بودند و چنان با تمسخر و عصبانيآردن 
م را ي و ابراهیهنوز پنجاه سال ندار«.  آنندیوانه معرفي دی را شخصیخواستند و یم
ش از آنكه يم، پيگو یشما م ن، بهين، آميآم«: شان گفتيا  با متانت بهیسي ع»؟یا دهيد

  »!هستمم باشد، من يابراه
، یلين معلم جلي ایسيرا، عيز. فرما شده بود ت انبوه حكمي بر جمعینيسكوت سنگ

 اعالم آرده بود، متعلق یموس ش بهي خوی نشان دادن حضور ابدی را آه خدا براینام
 یآرد، آس ی میل معرفييح موعود اسراياو خود را ذات متعال و مس. دانست یش ميخو به

 ٥كاه ي م».ام ازل بوده استي او از ایها  نموده و طلوعیل حكمرانييبر قوم اسرا«آه، 
  ٢ هيآ

 متهم يیآفرگو  را بهیسيت، عيهود مجددًا با خشم و عصبانين يآاهنان و معلم
 بودن با خدا، موجب خشم و یكي بر ی مبنیسي عیز ادعاين نيش از ايپ. ساختند
 را داشتند و اآنون پس از گذشت یآه قصد آشتن و یدح ده بود بهيشان گرديت ايعصبان

رو آه آفر  م، بلكه از آنيآن یك، سنگسارت نميسبب آار ن به«چند ماه، اعالم آردند آه 
و چون پسر خدا ) ٣٣ هي آ١٠وحنا ي (».یخوان ی و خود را خدا میرا انساني، زيیگو یم

ز ي از مردم نیاريآنون بسا.  را داشتندیآرد، قصد هالآت و یآن اعتراف م بود و به
 یسياما ع«. هود، سنگ برداشتند تا سنگسارش آننديان و معلمان يسي از فریطرفدار به

د اما يدرخش ی میكي نور در تار».رون رفتي معبد بهخود را پنهان آرد و از محوط
. دي مادرزاد دیرفت، آور یدر راه آه م«) ٥ هي آ١وحنا ي (».افته بودي آن را درنیكيتار«

ا آمده است؟ از يدن  ن مرد، آور بهيست آه ايگناه از آ! استاد«: دنديشاگردانش از او پرس
ن ينش، بلكه چنينه از خودش و نه از والد«:  پاسخ دادیسي ع»نش؟يا از والديخودش 

ن افكند، گل ين را گفت و آب دهان بر زميا... ».ان شودي خدا در او نمایشد تا آارها
آه (لوحا يبرو و در حوض س«: د و او را گفتين آن مرد مالساخت و آن را بر چشما

نا ي آرده، از آنجا بی پس رفت و شستشو». آنیشستشو.)  است»فرستاده« یمعن به
  ».بازگشت

آنان هر رنج و . رسد یفر ميآ ن جهان بهيده داشتند آه گناه در ايان عقيهوديعموم 
ا يپنداشتند آه خود شخص  ی ميی خطاهجيشد، نت ی را آه بر شخص حادث میبتيمص
 نقض هجيها و مصائب در نت  رنجیدرست است آه تمام. شدند ینش مرتكب ميوالد
ف قرار گرفته يان مورد تحريهودي یقت از سوين حقيكن ايد، ليآ ید مي پدیعت الهيشر
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باشد، انسان را متقاعد آرده بود آه  ی از آن میج ناشيطان آه مسبب گناه و نتايش. بود
ن يبنابرا. شود ی خدا اعمال مین مجازات از سوي مرگ مجازات گناه است و ا ویماريب

ن گناه را بر دوش يت سنگيشد، مسئول ی مواجه میبت بزرگي با رنج و مصیاگر شخص
  .شد ی بزرگ قلمداد میگران، گناهكاري دیده و از سويآش

 یها غم«ه، د، او آيان آماده گرديهودي ی از سویسي انكار عین تفكر، راه برايبا ا
خوار و «ان، يهودي در نظر ».ش حمل نمودي ما بر خویما را بر خود گرفت و دردها

ات ي آ٥٣ا ياشع (».دنديها را از او پوشان یرو« قلمداد شده، »ده،يد ها و رنج صاحب غم
  شرح. م داده بودي را تعلی، درس روشنین تفكري از چنیري جلوگیخداوند برا) ٤ و ٣

ل شده است و يطان تحمي شیبت از سويداد آه رنج و مص ینشان موب، ي ایحال زندگ
ان يهودياما . آند ی را لغو آرده است و قبول نمیبتين مصيش چنيخداوند با رحمت خو

علت ارتكاب آن  وب بهي را آه دوستان ايی را درك نكرده بودند و همان خطاین درسيچن
  .آردند یح، تكرار ميمورد سرزنش خداوند قرار گرفته بودند، با انكار مس

ز مورد يح ني شاگردان مسیبت از سوي ارتباط گناه و مصهان درباريهودياعتقاد 
بت انسان را يآرد، علل مص یح ميشان را تصحي ایآه خطا ی با وجودیسيد بود و عييأتـ
 یسيع. شان شرح دادي ایبت انسان را برايج مصيح نداد بلكه نتايشان توضي ایبرا
تا «: او فرمود. شود ی انسان آشكار میها بتيعمال خداوند در مصشان گفت آه ايبد

 را  ینا را مسح آرده، وي و سپس چشمان مرد ناب». آه در جهان هستم، نور جهانمیزمان
لوحا چشمانش را شستشو آند و مرد آور رفت و شستشو آرده، يفرستاد تا در حوض س

 یگردانش را آه معموًال از رو، سئوال شایسيب، عين ترتيبد. نا بازگشتياز آنجا ب
رسالت شاگردان، بحث و گفتگو .  پاسخ گفتی عملیشكل شد، به ی مطرح میآنجكاو
آنان موظف بودند آه قدرت و رحمت . ا نبودن اشخاص نبودي گناهكار بودن هدربار

ن موضوع آامًال آشكار بود آه در يا.  درك آنندیدرست خداوند را در شفا دادن مرد آور به
ح نهفته يلت شفا، در مسي وجود ندارد بلكه قدرت و فضیچ قدرتيا حوض شستشو، هيگل 
  .بود

حال  ني شوند، با ای نگران و عصبانیا ن معجزهيدن چنيتوانستند از د یان نميسيفر
ن معجزه در روز سبت يرا ايز شده وبودند زي از خشم و نفرت لبریشتر از هر زمانيب

ده بودند، ي ديیشتر، او را در حال گداي آه پینا و آسانيبگان مرد نايهمسا. انجام شده بود
د بر او ي و با شك و ترد»آرد؟ ی ميینشست و گدا یست آه مين همان نيمگر ا«: دنديپرس
ر آرده و روشن يياش تغ نا شده بود، چهرهي آه چشمان او بیرا از وقتيستند، زينگر یم

گر سئوال يكديمردم مرتبًا از . ه بودل شدي تبدیگريانسان د  بهیشده بود و از نظر ظاهر
نا آه ي مرد ناب».ه اوستيشب«: گران گفتندي د».همان است«:  گفتندیآردند، بعض یم

 ه و سپس با آنان دربار»!من همانم«: گفت ید ميآأافت نموده بود با تـيم را دريبرآت عظ
 ین از وآنا. ح داديشان توضي ایش را برايافتن خوي شفا ی سخن گفت و چگونگیسيع

  ».دانم ینم«:  او پاسخ داد»آن شخص آجاست؟«: دنديپرس
 يینايدند آه چگونه بيآنان مجددًا از مرد پرس. ان آوردنديسيپس آن مرد را نزد فر«

 ی پس بعض».ام نا شدهيد و شستم و اآنون بيبر چشمانم گل مال«: افته است؟ پاسخ دادي
ان يسي فر».دارد یا سبت را نگاه نمريست، زيان گفتند، آن مرد از جانب خدا نيسيفر
.  را انكار آنندیح بودن ويب مسين ترتي و بدی را گناهكار معرفیسيدوار بودند آه عيام

 مقررات مربوط ی روز سبت بوده است و تمامهنندي آفریسيدانستند آه خود ع یآنان نم
ظاهر خود  ان بهيسيفر. نا را شفا داده بوده استيل مرد نابين دليهم داند و به یآن را م به

 هن روز نقشي در چنیدادند ول یرتمند نشان ميالعاده غ را در نگهداشتن روز سبت فوق
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، یسي عهدن معجزي از شنیشمار ی بهن زمان عديدر ا.  را طرح آردندیسيقتل ع
نا متقاعد ي در شفا دادن مرد نابی وهالعاد قدرت خارق جان آمده بودند و نسبت بهيه به
ن سبت گناهكار جلوه يعلت نقض قوان  را بهیسي آه عیاتهام ن در پاسخ بهآنا. دنديگرد
  »دار سازد؟ي پدیاتين آيتواند چن ی گناهكار میچگونه شخص«: داد، اعالم آردند یم

را ي؟ زيیگو ی او چه مهتو خود دربار«: نا سئوال آردنديان مجددًا از مرد نابيسيفر
هود هنوز باور نداشتند ي اما سران ». استیرامبيپ«:  پاسخ داد».او چشمان تو را گشود
ا يآ«: دندينش را فراخواندند و از آنها پرسينكه والدينا شده است، تا ايآه او آور بوده و ب

  »نا زاده شده است؟يد نابييگو یآه م ن پسر شماست، همانيا
نا شده يآرد آه آور بوده و ب ینا در آنجا حضور داشت و اعالم ميخود آن مرد ناب

دادند آه  یح ميش اعتراف آنند، ترجياشتباه خو نكه بهي ایجا ان بهيسيست، اما فرا
 هاآاراني ريید و پارسايار شديان بسيسيتعصب فر.  خود را انكار آنندینيمشاهدات ع

  .ف شده بوديشان تحريا
آنان با . نا بودين مرد نابيدن والديهم ترسان  داشتند و آنیگريد ديان هنوز اميسيفر
ن ي والد»ند؟يتواند بب یپس چگونه اآنون م«: دندي پرسین وي از والدیمي صمیظاهر

ان اعالم آرده يسيرا فريان، بدنام و رسوا شوند، زيسي فریدند آه از سويترس یشخص م
سه اخراج آنند يح است، او را از آني همان مسیسي اعتراف آند آه عیبودند آه اگر آس
آس  چين مدت، هيد و در خالل ايانجام یطول م  روز بهیمدت س ز بهيو زمان اخراج ن

. دي نمای سوگواری مردگان ویا براياجازه نداشت فرزند شخص متخلف را ختنه آند و 
شد و اگر شخص متخلف در خالل آن توبه  ی قلمداد میبت بزرگيت، مصين نوع محكوميا
 پسر انجام یرا آه بی بزرگهمعجز. آردند  یل مي بر او تحمیتر نيآرد، مجازات سنگ ینم

: حال پاسخ دادند نيد، با ايگرد ین ميت والديان موجب محكوميسيگرفته بود، از نظر فر
ن را آه چگونه ياما ا. ا آمده استيدن نا بهيم آه نابيدان یز ميم آه پسر ماست، و نيدان یم«
او . دياز خودش بپرس. ميدان ی چشمان او را گشوده است، ما نمیا چه آسينا شده و يب

ر ينا از زين مرد نابين والدي بنابرا».شتن سخن خواهد گفتي خوهبالغ است و خود دربار
 اقرار یسيح بودن عيمس  آرده، چون جرئت نداشتند بهیت، شانه خالي مسئولیبار تمام
  .ش محول نمودنديپسر خو ت را بهي مسئولهآنند، هم
 یمانيا یز و بيآم صبان، آنچنان در تنگنا قرار گرفته بودند آه سئواالت تعيسيفر

ت، ي از جمعیارينا موجب شده بود آه بسي مرد نابیشفا ق مربوط بهيشان در مورد حقايا
 یها ندرت در مكان ، بهیسيع. قت آماده شونديافت حقي دری، برایژه مردم عاديو به

ضان انجام ين دادن درد و رنج مري او با هدف تسكیرا آارهايآرد ز یشلوغ معجزه م
آردند آه چگونه امكان دارد  ی از خود سئوال میاريبس.  نبوديی خودنمای براگرفت و یم

ان او را يسي آه فریسينام ع  بهیق شخصي را از طریا العاده ن اعمال خارقيخداوند چن
ت تمام ادامه ي با جدیسيان با عيسي فرهخوانند، انجام دهد؟ مجادله و مبارز یاد ميش

  .داشت
آنان . ده استي گردی موجب شهرت ویسيشان با عيفت اافتند آه مخاليان دريسيفر

 ی و حق شناسیافت شفا، از شاديمرد آور با در.  را انكار آنندی وهتوانستند معجز ینم
ن و يعت را در زمي طبهالعاد  خارقیزهاي چیتوانست تمام یرا ميده بود زيسرشار گرد

داد اما  یح مي توضیراحت ش را بهين احساس خويبنابرا. آسمان مشاهده آند و لذت ببرد
:  گفتندیو پس او را فراخوانده، به.  آردند آه او را خاموش آنندیگر سعيان بار ديسيفر
ن مرد ينكه، نگو اي ایعني ». گناهكار استیم آه او مرديدان یل آن، ما ميخدا را تجل«
  .ن آار را انجام دادهي تو را شفا داده است بلكه خداوند است آه ایسي عیعني
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نكه يدانم، و آن ا یز ميك چيدانم، تنها  یگناهكار بودنش را نم«: رد آور پاسخ دادم
با تو چه آرد؟ چگونه «: دنديگر بار پرسيان ديسيفر. ام نا گشتهيآور بودم، و اآنون ب
 داشتند آه ذهن او را مغشوش ی سعین سئواالتي آنان با طرح چن»چشمانت را گشود؟

 ید با جانبداريطان و ارواح پليش. ه و اغفال شده قلمداد آندآه خود را گمرا یطور آنند به
 متحد آرده بودند تا از نفوذ یل انساني خود را با دالی قوت و هوشمندیان، تماميسياز فر

شه ي از مردم ریاري را آه در ذهن بسیآنان اعتقاد.  آنندیريح جلوگيقدرت مس
 خود يیناي آه بیز در آنار مرد آوري نكن فرشتگان خداونديآردند، ل یاثر م د، آميدوان یم

  .آردند یت ميافته بود، حضور داشتند و او را تقويرا باز
فريسيان درک نمی کردند که ميبايست مشکل خويش را با شخص ديگری )منيژه (

وی  به غير از اين مرد بيسواد که کور به دنيا آمده بود حل وفصل کنند، وکسی را که با
وهنگامی . نور حقيقت الهی برجان مرد کور تابيده بود.  شناختندمبارزه می کردند نمی

 را مساعدت نمود تا با کار سعی می کردند وی را گمراه کنند، خداوند او که فريسيان ريا
  نشده استپاسخهای پرقدرت ومعنی دار خويش نشان دهد که در دام ايشان گرفتار

ه به شما گفتم ، اّما گوش نمی دهيد،  من ک"بنابراين درپاسخ به سئوال فريسيان گفت ،.
 ايشان " چرا می خواهيد دوباره بشنويد؟ مگر شما نيز می خواهيد شاگرد او شويد؟

می دانيم  ما. ما شاگرد موسی هستيم ! اويی   تو خودت شاگرد“ :دشنامش داده گفتند
  ".خدا با موسی سخن گفته است ، اّما اين شخص، نمی دانيم از کجاست 

وند ازآزمون دشواری که  مرد نابينا ازآن عبور می کرد آگاه بود وبه عيسی خدا
او باسخنانی تند . همين دليل به وی متانت وقدرت بيان عطا فرمود تاشاهد مسيح شود

آنان ادعا می کردند که مفسران کتاب . وسرزنش آميز به سئواالت فريسيان پاسخ داد
 ال هنگامی که با معجزات عيسی روبرومقدسه و رهبران مذهبی قوم ميباشند با اين ح

 شدند در شناخت منبع قدرت الهی وی و سيرت وادعا های او جهالت خويش را آشکار
بااينکه چشمان مرا گشوده ، نمی دانيد از ! شگفتا" به فريسيان گفت ، کور مرد. کردند

خدا  سی اگر ک ، اّما  نمی شنود   گناهکاران را می دانيم که خدا دعای کجاست ولی ما
از آغاز جهان تا .  می شنود ، خدا دعای ا و را را به جا آورد خواست او ترس باشد و

گشوده باشد، اگر اين مرد ا ز  زاد را کنون شنيده نشده که کسی چشمان کوری مادر
  ."نمی آمد جانب خدا نبود، کاری از وی بر

 به طوری که داليل مرد نابينا، براساس تفکر خود فريسيان با ايشان برخورد نمود،
  وی قاطع وترديدناپذير

قاطعانه وی درحالی که شگفت زده  فريسيان با شنيدن سخنان کنايه آميز و. بود
برای لحظاتی سکوت حکمفرما شده . آرامش خويش را حفظ کنند سعی نمودند شده بودند

فريسيان جامه های خويش را به دور خود پيچيدند زيرا می  سپس کاهنان و. بود
در حالی که خاک پايهای  سيدند جامه های ايشان در تماس با مرد نابينا آلوده شود وتر

گناه زاده  توسراپا در" دشنام می دادند به وی گفتند، خود راتکانده ومرد کور را ناسزا و
  .کردند را اخراج  پس او" حال، به ما هم درس می دهی ؟. شده ای 

آيا :" يافت واز وی پرسيد ه اند، او راچون عيسی شنيد که آن مرد را اخراج کرد
، بگو کيست تا به او  سرورم" ،  داد مرد نابينا پاسخ"  به پسر انسان ايمان داری ؟

همان است که اکنون با توسخن ! ديده ای  تو او را:" عيسی به وی گفت ." ايمان آورم
ايمان به  با. دزمين نها در برابرش روی بر سرورم ، ايمان دارم، و" گفت ،." می گويد

يافته بود، بلکه چشما ن روحانی وی نيز  باز عيسی، نه تنها بينايی جسمی خود را
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مسيح به روح او مکاشفه شده بود واو نيز وی را به عنوان فرستاده . گشوده شده بود
  .خداوند پذيرفته بود

گروهی از فريسيان نزديک عيسی اجتماع کرده بودند وعيسی با مشاهده آنان 
مشاهده اعمال وی نشان داده  فت شديد وبی سابقه ای را که با شنيدن سخنان ومخال

من برای داوری به اين جهان آمده " عيسی به ايشان گفت ،. بودند، به خاطر می آورد
نور  مسيح آمده بود تاچشمان کورا ن بينا شده و."شوند بينايان کور ام، تا کوران بينا و

معجزه انجام شده برای مرد  م کرد که نور جهان است وحقيقت را دريافت کنند، او اعال
حضور ملکوتی  قومی که شاهد ظهور منجی بود،. کور، در راستای رسالت مسيح بود

می گرفت  مورد توجه وعنايت وی قرا ر زمان ديگری مشاهده کرده و وی را بيش از هر
خالل همين مکاشفه اّما در . تری آشکار گرديده بود معرفت الهی به طور کامل زيرا. 

سرنوشت  گرفته و سيرت ايشان مورد آزمايش قرار. مردم مورد داوری قرار می گرفتند 
  .ايشان معين می گرديد

روحی مرد کور را بينا کرده بود،  قدرت الهی که چشمان جسمی و) تجّلی ( بروز
) ن مستمعي( بعضی از شنوندگان. فريسيان را در تاريکی وظلمت عميقی رها کرده بود

آيا ما نيز " مسيح با اين تّصور که سخنان وی متوجه ايشان است ، از مسيح پرسيدند،
اگر کور بوديد گناهی نمی داشتيد، اّما حال  که ادعا " عيسی به ايشان گفت ،" کوريم؟

اگر خداوند  ديدن  حقيقت را برای  شما " می کنيد  بيناييد ،  گناهکار باقی  می مانيد 
دانيد ، جهالت شما گناه محسوب نمی شد  وليکن االن می گوييد بينا غير ممکن می گر

خودتان عقيده داريد که بينا هستيد  ولی ابزار بينايی را که به  وسيله آن  . هستيم 
حاجات ) کسانی که( تمامی آنانی  که . ميتوان  نور حقيقت را کسب نمود انکار می کنيد 

د از مساعدت بيکران مسيح برخوردار می خويش را درک می کردن) نيازمنديهای ( 
اّما فريسيان به نياز خود اقرار نمی کردند واز آمدن به حضور عيسی امتناع می . شدند 

نابينايی که خود مسّبب آن بودند و به . کردند بنابراين در نابينايی روحانی  باقی ماندند
  ".گناهکار باقی می مانيد" همين دليل عيسی بديشان فرمود ، 

  پايان فصل پنجاه ويک
  "۵٢فصل "

  "شبان نيکو " 
  
  

...... شبان نيکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد. من شبان نيکو هستم " 
من شبان نيکو هستم ، من گوسفندان خود را می شناسم وگوسفندان من مرا می 

ا در من جان خود ر. شناسند، همان گونه که پدر مرا می شناسد ومن پدر را می شناسم
  "راه گوسفندان می نهم 

عيسی ، بار ديگر با بکار گرفتن روشی متداول و شناخته شده به اذهان مستمعين 
. تشبيه کرده بود) ماليم ( او اثرات روح را به آب تازه وخنک . خويش دسترسی  يافت

عيسی هم چنين ، خود را نور جهان ، منشاء حيات وشادی برای طبيعت وانسان معرفی 
ارتباط خويش را با آنانيکه ) علفزاری زيبا( واکنون در چشم انداز دشتی زيبا. ودکرده ب

برای جمعيتی که در اطراف وی گردآمده بودند، هيچ . به او ايمان آورده اند اعالم می کند
تصويری نميتوانست آشناتر از اين تصور باشد، و سخنان مسيح آن را برای هميشه به 

يح  بدون ياد آوری درس عظيم وی هرگز نمی توانند به شاگردان مس. خود متصل کرد
آنان در هرشبان ). اديت شود( شبانانی که از گله های خود مراقبت می کنند، بنگرند 
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وخويشتن را در هرگله نيازمند وبی ياروياور . صادق و وفادار مسيح را خواهند ديد
  .خواهند يافت 

سالت مسيح را ترسيم کرده اشعيا نبی در سخنان تسلی بخش خويش ، تصور ر
آن را بلند کن : ای صهيون که بشارت می دهی ، آوازت را باقّوت بلند کن" است 

اينک خداوند يهُوه با !" هان خدای شماست " ومترس  وبه شهرهای يهودا بگو که 
اينک اجرت او باوی است وعقوبت . قوت می آيد وباز وی برايش حکمرانی می نمايد

او مثل شبان گله خود را خواهد چرانيد وبه بازوی خود بره ها .  آيدوی پيش روی او می
داود نبی در . ١١ تا ٩ آيات ۴٠اشعيا." را جمع کرده به آغوش خويش خواهد گرفت 

خداوند شبان من است ، محتاج به هيچ چيز نخواهم " مزامير خويش سروده است ،
ويک " بی فرموده است ، وروح القدس به زبان حزقيال ن– ١ آيه ٢٣مزامير " بود

گم شده گان را خواهم طلبيد ." " شبان برايشان خواهم گماشت که ايشان را بچراند
" و" عهد سالمتی را با ايشان خواهم بست " و." ورانده شدگان را باز خواهم آورد

. ديگر در ميان امت ها به تاراج نخواهد رفت وحيوانات صحرا ايشان را نخواهند خورد
 آيات ٣۴حزقيال ." نيت ، بدون ترساننده ای ساکن خواهند شدبلکه به ام

٢٨،٢۵،١۶،٢٣.  
مسيح اين نبوت ها را مربوط به خويش دانسته واختالف ميان سيرت خوش را با 

فريسيان درست در آخرين . شخصيت وسيرت رهبران اسرائيل مورد مقايسه قرارداد
ده بودند، زيرا وی جسارت يافته لحظه، شخص نابينا را که شفا يافته بود از آغل جداکر

آنان شخصی راکه مسيح به عنوان شبان حقيقی به . بود تابه قدرت مسيح شهادت دهد
و با انجام اين عمل ، جهالت خويش را . سوی خويش کشيده بود، از وی جدا کرده بودند

و به همين د ليل نمی . نسبت به وظايفی  که به ايشان محول شده بود نشان دا د ند
  وانستند شبانان  شايسته وال يقی  برای ت

اکنون ، عيسی ، تفاوت ميان ايشان باشبان نيکو را پيش روی ايشان . گله ها باشند
عيسی قبل از . قرارداده وخود رابه عنوان محافظ حقيقی گله خداوند قلمداد کرده بود

گوسفندان داخل آن که از در به آغل " انجام اين گفتگو، در سخنانی ، اعالم کرده بود، 
. اّما آن که از در به درون آيد. نشود، بلکه از راهی ديگر فرا رود، دزد وراهزن است 

در باره ( فريسيان تشخيص نمی دادند که اين سخنان بر عليه ." شبان گوسفندان است 
وهنگامی که در باره مفهوم سخنان مسيح فکر می کردند، . گفته نشده است) ايشان 

هستم،  هرکه از راه من داخل شود " در"من ،"  به ايشان فرمود،عيسی با صراحت
نجات خواهد يافت ، وآزادانه به درون خواهد آمد وبيرون خواهد رفت وچراگاه خواهد 

دزد نمی آيد جز برای دزديدن وکشتن ونابود کردن ، من آمده ام تا ايشان حيات ." بافت 
  .دداشته باشند واز آن به فراوانی بهره مند شون

وتمامی فرزندان خداوند در طول قرون واعصار، از . مسيح درآغل خداوند است 
آنان از طريق آيات ونشانه ها، مکاشفه نبوتهای انبياء عهد . همين در وارد شده اند

اعالم شده به شاگردان ودر معجزاتی که برای ) سرمشق های ( عتيق ، در الگوهای 
بره خداست و گناه " اوراکه،. را مشاهده کردندفرزندان انسان انجام شده بود، عيسی 

 وتنها از طريق اوست که آنان به آغوش فيض ٢٩ آيه ١يوحنا ." جهان را برمی دارد
بسياری از مذاهب موجود در جهان با طرح ريزی آيين ها . ورحمت خداوند وارد شدند

 مّبرا از مختلف سعی کردند تا انسان را در حضور خداوند،) روش های ( وسيستم های
اّما مسيح . گناه نشان داده وآشتی دهند تا بدين ترتيب آنان را به آغل خداوند وارد کنند

تنها در ورود ميباشد وتمامی کسانی که با مطرح نمودن مسائلی سعی کردند جای مسيح 
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را گرفته ومسئوليت او را به عهده بگيرند وبه عبارتی ديگر سعی نمودند از راهی ديگر 
  . شوند، دزد وراهزن هستندوارد آغل

آنان از راهی ديگر به جز مسيح وارد آغل شده . فريسيان ازدروارد نشده بودند
کاهنان ورهبران ، کاتبان . بودند وبه همين دليل مانند شبان حقيقی عمل نمی کردند

کالم . وفريسيان، مراتع سرسبزو زنده را نابود کرده وسرچشمه آب حيات را آلوده کردند
"  بخش خداوند، اعمال شبانان دروغين راچنين توضيح وتفسير کرده است ،الهام

ضعيفان را تقويت نمی دهيد وبيماران را معالجه نمی نماييد وشکسته ها را شکسته 
بندی نمی کنيد ورانده شدگان راپس نمی آوريد وگم شدگان رانمی طلبيد، بلکه 

  .برآنهاباجور وستم حکمرانی می نماييد
مين درتمام طول اعصارفرضيه های مختلفی را برای تامين نيازهای فالسفه ومعل

هرقوم مشرکی، از معّلمين بزرگ وسيستم مذهبی . روحی ومعنوی بشر عرضه نمودند
مذهبی که راه رسيدن به نجات  ورستگاری را از طريقی به جز . ويژه ايی برخوردار بود

از نگريستن به چهره پدر مذهبی که چشمان بشر را . طريق مسيح پيشنهاد می کرد
ودلهای ايشان را لبريز از ترس خداوند می ) منحرف می نمود( آسمانی دور می کرد

هدف وتمايل آنان اين بود که نجات . نمود، خدايی که منشا برکت ورحمت بود
اين معلمان . ورستگاری وآفرينش را که متعلق به خداست از وی به سرقت برند

ميليونها انسان تحت فشار . زدسترسی به نجات محروم می کننددروغين ، انسان را نيز ا
وستم مذاهب دروغين ،  ودر اسارت ترسی کورکورانه، مانند حيوانات بارکش مورد بی 
توجهی وبی عاطفگی قرارداشته واز ايندو شادی واشتياق محروم بوده ودر زير سايه 

ت که ميتواند روح انسان تنها انجيل فيض خداس. سنگين ترس از آخرت زندگی می کنند
تفّکر وانتظارمحبت خدا که در پسر اوعيسی آشکار شده است آنچنان . را تعا لی بخشد

می کند که هيچ نيروی ) تهييج ( دل آدمی را به هيجان درآورده وتواناييهای شخص را
خداوند در انسان را باز ) تصور( مسيح آمد تا صورت . ديگری قادر به انجام آن نيست 

از دسترسی انسان به مسيح ممانعت کند، ) وهرکه( ی واحياء کند وهرکسی که ساز
انسان را از دسترسی به رشد وپرورش حقيقی محروم کرده واميد انسان را برای يک 

  .زندگی هد فمند وپر جالل از چنگ وی در می آورد وچنين کسی دزد وراهزن است 
مسيح هم در وهم شبان است " آن که از ر به درون آيد، شبان گوسفندان است " 

گوسفندان " وبه واسطه ايثار وفداکاری شبانی . و او خودش نيز به درون وارد می شود
دربان ، در براو می گشايد و گوسفندان به صدای او گوش فرا می ." رابه عهده می گيرد

چون همه . دهند، او گوسفندان خويش را به نام می خواند وآنها را بيرون می برد
سفندان خود رابيرونَ َبرد، پيشاپيش آنها گام بر می دارد وگوسفندان از پی او می گو

  .".روند، زيرا صدايش رامی شناسند
ودر . گوسفندان در ميان تمامی موجودات از همه کم جرات تروناتوان تراست 

. شرق، شبانان از گله های خويش به طور بی وقفه وخستگی ناپذير مراقبت می کردند
امروز، فضای خارج از محدوده شهرها )  مانند–مثل ( نهای قديم نيز همچون در زما

راهزنان ولگرد وساکن قبايل مرزی ، وحيوانات درنده ای که در شکاف . ناامن بود
شبانان با . صخره ها پنهان شده بودند، برای غارت واز بين بردن درکمين می نشستند

. له های خويش را به عهده می گرفتندآگاهی وقبول خطر مرگ مسئوليت مراقبت از گ
يعقوب که مسئوليت مراقبت و شبانی از گله های البان را در مراتع سرسبز سرزمين 

چنين بودم که گرما در روز " حاران به عهده داشت در مورد کار پرزحمت خويش گفت ،
 ۴٠آيه ٣١پيدايش ." وسرما درشب ، مرا تلف می کرد، وخواب از چشمانم می گريخت 
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وداود نيز درخالل پاسبانی از گوسفندان پدر خويش ، يک تنه با شير وخرس مواجه شده 
  .وَبره ربوده شده را از دهان آنان نجات داد

همانطوری که شبان گله خويش را برفراز صخره ها واز ميان )در حاليکه ( 
 که جنگلها ودره ها به سوی علفزارهای خلوت کنار رودخانه هدايت می کند ودر حالی

در شبهای تنهايی وبر فراز کوهستان از آنان مراقبت کرده وازآنان در مقابل سارقان 
وهمانطوری که ا زگوسفندان مريض و ناتوان با مهربانی مراقبت می . حفاظت می کند 

ودلبستگی شيرين . کند، زندگی وی با گوسفندان پيوند خورده ويکی می شود 
وهريک از ). بوجود می آيد( يجاد می شودومستحکمی ميان  شبان با گوسفندان ا

  .گوسفندان دارای نام بوده وهنگامی که شبان او رابه نام می خواند، پاسخ می گويد
همانطوری که شبان زمينی گوسفندان خود را می شناسد، شبان الهی نيز 

وخداوند يهوه می ." گوسفندان خويش را که در سراسر جهان پراکنده اند می شناسد
شما، ای گله من ، و،ای گوسفندان مرتع من، انسان هستيد ومن خدای شما می فرمايد 

واينک ." وتو رابه اسمت خواندم ، پس تو ازآن من هستی " عيسی می فرمايد،." باشم 
 – ١ آيه ۴٣ اشعيا – ٣١ آيه ٣۴حزقيال ." تو رابرکف دستهای خويش نقش نمودم 

  .١۶ آيه ۴٩باب 
وبا تمامی وجود ) يسی هرکدام از مارامی شناسدع( عيسی تک تک مارامی شناسد
او حّتی خانه ای را که . او مارابه نام می شناسد. از ضعف وناتوانی ما متاثر می شود

او قادراست که درزمان . درآ ن  زند گی می کنيم شناخته و نام ساکنان آن را می داند
 معينی بفرستد تايکی مقرر خادمين خود رابه خيابان معينی ، دريک شهر معينی وخانه

هرشخصی در نظر عيسی آنقدر شناخته شده است که .[ از گوسفندان او را پيدا کنند
پريشانی بشر قلب ] . اديت شود.مرده است ) وی ( چنانکه گويی عيسی فقط برای او

اوآمد تا . عيسی را متاثر می کند ودرخواست انسان به جهت کمک به گوش او می رسد
مرا متابعت " اورا ازانسان دعوت  می کند که،. وی خوش جلب کندتمامی بشر رابه س

. وروح او بر دلهای ايشان اثر گذاشته وآنان را به سوی عيسی هدايت می کند" کن
ا وهم چنين . بسياری از رفتن به سوی عيسی امتناع می کنند وعيسی آنان را می شناسد

ده اند تا تحت مراقبت شبانی وی کسانی را که با شادی به صدای او گوش فرا داده وآما
گوسفندان من به صدای من گوش فرا می " عيسی می فرمايد،. قرارگيرند را می شناسد

  ."دهند، من آنها را می شناسم وآنها از پی من می آيند
....................... او گوسفندان خويش رابه نام می خواند وآنها را بيرون می برد"

شبان شرقی گوسفندان ." ی روند، زيرا صدايش را می شناسندوگوسفندان از پی او م
او برای راهنمايی گله، از زور وفشار استفاده نمی کند، بلکه . خويش را نمی راَند

پيشاپيش آنها گام بر می دارد وآنان را صدا می زند و گوسفندان صدای اورا شناخته واز 
.  است ، اينگونه رفتار می کندومسيح نيز که منجی وشبان گوسفندان. پی او می روند

قوم خود رامثل گوسفندان راهنمايی نمودی ، به دست موسی " کالم خداوند می فرمايد،
با محبت ازلی تو رادوست داشتم " عيسی مسيح از طريق نبی اعالم می کند، ." وهارون

او هيچ کس را به پيروی از خويش مجبور ." ، از اين جهت تورا به رحمت جذب نمودم
ايشان را به ريسمانهای انسان وبه بندهای محبت جذب " می کند، بلکه می فرمايد،ن

  .۴ آيه ١١ هوشع – ٣ آيه ٣١ ارميا– ٢٠ آيه ٧٧مزامير" نمودم
ترس از مجازات ويا انتظار پاداش جاودانی نيست که شاگردان مسيح رابه پيروی 

 که در سرتاسر اقامت مشاهده محبت بی مانند منجی به شاگردان. از وی هدايت می کند
وی در روی زمين از آغل محقری در بيت للحم تا صليب جلجتا ادامه داشت وهم چنين 
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محبت مسيح دلهای شاگردان . تعاليم وی دلهای ايشان را نرم ومطيع ساخته بود
  .آنان صدای او را می شنوند ودرپی او می روند. ودوستداران وی را بيدار می کند

يشاپيش گوسفندان گام برمی دارد وبا خطرات ُمختلف مواجه همانطوری که شبان پ
چون همه گوسفندان ." می شود، عيسی نيز با قوم خويش به همين طريق عمل می کند

طريق آسمان به واسطه رِد پای ." خودرا بيرونَ َبرد، پيشاپيش آنها گام بر می دارد
وُپر فراز ونشيب باشد اّما مسير راه  شايد ناهموار . شده است ) تقديس ( منجی متبرک 

عيسی اين راه را پيموده است وپاهای او خارهای سخت  وخشن را از سر راه برداشته 
او خود تمامی بار سنگينی را که ميبايستی بر دوش . است تا به راحتی از آن عبور کنيم
  . خود حمل کنيم ، حمل کرده است

در پادشاهی وسلطنت بر عيسی به رغم اينکه به حضور خداوند صعود نموده  و
کائنات سهيم شده است بااين وجود هيچ يک از از صفات شفقت آميز خويش را ازدست 

امروز نيز قلب مهربان وبا شفقت عيسی به روی تمامی بشريت مصيبت زده . نداده است 
امروز نيز ست های سوراخ شده او برای برکت بخشيدن به قوم خداوند به . گشوده است 
به يقين هرگز هالک نخواهند شد وکسی آنها را ازدست " و. راز شده است سوی آنان د

فردی که خودرا به مسيح تسليم می کند، در نظر او از تمامی دنيا ." من نخواهدُ ربود
رنج ودرد را برروی صليب چلجتا ) همه(منجی تمامی). ارزشمند تراست(باارزشتر است 

او هرگز . لکوت وپادشاهی او نجات يابدتحّمل کرد تاشايد يک نفر برای ورود به م
مادامی که پيروان . کسانی راکه به خاطر ايشان جان خويش را فدا کرده اند رها نمی کند

ودرتمامی آزمايشات ومشکالتمان . او وی را ترک نکنند، او ايشان را رها نخواهد کرد
آ زمايشات وتجربه او مارا در مبارزه با . از مساعدت پايان ناپذيروی برخوردارمی شويم

ها ودرجنگ با شرير تنها نمی گذارد تادرزير بارسنگين رنج واندوه له شويم ، اگرچه او 
از رويت انسانی ما پنهان است ، اّما باگوش ايمان می توانيم صدای اورا بشنويم که می 

که ومن آن که زنده است ، مرده بودم، اّما اينک ببين ." گويد، نترسيد، من با شما  هستم
ا و به ما می گويد، ." زنده جاويدم وکليد های مرگ وجهان مردگان دردست من است 

من رنجهای شما را  متحمل  شد م، و زحمات  شما را  تجربه کرد م و با همان آزمايشها 
  از.يی که روبرو شد يد، روبرو شد م

 مصيبت عيسی به ما می گويد که از تمامی.گريه ها يتان آگاهم ومن نيز گريسته ام
ها ورنجهای شما آگاهم وهرگز شمارا ترک نگفته ورهانخواهم کرد وهنگامی که 

هرآينه ." رنجهای شما دل هيچ انسانی را تحت تاثير قرارنمی دهد، فقط به من بنگريد
کوهها زايل خواهد شد وتّلها متحرک خواهد گرديد، ليکن احسان من از تو زايل نخواهد 

خداوند که برتو رحمت می کند اين رامی . خواهد گرديدشد وعهد سالمتی من متحرک ن
   "١٠ آيه ۵۴اشعيا." گويد

هرقدر که شبان گوسفندان خودرا دوست می دارد، اّما مسيح پسران ودختران خود 
او . است "پدر َسرمدی " عيسی فقط شبان ما نيست ، بلکه او.رابيشتر دوست می دارد

فندان خود رامی شناسم و گوسفندان من من شبان نيکوهستم ، من گوس" می فرمايد،
من جان . همان گونه که پدر مرامی شناسد ومن پدر رامی شناسم . مرا می شناسند

  .١۵و١۴ آيات ١٠يوحنا." خودرا درراه گوسفندان می نهم
 پسر يگانه خدا ، او که درآغوش پدر بود، او که خداوند –!  چه عبارت با شکوهی 

 مصاحبت با خدای سرمدی را –خوانده بود " ست مردی که همدوش من ا" وی را
بدليل اينکه هديه پدر آسمانی . رهاکرده بود تا با فرزندان او مصاحبت وهم نشينی کند

او مارا مانند فرزندان خود دوست . وثمره عمل او هستيم ، عيسی ما را محبت می کند
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ن وعالی ترين چيز ها خواننده محترم ، عيسی تو رادوست دارد وخداوند بهتري. می  دارد
  .را به تو عطا می کند، بنابراين به او اعتماد کن 

عيسی به تمامی افراد روی زمين که به وسيله شبانان دروغين گمراه شده بودند، 
اوآرزو داشت همه کسانی را که در ميان گرگها پراکنده شده بودند، به . فکر می کرد

گوسفندانی ديگر نيز " يسی فرمود،ع. عنوان گوسفندان مرتع خويش جمع آوری کند
آنها رانيز بايد بياورم وآنها نيزبه صدای من گوش . دارم که از اين آغل نيستند

  "١۶ آيه ١٠يوحنا." آنگاه يگ گله خواهند شد با يک شبان . فراخواهند داد
پدر، مرا از اين رو دوست می دارد که من جان خود را می نهم  تاآن را باز " 
اختياردارم . س آن رااز من نمی گيرد، بلکه من به ميل خود آن را می دهمهيچ ک. ستانم

  ."آن رابدهم واختيار دارم آن رابا ز ستانم، اين حکم را ازپدر خود يافته ام
هيچ کس آن را ازمن نمی گيرد، بلکه . من جان خودرا می نهم تاآن را باز ستانم"

او ." ا بدهم واختيار دارم آن راباز ستانممن به ميل خود آن را می دهم، اختيار دارم آن ر
به عنوان عضوی از خانواده بشری فانی بود، به عنوان ) درحالی که( درهمان زمان که 

او قادر بود درمقابل مرگ ايستادگی کرده واز . خداوند منشاء حيات جهان نيز بود
د را فدا کرد تا اّما داوطلبانه جان خو. پذيرش وتسليم شدن به حاکميت موت خودداری کند

او گناه جهان را برخود گرفت ، ). آشکارکند(حيات وجاودانگی خويش را معلوم کند
ومتحمل دشنام ولعنت ناشی ازآن شد، وجان خود رابه عنوان قربانی فداکرد تا انسان به 

  .مرگ جاودانی محکوم نگردد
 وما. لکن او غم های مارا برخودگرفت ودردهای مارابرخويش حمل نمود" 

وحال آنکه به سبب . اوراازجانب خدا زحمت کشيده ومضروب ومبتال گمان برديم
وتاديب سالمتی ما بروی آمد . تقصيرهای ما مجروح وبه سبب گناهان ما کوفته گرديد

جميع ما مثل گوسفندان گمراه شده بوديم و هريکی از ما . واز زخمهای او ما شفا يافتيم 
  .۶ تا ۴ آيات ۵٣اشعيا ." گناه جميع ما را بر وی نهادبه راه خود برگشته بود وخداوند 

  "۵٣فصل " 
  "آخرين سفر از جليل " 
  

درحالی که ماموريت مسيح به پايان خود نزديک می شد، شيوه کارمسيح نيز تغيير 
. او پيش از اين کوشيده بود تا از برانگيختن مردم وايجاد سروصدا اجتناب کند. کرده بود

ريم واحترام مردم خودداری می کرد وهنگامی که شور وهيجان عيسی از پذيرفتن تک
عمومی در حمايت از او برانگيخته می شد، بی درنگ ا زَ محلی بهَ محل ديگر حرکت می 

بارها به مردم دستور داده بود که از اعالم کردن او به عنوان مسيح ) . سفرمی کرد( کرد
 خيمه ها به طور مخفيانه وسريع سفر عيسی به اورشليم درايام عيد. خودداری کنند

انجام شده بود، وهنگامی که برادرانش از وی درخواست نمودند تا خود را به عنوان 
 ۶ آيه ٧يوحنا ." هنوز وقت من فرا نرسيده است ." مسيح اعالم کند به ايشان گفت 

وبدون جلب توجه به سوی اورشليم عزيمت نموده وبدون تشريفات وبه صورتی غير 
او بای . اّما آخرين سفر او به اورشليم ميبايستی متفاوت باشد.  وارد شهر شدمنتظره

مدت زمانی به واسطه دشمنی وغرض ورزی کاهنان وحاکمان يهود اورشليم را ترک 
اّما اکنون تصميم داشت به شکلی علنی وآشکار وبا اطالع عموم به اورشليم . گفته بود

قربانی عظيم درآن ) مکانی که( صحنه ای که زيرا اين بار عيسی به سوی . عزيمت کند
  .انجام می شد، گام برمی داشت ، والزم بود که نگاه مردم به سوی آن مکان جلب شود
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همان گونه که موسی آن مار را در بيابان برافراشت، پسر انسان نيز بايد " 
ا که به همانطوری که اسرائيليان ما ر برافراشته ر . ١۴ آيه ٣يوحنا " برافراشته شود

عنوان نشانه شفای ايشان اختصاص يافته بود، نگاه کردند، به همان ترتيب نگاه تمام 
مردم بايد به سوی مسيح ، قربانی عظيمی که موجب نجات ورستگاری جهان گناهکار 

  .گرديده بود، متوجه شود
تصور نادرست وکم ايمانی برادران عيسی درباره اعمال وسيرت الهی او موجب 

ود تا درايام عيد خيمه ها ازوی بخواهند خود را به عنوان مسيح به همگان گرديده ب
واکنون به شکلی مشابه شاگردان عيسی سعی داشتند اورا از مسافرت به . معرفی کند

آنان سخنان عيسی را درارتباط با حوادثی که در اورشليم برای . اورشليم منصرف کنند
ی به دشمنی شد يد رهبران مذهبی يهود، وی رخ خواهد داد، به يادآورده وباآ گاه

عزيمت . مشتاقانه از استاد خويش می خواستند که ازرفتن به اورشليم منصرف شود
عيسی به اورشليم با وجود ترس ونگرانی وکم ايمانی شاگردان محبوبش کاری طاقت 

برای عيسی بسيار سخت بود که آنان را به سوی اورشليم، مکانی که . فرسا بود
وشيطان نيز با تمام قدرت آماده بود . ی وغم واندوه در انتظارشان بود، هدايت کندپريشان

چرا او ميبايستی به اورشليم رفته وبه مرگ . تا فرزند انسان را مورد وسوسه قراردهد
ومردم مريضان . محکوم گردد؟ تمامی اطرافيان او اشتياق شديدی به نان حيات داشتند

کار بشارت انجيل فيض،  تازه آغاز . م شفا بخش او بودندخويش راآورده ودرانتظار کال
چرانبايد به سوی سرزمين های . شده بود واو سرشار ازقدرت ودراوج جوانی بود

پهناور جهان به پيش رفته وکالم فيض وشفا بخش خويش را به گوش عالميان برساند؟ 
ليونها انسان تيره ر حقيقت وسعادت به مي) تقديم( وچرا نبايد در شادی ناشی از اعطای 

وز و غمد يده سهيم گردد؟ وچرامسئوليت جمع آوری خصاد رابه شاگردان کم ايمان وکند 
  ذهن  وکم تحرک خويش محول کند؟

 وچرا ميبايستی اکنون با مرگ روبرو شده وکار را درآغاز راه ترک گويد؟ شيطان 
نيزبه شکلی بی رحمانه ، دشمنی که اورا در بيابان مورد وسوسه قرارداده بود، اکنون 

اگر عيسی برای لحظه ای درمقابل وسوسه شيطان . وزيرکانه مورد حمله قرارمی داد
تسليم شده ودراين لحظات حساس برای نجات خويش اقدام می کرد، عوامل شيطان 

  .پيروز می شد ند ونجات جهان گناهکا ر باشکست مواجه می شد
زيراانجام اراده پدر، تنها ." رشليم برودقاطعانه تصميم داشت به او"  اّما عيسی ،

در زمان طفوليت وهنگام ديدارازهيکل، به مادرش مريم گفته . هدف زندگی وی بود
در قانای جليل . ۴٩ آيه ٢لوقا "مگر نمی دانستيد که می بايد درخانه پدرم باشم؟ " بود،

پاسخ داده ، هنگامی که مريم ازوی خواست تا قدرت معجزه آسای خويش راآشکار کند 
عيسی در پاسخ به برادران . ۴ آيه ٢يوحنا." ساعت من هنوز فرا نرسيده است " بود،

خويش که ازوی خواسته بودند تا درعيد خيمه ها قدرت خويش راآشکار کند، همين 
اّما در نقشه عظيم خداوند برای نجات جهان ، زمان مقرر فرا رسيده . پاسخ را داده بود

وبای انجام اين کار . ان خويش را به جهت گناهان بشر فدا سازدبود وعيسی ميبايستی ج
گام های او به سوی اورشليم ، مکانی که دشمنانش مدتها . نبايد ترديد نموده وناکام شود

اکنون او خود را به . برای از بين بردن وی توطئه چيده بودند، تغيير مسير داده بود
عيسی استوار وثابت قدم به سوی .ردايشان تسليم نموده وجان خويش را فدا می ک

  .شکنجه ، طرد وانکار ، محکوميت ومرگ گام برمی داشت 
رسوالن ، پيش از خود فرستاده ايشان رفته به بلدی از بال د سامريان وارد " واو 

اّما مردم آنجا، عيسی را نپذيرفتند، زيرا او قصد عزيمت ." شدند تابرای او تدارک ببينند
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سامريان از يهوديان نفرت داشتند وعزيمت عيسی به اورشليم . شت به اورشليم را دا
اگر . موجب شده بود که آنان تصور کنند عيسی يهوديان را برايشان ترجيح داده است 

عيسی معبد سامريان راکه برفراز کوه جزريم واقع شده بود، بازسازی کرده ودرآن 
 اّماچون عيسی به اورشليم می رفت .عبادت می نمود، آنان باشادمانی او را می پذيرفتند

آنان ). آنان از نشان دادن مهمان نوازی اجتناب کردند.( وآنان از وی استقبال نکردند
نمی دانستند که با عد م پذيرش عيسی ، بهترين موهبت آسمانی راا ز در خانه هايشان 

يشان عالی عيسی ازآنان دعوت کرده بود تا بتواند با نزديک شدن به ا. برگردانده اند
او هرگونه محبت افراد را با فيض گرانبهای الهی . ترين برکات رابه آنان ارزانی دارد

اّما سامريان به واسطه تعصب وپيش داوری از تمامی برکات محروم . پاداش می داد
  .شدند

يعقوب ويوحنا، يعنی رسوالن مسيح پس از مراجعت از بال د سامريان، از بی 
آنان آکنده از خشم ونفرت .  عيسی بسيار آزرده وعصبانی بودنداحترامی آنان نسبت به

بودند زيرا سامريان در مقابل مسيح که حضورش موجب افتخار ايشان می شد، بسيار 
با عيسی بر فراز کوه اقامت ) دراين اواخر( شاگردان به تازگی . گستاخانه رفتار نمودند

يده بودند که چگونه جالل خداوند آنان د. نموده وشاهد دگرگونی سيمای اوشده بودند
. بروی ظاهر شده واز سوی الياس وموسی مورد تکريم واحترام قرارگرفته است 

شاگردان انتظار داشتند که بی احترامی آشکارسامريان به عيسی نبايد بدون کيفر 
  .ومجازات باقی بماند

گو بعقوب ويوحنا به حضور عيسی آمده وسخنان مردم سامره را برای وی باز
آنان به عيسی گفتند که مردم سامره حتی نخواستند برای يک شب از وی پذيرايی .نمودند
شاگردان تصور می کردند که سامريان در مقابل عيسی اشتباه بسيار سهمگينی را . کنند

آنان به کوه کرمل محلی که الياس نبی پيامبران دروغين رابه هالکت . مرتکب شده اند
ای سرور ما، آيا می خواهی بگوييم از آسما ن آتش " فتند،رسانده بود نگريسته وگ

آنان ا ز اينکه سخنانشان باعث ." ببارد وهمه آنها رانابود کند، چنانکه الياس کرد؟
آزردگی خاطر عيسی شده بود شگفت زده شدند، اّما باشنيدن سرزنش مسيح شگفتی 

 از کدام روح هستيد، نميدانيد که" مسيح به ايشان گفت ،. ايشان به اوج خود رسيد
وسپس به ." زيراکه پسرانسان نيامده است تامردم را هالک سازد بلکه تا نجات دهد

  .دهکده ای ديگر رفت 
تنها، شيطان وافرادی . در رسالت مسيح هيچ تحميلی برای پذيرش وی وجود ندارد

ی که تحت تاثير شيطان برانگيخته می شوند خود را به وجدان وضمير آدمی تحميل م
انسان تحت پوشش تظاهر به پارسايی ، با فرشتگان شرير هم پيمان شده وبرای . کنند

مردم به عقايد ومذهب خويش ، موجب رنج واندوه همنوعان ) کشاندن( هدايت کردن 
او .اّما مسيح با رحمت  ومحبت بيکران خويش درپی نجات بشريت است . خود می شود

 وجان آدمی دخالت کند وخدمت وعبادت محدود اجازه نمی دهد که رقيب ديگری در روح
وناقص را نمی پذيرد بلکه خواستار خدمت و عبادت داوطلبانه بوده وانتظار دارد که 

برخورداری ) گواه مسلم (نشانه قاطع . مشتاقانه دلهای خويش را تسليم محبت او نماييم 
اعمال ما را درک از روحيه شيطانی اين است که ديگران راتنها به اين علت که ارزش 

ويا برضد عقايد ماعمل می کنند مورد آسيب ) از اعمال ما قدردانی نمی کنند( نمی کنند 
  .قرارداده واز بين ببريم 

جسم وجان وروح .( هر موجود انسانی ، جسم ، جان وروحش به خدوند تعّلق دارد
خويش را فدا عيسی برای نجات تمامی بشر جان ). هر انسانی متعلق به خداوند می باشد
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هيچ چيزی برای خداوند اهانت آميز تر از اين نيست که عده ای به واسطه تعصبات . کرد
  .مذهبی موجب رنج ومصيبت کسانی گردند که باخون گرانبهای عيسی خريداری شده اند

. وعيسی آن مکان راترک کرد وبه نواحی يهوديه وآن سوی رود اردن رفت " 
." دآمدند، واو بنابه روال هميشه خود، به آنها تعليم می دادديگر بار جماعتها نزد او گر

  ١ آيه ١٠مرقس 
بخش قابل مالحظه ای از ماههای آخر خدمت مسيح در ناحيه پيريه يکی از اياالت 

ودراين ناحيه جماعت مردم نزد او گرد آمدند وعيسی . سپری شد" آنسوی رود اردن " 
  .يم اوليه خويش را تکرارمی کردهمانند ابتدای خدمت خويش در جليل ، تعال

" دوازده شاگرد را به نواحی اطراف گسيل داشت ،" عيسی همانطوری که قبال
هفتاد تن ديگر رانيز تعيين فرمود وآنها را دوبه دو پيشاپيش خود به هرشهر ودياری 

اين شاگردان برای مد تی با عيسی . ١ آيه ١٠لوقا ." فرستاد که قصد رفتن بدانجا داشت
  هنگامی که دوازده تن.  برده و به جهت کارشان از وی تعليم يافته بودندبسر

از شاگردان به ماموريت اعزام می شد ند، سايرشاگردان عيسی ، وی را در خالل 
وبنابراين شاگردان در طی اين مسافرت ، اين امتياز را . سفر به جليل همراهی کردند

رکرده واز تعاليم مستقيم وی بهره مند داشتند که با عيسی ارتباط صميمانه ای برقرا
  .اکنون اين هفتاد شاگرد به طور مستقل عازم ماموريت می شدند. شوند

دستورات داده شده به هفتاد شاگرد مشابه هما ن دستوراتی بود که به دوازده 
اّما به اين هفتاد شاگرد گفته نشده بود که به شهرهای اقوام غير . شاگرد داده شده بود

اگرچه مسيح از سوی سامريان مورد بی اعتنايی . وسامريان وارد نشونديهودی 
وبه . قرارگرفته وپذيرفته نشده بود ، اّما محبت وی نسبت به ايشان تغيير نکرده بود

همين دليل ، هنگامی که هفتاد شاگرد به ماموريت اعزام شدند، ابتدا از شهرهای 
امره ، ومتعاقب آن ، تمجيد وتعريف مسافرت خود منجی به س. سامريان بازديد کردند

سامری نيکو، وستايش توام با شادی جذامی سامری ، يکی از آ ن ده تن جذامی که شفا 
يافته و برای ستايش از مسيح ، باز گشته بود، همه وهمه برای شاگردان از اهميت فوق 

  .تاين موضوع برای شاگردان سرمشق خوبی بشمار می رف. العاده ای برخوردار بود
عيسی قبل از صعود به آسمان در اولين ماموريت محوله به شاگردان نام سامره را 
نيز در کنار اورشليم و يهوديه ذکرکرده وبه شاگردان فرمود که در وحله نخست بشارت 

تعليم مسيح آنان را برای انجام چنين ماموريتی آماده کرده . انجيل را درآنجا موعظه کنند
م خداوند واستاد شان به سامره رفتند، مردم برای پذيرش ايشان وهنگامی که درنا. بود

سامريان سخنان مسيح را درباره سامری نيکو شنيده واز اعمال ترحم آميز . آماده بودند
آنان می ديدند با وجوديکه درمقابل عيسی . وی نسبت به قوم سامره آ گاهی داشتند

محبت کردن به ايشان بود واين موضوع اّما عيسی به فکر . گستاخانه رفتار نموده بودند
بعد از صعود منجی به آسمان ، اهالی سامره ا ز . حمايت قلبی ايشان رابه همراه داشت 

رسوالن مسيح به گرمی استقبال کردند بطوريکه شاگردان حصاد ارزشمندی را درميان 
 خرد نی." مردم سامره که زمانی از دشمنان سرسخت ايشان بودند، جمع آوری نمودند

شده را نخواهد شکست و فتيله ضعيف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت رابه راستی 
 ١٢ ومتی ٣ آيه ۴٢اشعيا ." ونام او مايه اميد برای همه قومها بود." " صادر گرداند

  ."٢١آيه 
عيسی هنگامی که هفتاد تن ا ز شاگردان را به ماموريت اعزام می کرد، بد يشان 

به ايشان دستور داد که اگر در شهری " مانند دوازده شاگرد ديگر"چون دوازده  شاگرد 
اّما چون به شهری درآمديد وشما را " وارد شده وپذيرفته نشدند درآنجا اقامت نکنند،
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ماحتی خاک شهر شما را که بر پاهای : نپذيرفتند، به کوچه های آن شهر برويد وبگوييد
." يد که پادشاهی خدا نزديک شده است مانشسته است ، برشما می تکانيم ، اّما بدان

اين کار ( شاگردان اين کا ر رانبايد با انگيزه نفرت ويا جريحه دارشدن مقام انجام دهند
بلکه )  شاگردان نبايد با انگيزه نفرت ويا جريحه دار شد ن شخصيت ايشان انجام گيرد 

  بايد به مردمی که ايشان  را  نپذ يرفته بودند، نشان دهند که 
انکار . ی اعتنايی وانکار رسوالن خداوند چه اندازه مصيبت بار وتالم آوراست ب

  .خاد مان خداوند به منزله انکا ر خود مسيح است 
يقين بدانيد که در روز داوری ، تّحمل " عيسی در ادامه سخنان خود فرمود،

 )ذهنش ( سپس فکرش ." مجازات برای ُسد وم آسانتر خواهد بود تا برای آن شهر
متوجه شهرهای ناحيه جليل جايی که بيشتر خدمت خويش را درآن مکان سپری کرده 

وای برتو، ای ! وای برتو، ای خورزين" بود، شد وبالحنی آکنده از حزن واندوه فرمود،
زيرا اگر معجزه اتی که در شما انجام شد در صور وصيدون روی می داد، ! بيت صيدا

ستر می نشستند وتوبه می کردند، اّما در روز مردم آنجا مدتها پيش در پالس وخاک
وتوای کفر . داوری ، تحمل مجازات برای صور وصيدون آسانتر خواهد بود تابرای شما

ناحوم، آيا تا به آسمان صعود خواهی کرد؟ هرگز، بلکه تا به اعماق دوزخ سرنگون 
  .خواهی شد

ر جنب وجوش خداوند ارزشمند ترين برکات آسمانی رابه آن شهرهای شلوغ وپ
ارزانی کرده بود ومسيح ، سرور حيات وسالمتی هرروز درميان ايشان رفت وآمد کرده 

که انبيا وپادشاهان درآرزوی ديدنش بودند هرروزه ) جاليی را( وجالل خداوند . بود
برجماعتی که در اطراف وی گرد می آمدند درخشيده بود، بااين حال مردم آن شهرها، 

  . نپذيرفتنداين موهبت آسمانی را
فريسيان وکاتبان با تظاهر به دور انديشی به مردم هشدار داده بودند که از پذيرش 
تعاليم جديدی که از سوی عيسی ، اين معلم تازه وارد مطرح شده بود، امتناع کنند، زيرا 

ومردم به جای اينکه در صد . عقايد واعمال عيسی با تعاليم پدران ايشان مغايرت داشت 
آنان به جای ارج . تعاليم کاهنان وفريسيان را باور می کردند. م خداوند برآيندد فهم کال

نهادن به خداوند، به فريسيان وروسای قوم احترام می گذاشتند وبدين وسيله برای حفظ 
بسياری از مردم با شنيدن سخنان . رسوم واحاديث خويش ، حقيقت را انکار نمودند

با متقاعد شده بودند،اّما چون مطابق ايمان واعتقادات مسيح تحت تاثير قرارگرفته وتقري
زيرا شيطان با ارائه . خويش رفتار نمی کردنداز طرفداران مسيح محسوب نمی شد ند
در نظرشان به ) نور( وسوسه های خويش ايشان را چنان تحت تاثير قرارداد تاحقيقت 

د، حقيقتی که نجات بنابراين بسياری ، حقيقت را انکار نمودن. ظلمت تبديل گرديد
حقيقتی که منجر به نجات ورستگاری .( ورستگاری ايشان را مورد تاييد قرارمی داد

  ).ايشان می شد
" اينک ، بردر ايستاده می کوبم " راستين ، می فرمايد،) شاهد( عيسی ، گواه

 هرگونه هشدار، سرزنش ، ودرخواستی که از طريق کالم خداوند – ٢٠ آيه ٣مکاشفه 
. ( الن وی مطرح می شود، ضربه ای است که در دريچه دل کوبيده می شودويا رسو

وصدای عيسی است که اجازه ورود می ). ضربه ای است که بر در کوبيده می شود
هربارکه صدای کوبيدن  در مورد بی توجهی قرارگيرد، تمايل به گشوده شدن . طلبد

تنايی کنيم ، اين تاثيرات فردا اگر امروز به تاثيرات روح القدس بی اع. ضعيف می گردد
وبدين ترتيب قلب نيز قابليت تحت تاثير قرارگرفتن را از دست داده . قوی تر نخواهد بود
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وبه وادی خطرناک جهل وبی خبری اين دنيای فانی سقوط کرده واز حيات جاودانی 
  .محروم خواهد شد

 ناشی از بی محکوميت ما در روز داوری در نتيجه خطاهای ما نخواهد بود بلکه
اعتنايی ما به فرصت هايی است که خداوند برای درک و فراگيری حقيقت در اختيار ما 

  .قرارداده است 
هفتاد شاگرد عيسی ، مواهب واستعدادهای خارق العاده ای را دريافت کرده بودند 
که به عنوان ُمهر تاييد رسالت ايشان محسوب می شد وهنگامی که ماموريت ايشان به 

سرور ما، حتی ديوها هم به "  رسيد با شادی به حضور عيسی باز گشتند وگفتند،اتمام
شيطان را ديدم که همچون برق " عيسی به ايشان فرمود،." نام تو از ما اطاعت می کنند

  ."از آسمان فرو می افتاد
) لوسيفر( او زهره . چشم انداز وقايع گذشته وآينده از ذهن عيسی خطور می کرد

وسپس . ه چگونه همانند ، نخستين بار، از جايهای آسمانی طرد می شودرا می ديد ک
چشم انداز درد ورنج خود را مجسم می نمود، که در مقابل تمامی جهان سيرت 

وسپس چشم انداز درد ورنج خود را مجسم می .( وخصوصيات شيطان آشکار می شد
به " عيسی فرياد. )نمود، چشم اندازی که به واسطه آن سيرت شيطان علنی می گرديد

 رامی شنيد که قاطعانه نجات ورستگای انسان گمشده ٣٠ آيه ١٩يوحنا " انجام رسيد
درگناه را برای هميشه اعالم کرده وامنيت آسما ن را برای هميشه در مقابل اتهامات ، 

  .فريبکاری ها وادعا های شيطان تامين می نمود
رنج واندوه آن ، روز عظيم عيسی در ورای صليب جلجتا وبا ياد آوری تمامی 

داوری را به نظر می آورد، روزی که درآن شيطان ، رئيس قدرت هوا دراين جهان که 
عيسی می . مدتها به واسطه عصيان وگناه وی آلوده شده بود، با هالکت رويرو می شد

ديد که کار شيطان برای هميشه خاتمه يافته وآسمان وزمين از سالمتی خداوند آکنده 
  .ت شده اس

. وازآن به بعد پيروان مسيح ميبايستی شيطان را دشمن شکست خورده قلمداد کنند
عيسی بر باالی صليب جلجتا پيروزی را نصيب ايشان نمود وآرزو داشت که ايشان اين 

  .پيروزی را ا زآن خويش بدانند
اينک شما را اقتدا ر می بخشم که ماران وعقربها وتمامی قدرت دشمن " او فرمود،

  ."پايمال کنيد، وهيچ چيز به شما آسيب نخواهد رسانيدرا 
قدرت مطلق روح القدس همواره پشتيبان کسانی است که ا ز روح توبه برخوردار 

مسيح، هرگز کسی راکه با ايمان واظهار ندامت حمايت وی را درخواست کند، . می باشند
 نيت واظهار مسيح هرگز کسی را که با خلوص.( در تسلط قدرت دشمن رها نمی کند

منجی همواره از ) ندامت حمايت وی را بطلبد ، در اسارت قدرت دشمن رها نمی کند
ودر همراهی با او چيزهايی . کسانی که تحت وسوسه وتجربه قراردارند حمايت می کند
وقدرت انجام ) ديده نمی شود( از قبيل شکست ، زيان و ناممکن بودن ، وجود ندارد

ودراوقدرت انجام هرکار را داريم زيرا که . (ما را تقويت می کندهرکار راداريم دراو که 
هنگامی که مورد تجربه وآزمايشات قرارمی گيريد درصد د رفع ). ما را تقويت می کند

  .کردن کليه موا نع ومشکالت بر نياييد، بلکه به عيسی ، ياروياور خويش بنگريد
آنان . ن گفته ومی اند يشندبسياری از مسيحيان ، همواره درباره قدرت شيطان سخ

. دايما درباره دشمن خويش فکر کرده وسخن می گويند، وبرای دوری از او دعا می کنند
درست است که . تا زمانيکه شيطان در خيال ايشان به صورت ترسناکی بزرگتر می گردد

شيطان موجود پر قدرتی ميباشد، اّما خداوند را سپاس گوييد زيرا منجی ما عيسی با 
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هنگامی که قدرت شيطان را . رت بيکران خويش شيطان را ازآسمان به زير  افکندقد
بنابراين چرا از . بزرگتر ازآنچه که هست نشان می دهيم ، اورا خشنود می سازيم 

  عيسی سخن نگوييم ؟ چرا قدرت ومحبت اورا نستائيم ؟
 است ، رنگين کمان عهد خداوند که سرير پادشاهی وی را درآسمان احاطه نموده

خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر يگانه خود را داد تا " جاودانه شهادت می دهد که
وبه تمامی کائنات ." هرکه به او ايمان آورد هالک نگردد، بلکه حيات جاودان يابد

وتضمينی . گواهی می دهد که خداوند هرگز قوم خود را درمبارزه با شرير رها نمی کند
ومحافظت .( ومحافظت ما تا زمانی که سرير الهی باقی ست است مبنی بر تقويت 

  ).وتقويت ما را تازمانی که سرير الهی پا برجاست ، تضمين می کند
اّما از اين شادمان مباشيد که ارواح از شما اطاعت می " عيسی سپس اضافه نمود،

 اين از." کنند، بلکه شادی شما از اين باشد که نامتان درآسما ن نوشته شده است 
شادمان مباشيد که صاحب قدرت هستيد زيرا درآنصورت توکل به خداوند را از نظر دور 

هشيار باشيد، وگرنه حس بی نيازی درشما ظاهر خواهد شد وبه جای . خواهيد داشت 
سرشت وذات .اينکه با روح وقوت خداوند عمل کنيد باقوت خويش عمل خواهيد کرد

 در هرکاری را به حساب خود گذاشته وکسب انسان همواره آماده است که پيروزی
وبدين وسيله با عظمت بخشيدن به خويش فراموش می کند که خداوند منشا . اعتبارکند

  تمامی قوت وقدرت است 
در ضعفها، د شنامها، سختيها، آزار ومشکالت ، به خاطر " پولس رسول می گويد،

هنگامی . ١٠ آيه ١٢وم قرنتيان د" مسيح شادمانم ، زيراوقتی ناتوانم ، آنگاه توانايم 
که به ضعف ها وناتوانايی های خويش واقف می شويم ، آنگاه ياد می گيريم که به 
قدرتی غير از قدرت ذاتی خويش متکی شويم وهيچ چيزی نمی تواند به اندازه احساس 

وهيچ چيزی نمی تواند به اندازه . مسئوليت ما درمقابل خداوند، دلهای ما را تقويت کند
محبت بخشاينده مسيح به عميق ترين انگيزه های درونی ما دسترسی يافته وآنان را 

بنابراين نخست بايد با خداوند ارتباط داشته باشيم وسپس از روح القدس ُپر . هدايت کند
. وقادر خواهيم  بود با همنوعان خود ارتباط درستی داشته باشيم ) سرشار شده( شده 

واسطه مسيح به خداوند متصل شده ودر زمره اعضای پس شاد باشيد زيرا که به 
هنگامی که به خداوند نگاه می کنيد ضعفهای جامعه بشری را . خانواده الهی درآمده ايد

َ نفس خويش را گرامی بداريد، به طور کامل تر . خواهيد شناخت  هرچه کمتر
درت وآشکارتری فضايل منجی را درک خواهيد کرد وهرچه خود رابه منبع نور وق

نزديک کنيد، نور بيشتری برشما خواهد تابيد وقدرت بيشتری را برای کار خداوند کسب 
پس، شاد باشيد از اينکه با خداوند وبا مسيح واعضای خانواده الهی يکی . خواهيد نمود

  .شده ايد
درحاليکه هفتاد شاگرد مسيح به سخنان وی گوش فرا می دادند، روح القدس با 

رشان را تحت تاثير قرارداده و واقعيت را برلوح جانشان می حقايق جاودانی افکا
وبا وجود يکه جمعيت اطرافشان را احاطه کرده بود ، گويا در احاطه خداوند . نگاشت 

  ).گويا تحت حفاظت خداوند قرار داشتند( قرار داشتند
عيسی چون دانست که شاگردان در همان ساعت الهام روح القدس را دريافت 

ای پدر، مالک :" ، عيسی در روح القدس به وجدآمد وگفت "ر همان ساعتد" داشتند 
آسمان وزمين ، تو رامی ستايم که اين حقايق را ا ز دانايان وخردمندان پنهان داشته وبر 

پدرم همه چيز را . بله ، ای پدر، زيرا خشنودی تو در اين بود.کودکان آشکار کرده ای 
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د پسر کيست جز پدر، وهيچ کس نمی داند پدر به من سپرده است ، هيچ کس نمی دان
  ."کيست جز پسر، وآنان که پسر بخواهد او را برايشان آشکار سازد

مردان نيک نام عالم ، وافراد به اصطالح بزرگ وحکيم با تمامی خود ستايی 
آنان براساس ظاهر وی اورا . حکيمانه، نتوانستند سيرت وشخصيت مسيح را درک کنند

آنان براساس ظاهر فروتن وحقير وی که در نتيجه انسان .( ردادندمورد قضاوت قرا
اّما ماهيگيران ). بودنش بروی حادث شده بود اورا مورد قضاوت وداوری قراردادند

حّتی شاگردان نيز در درک وشناخت . وباجگيران ، حکمت يافتند تا ذات الهی را بشناسند
( عاجزبودند، اّما چون گاهگاهی همه آنچه که مسيح می خواست به ايشان آشکار کند

ايشان روشن ) اذهان(خود راتسليم روح القدس می نمودند، افکار ايشان ) گاهی اوقات 
ومی فهميدند که خدای قادر مطلق ملّبس به جامه انسانی درميان ايشان ساکن . می شد

اشته عيسی به وجدآمده بود زيرا اين حقايق از دانايان وخردمندان پنهان د. شده است 
اغلب اوقات  ،  هنگامی  . شده بود  ولی  به مردان  فروتن و حقير آشکار گرد يده  بود 

  که  عيسی  کتب عهد  عتيق و
قربانی شد ن خويش را برای شا گردان ) عمل(نبوتهای پيش بينی شده در باره 

آنان به واسطه روح القدس بر انگيخته شده و دريک فضای ملکوتی . مطرح می کرد
  . می گرفتند قرار

حوايون با شنيدن سخنان مسيح ، حقايق روحانی بيان شده از سوی انبياء عهد 
از اين . عتيق را روشن تر وکاملتر ا ز نويسند گان اولّيه اين حقايق ، درک می کردند

پس آنان کتب عهد عتيق را نه به مثابه تعاليم کاتبان وفريسيان ونه به عنوان اظهارات 
ه مرده بودند، بلکه به مثابه مکاشفه خداوند مورد مطالعه وبررسی اشخاص خردمندی ک

جهان نمی تواند او را بپذيرد، " آنان روح راستی را ديده بودند، کسی که ،.قرارمی دادند
زيرا نه اورا می بيند ونه می شناسد، اّما شما اورا می شناسد، چرا که نزد شما مسکن 

  .١٧ آيه ١۴يوحنا." می گزيند ودر شما خواهدبود
. تنها طريق کسب حقيقت ، تسليم روح وجان به مسيح واطاعت از وی می باشد

برای اين کار روح بايد از غرور ونخوت شستشو داده شود واز تملک همه چيز رها شده 
دانش وحکمت انسانی در درک وشناخت مفهوم قربانی وکفاره . ومسيح درآن سلطنت کند

ستگاری به قدری گسترده ووسيع است که فلسفه قادر نقشه نجات و. گناهان عاجز است 
چنين نقشه ای برای هميشه جزو اسرار باقی خواهد ماند وعالی . به تشريح آن نيست 

نجات  ) دانش)( معرفت نجات.( ترين داليل خرد مندانه نيز قادربه درک آن نمی باشد
تنها، کسی که . ارگيردورستگای نميتواند توضيح داده شود، اّما ميتواند مورد تجربه قر

  .به گناهکار بودن خويش واقف شود می تواند ارزش منجی را تشخيص دهد
مسيح در خالل مسافرت خود به اورشليم دروس بسيار مفيدی را به شاگردان تعليم 

در پيريه نيز همانند جليل مردم . ومردم مشتاقانه به سخنان وی گوش فرا می دادند. داد
يان قرارداشتند وبدين جهت تعاليم وی در د لهای مردم تاثير کمتر تحت تعصبات يهود

  .گذار بود
. در خالل  ماههای آخر خد مت  مسيح ، بسياری از مثل های  وی  گفته  شده بود

کاهنان  و معلمين  يهود  با تنفرفوق الها ده ای  وی را تعقيب می نمودند ومسيح نيز در 
آنان منظور عيسی را می فهميدند . دارمی داد قالب مثلها وآيات وعالمات به ايشان هش

بااين حال نمی توانستند در سخنان او چيزی يافته وبدينوسيله وی را متهم ومحکوم 
عيسی در مثل فريسی وباجگير، دعای حاکی از بی نيازی واستغنای فريسی . سازند
حاکی از با خواهش واستدعای ." خدايا تراشکرمی کنم که مثل ساير مردم نيستم" راکه
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مقايسه کرده وبدينوسيله رياکاری "  برمن گناهکار ترحم فرما" ندامت باجگيرکه
وسپس با بيان مثل درخت انجير وضيافت . يهوديان را مورد سرزنش قرار می دهد

آنانی که با استهزا . بزرگ ، محکوميت ونابودی قوم  توبه ستيز را پيش بينی می کند
به "  کرده بودند، هشدار او را شنيدند که می فرمود،وتمسخر دعوت ضيافت انجيل را رد

 آيه ١۴لوقا ." شما می گويم که هيچ يک از دعوت شدگان ، شام  مرا نخواهيد چشيد
٢۴.  

َ ُمثل بيوه سمج ودوستی که .تعاليم داده شده به شاگردان بسيار ارزشمند بود
بخواهيد که " يد،درنيمه شب قطعه نانی می طلبيد، قدرت تازه ای به کالمش می بخش

برشما داده خواهد شد، بجوييد که خواهيد يافت ، بکوبيد که در به رويتان گشوده خواهد 
وغالب اوقات ، ايمان متزلزل ايشان با يادآوری کالم مسيح که . ٩ آيه ١١لوقا ." شد

آيا خدا به داد برگزيدگان خود که روز وشب به درگاه او فرياد برمی " فرموده بود،
نخواهد رسيد؟ آيا اين کار راهمچنان به تاخير خواهد افکند؟ به شما می گويم که آورند، 

اّما هنگامی که پسر انسان آيد، آيا ايمان برزمين . بزودی به داد ايشان خواهد رسيد
  . تقويت می گرديد٨ و٧ آيات ١٨لوقا " خواهد يافت ؟ 

 شرحَ َمثل های سّکه مسيحَ َمثل زيبای گوسفند گمشده را مجددًا تکرار نموده وبا
گمشده وپسرگمشده وعياش ، مفهوم عميق تعاليم خويش را در نظر شاگردان آشکار 

شاگردان درآن زمان از درک مفاهيم عميق تعاليم عيسی عاجز بودند، اّما بعد از . کرد
نزول روح القدس برايشان ، وهنگامی که جمع آوری امتها وخشم وحسادت يهوديان را 

 مفاهيم نهفته شده دَرَمثل پسر گمشده وعياش را به روشنی فهميده واز مشاهده کردند،
اّما اکنون بايد جشن بگيريم وشادی " شيرينی  وحالوت سخنان مسيح شادی می کردند،

 ٣٢ آيات ١۵لوقا !" زيرا اين پسر من مرده بود، زنده شد، گم شده بود، يافت شد. کنيم 
 رفتند، درمواجه با سرزنش ، فقر وشکنجه وچون درنام خداوندشان به پيش می . ٢۴و

وآزار، سخنان مسيح را درآخرين سفر وی به ياد آورده ودلهای ايشان آرام می گرفت ، 
ای گله کوچک، ترسان مباشيد، زيرا خشنودی پدرشما " عيسی بد يشان فرموده بود،

يد، برای آنچه داريد بفروشيد وبه فقرا بده. اين است که پادشاهی را به شما عطا کند
خود کيسه هايی فراهم کنيد که پوسيده نشود، وگنجی پايان ناپذير درآسمان بيندوزيد، 
جايی که نه دزدآيد ونه بيد زيان رساند، زيراهرجا گنج شماست، دلتان نيز آنجا خواهد 

  .٣۴ تا ٣٢ آيات ١٢لوقا ." بود
                                                    

  
  

  "۵۴فصل " 
  "سامری نيکو " 
  

مذهب را توضيح می ) حقيقی ( مسيح در حکايت سامری نيکو، ماهيت وا قعی 
يک نوع سيستم واصول عقيدتی ويا آئين ) شامل ( او نشان می دهد که مذهب صرفًا. دهد

  .و تشريفات نبود، بلکه انجام احسان ونيکويی خالصانه برای خيرّيت ديگران می باشد
يکی از فقيهان برخاست تا بااين پرسش " م را تعليم می داد،هنگامی که مسيح مرد

" ... ای استاد چه کنم تا وارث حيات جاويدان شوم؟" او پرسيد: عيسی را به دام اندازد
کاهنان وخاخامها تصور کرده . جمعيت عظيم مشتاقانه در انتظار شنيدن پاسخ مسيح بود

اّما منجی با . را به دام می اندازندبودند که با سئوال مطرح شده از سوی فقيه،عيسی 
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در تورات " ايشان وارد بحث ومجاد له نشد ودر پاسخ به سئوال فقيه از وی سئوال کرد،
يهوديان ، هنوز هم عيسی را به بی توجهی " . چه نوشته است ؟ از آن چه می فهمی ؟ 

ت ورستگاری نسبت به قوانين داده شده در کوه سينا متهم می کردند، اّما وی طريق نجا
  .را مربوط به حفظ ورعايت احکام خداوند می دانست 

خداوند، خدای خود را با تمامی دل وبا تمامی جا ن و باتمامی " فقيه پاسخ داد، 
." قوت وبا تمامی فکر خود محّبت نما، وهمسايه ات را همچون خويشتن محّبت کن 

  ."ات خواهی داشت اين را به جای آور که حي. پاسخ درست دادی " عيسی گفت ،
او کتب مقدسه را مطالعه کرده وميل . فقيه از موقعيت واعمال فريسيان راضی نبود

بنابراين .داشت که مفهوم وا قعی کالم را بياموزد ودراين مورد بسيار عالقمند بود
او در پاسخ به مقتضيات بشريعت از " چه کنم؟" خالصانه از عيسی سئوال نمود، 

ط به مناسک ومراسم کليشه ای وتشريفاتی چشم پوشی نموده تمامی دستورات مربو
او برای اين مناسک ومراسم تشريفاتی وظاهری هيچ ارزشی قائل نشد، بلکه دو .بود

وانبياء برآن تاکيد نموده بودند، ) تورات( اصل مهم واساسی را که تمامی شريعت 
بود، منجی را درمقابل پاسخ فقيه که از سوی مسيح مورد تاييد قرارگرفته . عرضه نمود

آنان نمی توانستنداورا به دليل تاييد چيزی که از . فريسيان در موقعيت برتری قرارداد
  .اظهار شده بود متهم ومحکوم کنند) فقيه ( سوی مفسر شريعت

او شريعت را به ." اين رابه جای آر که حيات خواهی داشت " عيسی پاسخ داد،
هی معرفی نمود وبه اين طريق بديشان آموخت که عنوان قوانين يکپارچه  ويکدست ال

زيرا کليه . ممکن نيست شخص با نگه داشتن يک فريضه، فريضه ديگر را زير پا گذارد
زيرا يک اصل کليه فرايض الهی را به ( فرايض الهی از يک اصل ، پيروی می کنند

ن می سرنوشت انسان از طريق اطاعت کامل شريعت تعيي.). يکديگر مربوط می سازد
اصولی است ) انسان ( محبت فوق العاده به خداوند ومحبت بی غرضانه به همنوع . شود

  .که ميبايستی در زندگی رعايت شود
فقيه به قانون شکنی خويش ( فقيه پی برده بود که قوانين شريعت را زيرپا گذاشته 

ه عدالت او ادعا می کرد ک. وبا سخنان موشکافانه مسيح ملزم شده بود) پی برده بود
. وبه همنوعان خويش محبت نمی کرد.شريعت را درک می کند، اّما بدان عمل نمی نمود

اّما او به جای توبه ، سعی کرده خودرا پاک ومنزه . از او خواسته شده بود که توبه کند
وبه جای اعتراف به حقيقت ، در صدد بود که انجام احکام وفرايض رابسيار . نشان دهد

نابراين مايل بود که هم از ملزم شدن به حقيقت طفره رفته وهم در ب. سخت جلوه دهد
سخنان منجی نشان داد که سئوال وی بی مورد وغير . نظر مردم خود رااز گناه تبرئه کند

بااين حال . خود وی نيز ميتوانست بدان پاسخ گويد) چونکه( ضروری بوده همچنانکه 
  "کيست ؟همسايه من :" برای تبرئه خود از عيسی پرسيد

آنان .اين سوال درميان يهوديان بحث وگفتگوی بی وقفه ای را موجب گرديده بود
اّما تمايز وتفاوت . در مورد اجنبی ودشمن بودن مشرکين وسامريان هيچ ترديدی نداشتند

و طبقات مختلف جامعه خودشان را چگونه وبراساس چه ) قوم ( ميان افراد مّلت
ن ، کاتبان و مشايخ يهود ميبايستی چه کسانی را شرايطی تعيين می کردند؟ کاهنا

کنند؟ آنان تمام زندگی خود راصرف انجام آيين های ) به شمارآورند( همسايه خود قلمداد
در نظر ايشان ارتباط با مردم جاهل . تشريفاتی کرده بودند تا خود را پاک ومنزه سازند

م تالش فرساينده وخسته وبی بند وبار موجب ناپاکی می شد که پاک کردن آن مستلز
را همسايگان " ناپاک ونجس " آيا فريسيان وکاتبا ن ميبايستی افراد. کننده ای بود
  خويش بدانند؟
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که ) آنانی را( وتعّصب کسانی را. عيسی ، مجددًا از مباحثه با ايشان امتناع کرد
ا با بيان اّم. منتظر فرصتی بودند تا او را متهم ومحکوم سازند، مورد سرزنش قرارنداد

حکايتی ساده برای جمعيت حاضر، تصوير بسيار زيبايی از محبت آسمانی را ترسيم 
اين حکايت دلهای بسياری از حاضران را تحت تاثير قرارداده وموجب شد تا فقيه . نمود

  .به حقيقت اعتراف کند
وبهترين طريق برخورد با خطا، . تنها راه از ميان بردن ظلمت ، پذيرفتن نور است 

تنهامکاشفه محبت خداونداست که ميتواند زشتی گناه راکه در دل . معرفی حقيقت است 
  .نشان دهد) ساکن است( آدمی وجود دارد

در راه به دست راهزنان . مردی از اورشليم بهَ اريحا می رفت " عيسی فرمود،
 کاهنی از قضا. آنها اورا لخت کرده ، کتک زدند، ونيمه جان رهايش کردند ورفتند. افتاد

از همان را ه می گذشت ، اّما چون چشمش به آن مرد افتاد، راه خود را کج کرد واز 
اونيزچون به آنجا .هم چنين الوی ای نيز از آنجا می گذشت . سمت ديگر جاده برفت 

 آيات ١٠لوقا ." رسيد وآن مرد را ديد، را ه خود را کج کرد واز سمت ديگر جاده رفت 
ه خيالی وغير واقعی نبود، بلکه رويدادی واقعی بود وبه همان اين يک صحن . ٣٢ تا٣٠

کاهن والوی که راه خود راکج کرده واز سمت .طريقی که اتفاق افتاده بود مطرح می شد
  .ديگر جاده رفته بودند، در ميان جمعيتی که سخنان مسيح را می شنيدند، حضور داشتند

 ا ز ميان بخشی ا ز بيابان يهودا درمسافرت از اورشليم به اريحا، مسافر ميبايستی
جاده به دّره تنگ باير وسنگالخی منتهی می شد که مورد هجوم دزدان . عبور کند

در همين ناحيه بود که مسافران مورد . قرارمی گرفت وغالب اوقات صحنه خشونت بود
حمله قرارگرفته وتمامی اموالشان به يغما می رفت و بر اثر خشونت مجروح ومضروب 

وبه همين ترتيب مردی که از اورشليم به . ونيمه جان در کنار جاده رها می شدندشده 
اريحا می رفت ، مجروح ونيمه جان در کنار جاده رها شده بود وکاهن نيز از همان راه 
می گذشت اّما چون چشمش به آن مرد افتاد، راه خودرا کج کرد واز سمت ديگر جاده 

واز روی کنجکاوی وبرای آنکه از چگونگی واقعه سپس الوی به آن مکان رسيد . رفت 
او از وظيفه خويش آگاه بود اّما . مطلع گردد لحظه ای ايستاده وبه مرد رنجيده نگريست 

و آرزو کرد که ايکاش از آن راه عبور نکرده . انجام چنين وظيفه ای موافق ميل او نبود 
متقاعد کرد که اين امر به وی وباال خره خود را . وآن مرد زخمی ومجروح را نديده بود

  .مربوط نمی باشد
. ومدعی تفسير کتب مقدسه بودند.  کاهن والوی وظيفه مقدسی  رابه عهده داشتند

. آنان به طبقه ويژه ای تعلق داشتند که ميبايستی نمايندگان خداوند در ميان مردم باشند
 آيه ۵عبرانيان " تار کنندبا آنان که ناآگاهانه به راه خطامی روند، به نرمی رف" وبايد،

 تا بتوانند افراد را درشناخت و درک محبت عظيم خداوند به انسان هدايت ورهبری ٢
برای انجام آن فراخوانده شده بودند، همان بود که عيسی به ) آنان( کاری را که . کنند

روح خداوند برمن است ، زيرا مراَ مسح کرده ، " عنوان کار خويش تشريح کرده بود، 
تا فقيران را بشارت دهم ومرافرستاده تا رهايی رابه اسيران وبينايی را به نابينايان 

  ١٨ آيه ۴لوقا ." وستمديگان را رهايی بخشم . اعالم کنم
) نگريسته( فرشتگان آسمان بر پريشانی خانواده الهی بر روی زمين نظر کرده 

مشّيت . با انسان ميباشندوبرای رهايی بشريت ا ز ظلم و رنج واندوه حاضر به همکاری 
الهی ، کاهن  والوی را به مسيری که مرد مجروح ونيمه جان رها شده بود هدايت کرد 

ل  تمامی آسمان در انتظار بود تا شايد د.تا نياز به رحمت ومساعدت مرد را درک کنند
منجی ، همان کسی . های اين مردان از ديدن رنج ومصيبت انسانی تحت تاثير قرار گيرد
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تعاليمی که مسيح از ميان ستون ابر . ود که قوم عبرانيان را در بيابان تعليم داده بودب
وآتش به ايشان آموخته بود، با تعليمی که مردم از کاهنان و معلمان  يهود  دريافت  می  

قوانين شريعت حتی پست ترين حيوانات را که در بيان دردها . کردند بسيار متفاوت بود
وخداوند نيز دراين . عاجز هستند مورد لطف ومرحمت قرارمی دادونياز های خويش 

اگر گاو يا االغ دشمن " ،.مورد دستوراتی را از طريق موسی به قوم اسراييل داده بود
اگر االغ دشمن خود را زير . خودرا يافتی که گم شده باشد، البته آن را نزد او باز بياور

دان هستی ، البته آن را همراه او بايد بگشايی بارش خوابيده يافتی ، واز گشادن او روگر
اّما در حکايت مردی که به وسيله دزدان مجروح شده . ۵ و۴ آيات ٢٣خروج باب ." 

بود، عيسی موضوع رنج ودرد يک انسان  را مطرح می کرد و اگر آنان ميبايستی 
 ديدن مرد حيوانات بارکش را دوست داشته باشند، چقدر بيشتر ميبايستی دلهای ايشان با

اين پيام ازطريق موسی به ايشان اعالم شده بود که يُهوه خدای .مجروح متاثر می شد
خدای خدايان ورب االرباب ، وخدای عظيم وجّبار ومهيب است ، که يتيمان " ايشان ،

وبيوه زنان را دادرسی می کند، وغريبان را دوست داشته ، خوراک وپوشاک به ايشا ن 
غريبی که در ميان شما ساکن می " به آنان فرمان داده بود که ، وبدين جهت ." می دهد

 ١٩ تا١٧ آيات ١٠تثنيه " واورا مثل خود محبت نما،. شود، مثل متوطن از شما باشد
  .٣۴ آيه ١٩والويان

غريب در کوچه شب را به سر نمی برد ودِر خود را به روی " ايوب گفته بود
انسانی به ) جامه(خداوند در هيئت و هنگامی که دو فرشته .مسافر می گشودم 
اينک " لوط به استقبال ايشان برخاسته،  رو برزمين نهاد وگفت ،. شهَرسدوم وارد شدند

 – ٣٢ آيه ٣١ايوب " اکنون ای آقايان من ، به خانه بنده خود بياييد، وشب را بسر بريد
بدان عمل نمی  کاهن والوی از تمامی اين تعاليم آگاه بودند ليکن – ٢ آيه ١٩پيدايش 
آنان با دريافت تعاليم متعصبانه قومی به افرادی خودخواه، تنگ نظر وانحصار .کردند

طلب تبديل شده بودند وهنگامی که با مرد مجروح مواجه شدند، نميتوانستند بگويند که 
آنان تصور کردند که مرد مجروح سامری است  وبه همين . او از قوم ايشان هست يا نه 

  .ود راکج کرده واز سمت ديگر جاده رفتنددليل را ه خ
هيچ مغايرتی با . فقيه در رفتار کاهن والوی ، همانگونه که مسيح شرح داده بود

از نظر فقيه ، رفتار کاهن ( آنچه که درباره مقتضيات شريعت آموخته بود، مشاهده نکرد 
ته بود والوی در مورد مرد مجروح ، با آنچه که وی درباره مقتضيات شريعت آموخ

مسافری سا : ليکن ، اکنون، عيسی صحنه ديگری را توضيح می داد). مغايرتی نداشت 
برای او يهودی بودن . مری چون بدانجارسيد وآن مرد را ديد، دلش برحال او سوخت 

سامری به خوبی ميدانست که اگر وی به . ويا غير يهودی بودن مردهيچ اهميتی نداشت 
دی با ديدن او، به صورت وی تف انداخته وبا تحقير از جای مرد مجروح بود، يک يهو

وفکر نکرد که با . اّما او دراين مورد هيچ ترديدی به خود راه نداد. کنار وی ميگذشت 
کمک کردن به يک انسان . ماندن درآن مکا ن ، ممکن است با خطر خشونت مواجه شود
 وی از هر چيزی مهمتر دردمند که مجروح ونيمه جان در بيابان رها شده بود، برای

روغن وشرابی را که برای . پس نزد او رفت جامه خود را درآورد تا ا و را بپوشاند. بود
سفر خود به همراه داشت جهت مداوای زخمهايش به کار برد وسپس او را بر االغ خود 

روز . گذاشت  وبه کاروانسرايی برد وسراسر شب را با مهربانی از او پرستاری کرد
رحالی که زخمهای مرد مجروح بهبود يافته بود، سامری تصميم گرفت به سفر بعد، د

اّما قبل از حرکت ، او را به صاحب کاروانسرا سپرد وبرای پرستاری از . خود ادامه دهد
مرد زخمی دو دينار پرداخت ، اّما به اين نيز بسنده نکرد، بنابراين به صاحب کاروانسرا 
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ن واگر بيش از اين خرج کردی ، چون برگردم به تو از اين مرد پرستاری ک" گفت ،
  ."خواهم داد

" بعد از اينکه عيسی حکايت سامری رابه پايان رسانيد، به فقيه نگريسته وگفت ،
" حال به نظر تو کدام يک از اين سه تن ، همسايه مردی بود که به دست راهزنان افتاد؟ 

  .٣۶ آيه ١٠لوقا 
" بنابراين پاسخ داد،.  نام سامری را برزبان آورد فقيه حتی اکنون نيز نمی توانست

  ."برو وتو نيز چنين کن :" عيسی به او گفت ."  آن که به او ترحم کرد
. پاسخ داده شد" همسايه من کيست " وبنابراين برای هميشه به اين سئوال که ،

لق داريم مسيح نشان داد که همسايه ما صرفًا يکی از افراد کليسا يا مذهبی که به آن تع
همسايه ما کسی است که به . وارتباطی به نژاد، رنگ ، و طبقه اجتماعی ندارد. نميباشد

همسايه ما کسی است که به وسيله دشمن يعنی شيطان . کمک وياری ما نيازمند است 
وتمامی کسانی که به خداوند تعلق ). کوفته شد ه است ( مجروح ومضروب گشته است 

  .دارندهمسايه ما هستند
عيسی در حکايت سامری نيکو، تصويری از خود ورسالت خويش را عرضه کرده 

انسان به وسيله شيطان فريب خورده ، مجروح گشته ، مورد ). ترسيم کرده بود( است 
اّما منجی در شرايطی . دستبرد قرارگرفته وفاسد شده بود وبه جهت هالکت رها شده بود

او برای نجات ما، جالل وشکوه آسمان را . دکه درمانده وبی ياور بوديم برما ترحم کر
وهنگامی که در ُشرف مرگ بوديم ، مسئوليت ما رابه عهده گرفت . ترک گفت 

ومارا با جامه عدالت ( وزخمهای مارا شفا داد وجامه عدالت خويش را برتن ما نمود
وپناهگاه امنی را به روی ما گشوده وبا مسئوليت خويش تمامی ) خويش پوشاند

وبا سر . او برای نجات  ورستگاری ما جان خويش را فدا کرد. ای ما راتامين کردنيازه
حکم من به شما اين است که يکديگر " مشق قراردادن خويش به پيروانش دستور داد،

همانگونه که من شما را محبت کردم ، شما نيز بايد يکديگر " و." را محبت کنيد
  .٣۴ آيه ١٣ وباب ١٧ آيه ١۵يوحنا." رامحبت نماييد

وعيسی نيز محبت به خدا " ای استاد چه کنم ؟" فقيه از عيسی سوال کرده بود،
او درپاسخ به . ومردم را ا ساس عدالت وپارسايی شناخته ومورد تاييد قرارداده بود

وسامری ندای مهربانی " اين را به جای آورکه حيات خواهی يافت " سئوال فقيه فرمود،
ت از آن ، شريعت را به جا آوردو ومسيح نيز به فقيه دستور ومحبت را شنيده وبا ا طاع

فرزندان خداوند نبايد صرفًا به گفتن قناعت کنند بلکه ." برو و تو نيز چنين کن " داد، 
آن که می گويد در او می ماند ، بايد همان . " ميايستی به آنچه که می گويند، عمل نمايند
  .۶ آيه ٢اول يوحنا ." دگونه رفتار کند  که عيسی  رفتار می کر

سخنانی که عيسی درحکايت سامی نيکو برزبان آورد، امروز نيز به همان اندازه 
آتش )تقريبًا( مورد نياز جهان است خودخواهی وتشريفات خشک وبی روح کمابيش 

محبت را خاموش کرده وفيضی راکه سيرت وشخصيت آدمی را شيرين ودلپذير می 
سياری از افراد که مدعی نام مسيح هستند، اين حقيقت را که ب. سازد، از بين برده است 

مادامی که در کليسا، در . مسيحيان ميبايستی نماينده مسيح باشند ناديده گرفته اند
محدوده خانواده ، در همسايگی وهرجايی که هستيم ، برای خيريت ديگران ايثار واز 

  .واهيم بودخود گذشتگی نکنيم ، هرچقدر که ادعا کنيم ، مسيحی نخ
عيسی عال يق خويش  را  با بشريت  پيوند داده  و از ما نيز می خواهد که برای 

به رايگان " عيسی می فرمايد ، . شويم ) يکی(نجات انسان  با اومتّحد                    
گناه بزرگترين شرارت وپليدی محسوب  . ٨ آيه ١٠متی " يافته ايد، به رايگان هم بدهيد
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و وظيفه ماست که با مهربانی به )  گناه سرچشمه تمامی شرارت است (می شود، 
آنان . بسياری با ارتکاب خطا، احساس خجالت ونادانی می کنند. گناهکاران کمک کنيم 

وبا نگريستن به خطا يا وگناهانشان مايوس . تشنه شنيدن کالم تسلی وآرامش هستند
اگر مسيحی . رد بی اعتنايی قرارگيرنداين افراد نبايد از سوی ما مو. ودلسرد می شوند

هستيم ، نبايد از آنان رويگردان شده واز کسانی که به کمک وياری ما نيازمند هستند 
هنگامی که با رنج واندوه افراد مواجه می شويم هرگز نبايد بگوييم ربطی . دوری کنيم 
غالطيان ." گردانيدشما که روحانی هستيد او رابا ماليمت به راه راست باز." به ما ندارد

کالم ايمان وتسلی را . باايمان ودعاکردن دشمن را وادار به عقب نشينی کنيد . ١ آيه ۶
برزبان آوريد، آنگاه کالم شما چون روغنَ َبلسان جراحت وکوفتگی برادر مجروح را 

بسياری از افراد در مبارزه بزرگ زندگی نااميد ودلسرد شدند، در حالی . شفا خواهد داد
يک کلمه محبت آميز ودلگرم کننده ميتوانست آنان رابرای غالب آمدن بر مشکالت که 

تقويت کند، هرگز نبايد رنج ومصيبت افراد را ناديده بگيريم ، بلکه ميبايستی تالش کنيم 
  .تا تسلی وآرامشی را که ا ز خداوند دريافت کرده ايم به ايشان تقديم کنيم 

اصولی که در حکايت ( اصول شريعت نيست وانجام اين وظايف چيزی جز انجام 
سيرت وشخصيت مسيح . سامری نيکو شرح داده شد ودر زندگی مسيح نيز آشکار شد

اهميت حقيقی شريعت رانشان داده  ومفهوم عبارت همسايه ات را همچون خويشتن 
فرزندان خداوند با نشان دادن محبت ، مهربانی و رحمت به . دوست بدار راآشکارمی کند

شريعت " آنان به اين حقيقت که . اد، احکام ومقررات الهی را مود تاييد قرار می دهندافر
و کسی که در محبت کردن  . شهادت ميدهند"  خداوند کامل است و جان را برمی گرداند

. در حقيقت احکام خداوند را زير پا می گذارد) کوتاهی کند ( به ديگران غفلت  ورزد  
 نشاندهنده رفتار ما با خداوند می باشد ، کسی که محبت خداوند را زيرا رفتار ما با افراد

اگر کسی ادعا کند که خدا را ." در دل داشته باشد می تواند همسايه خود را محبت کند
زيرا کسی که برادر . محبت می نمايد اّما از برادر خود نفرت داشته باشد ، دروغگوست 

هيچ .اند خدايی را که نديده است ، محبت نمايدخود را، که می بيند، محبت نکند، نمی تو
کس هرگز خدا را نديده است ، اّما اگر يکديگر را محبت کنيم ، خدا درما ساکن است 

  .١٢ و٢٠ آيات ۴اول يوحنا ." ومحبت او درما به کمال رسيده است 
  

  "۵۵فصل " 
“Not with outward show”  

  
                                

  
" پادشاهی خداکی خواهد آمد"  فريسيان نزد عيسی آمده وسوال کردند،عده ای از

از زمانيکه يحيی تعميد دهنده پيام آمدن مسيح را درتمامی سرزمين يهوديه موعظه می 
توبه کنيد زيرا پادشاهی ." اواعالم کرده بود. سه سال واندی گذشته بود) کرده بود( کرد

 ليکن فريسيان دراين مدت هيچ عالمتی از  .٢ آيه ٣متی ! " آسمان نزديک شده است
بسياری از آنان که يحيی را نپذيرفته . برقراری پادشاهی آسمان دريافت نکرده بودند

بودند، در هرموردی با عيسی مخالفت کرده وتلويحًا ماموريت مسيح را شکست خورده 
  .اعالم می کردند

وکسی . ده دريافت آمدن پادشاهی خدا رانمی توان به مشاه" عيسی پاسخ داد،
پادشاهی خدا در ." نخواهد گفت اينجا ياآنجاست ، زيرا پادشاهی خدا درميان شماست 
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عاليم نزديک شدن پادشاهی خداوند از طريق قدرت وشکوه . قلب انسان شروع می شود
  .دنيوی آشکار نمی شود

زمانی می آيد که آرزو خواهيد کرد يکی از روزهای " سپس به شاگردان گفت ،
زيرا پادشاهی آسمان با جالل وشکوه دنيوی ." سر انسان را ببينيد، اّما نخواهيد ديدپ

همراه نيست وبه همين دليل اين خطر وجوددارد که نتوانيد شکوه وجالل رسالت 
ودرک نمی کنيد که درحال حاضر از چه امتياز عظيمی . وماموريت مرا تشخيص دهيد

زمانی می آيد . ت که حيات ونور آدميان است برخوردار هستيد زيرا کسی درميا ن شماس
که با نگاه به گذشته درآرزوی فرصتی باشيد تا بتوانيد مانند امروز از شخن گفتن وراه 

  .رفتن با پسرخدا لذت ببريد
حتی شاگردان عيسی نيز نتوانستند به خاطر خود خواهی وتفکر دنيوی ، شکوه 

اّما با صعود عيسی به . رکند، درک کنندوجاللی را که عيسی درصدد بود به ايشان آشکا
روح القدس  برايمانداران ، شاگردان کامًال از شخصيت ، ) ريزش ( حضور پدر، ونزول 

وبعد از تعميد روح القدس دريافتند که درست در . سيرت وماموريت منجی آگاه شدند
د، ودرحالی که گفته های مسيح را به ياد می آوردن. حضور خدای جالل بوده اند

معجزات . افکارايشان با درک نبوتها ومعجزات انجام شده از سوی او گشوده می شد
زندگی عيسی از مقابل ديده گان ايشان عبور می کرد ومانند افرادی بودند که از خواب 

کالم ، انسان خاکی شد ودر ميان ما مسکن گزيد وما " آنان فهميدند که . بيدار شده بود
جاللی درخور آن پسر يگانه که از جانب پدرآمد، ُپر از فيض بر جالل او نگريستيم ، 

از سوی خداوند به اين ) در حقيقت ( مسيح به راستی . ١۴ آيه ١يوحنا ."وراستی 
اکنون به نظر ( دنيای گناهکارآمده بود تاپسران ودختران گناهکارآدم را نجات بخشد

آنان هرگز ) اديت شود. دند ميرسد که شاگران برای خود کمتر از گذشته اهميت قايل بو
تعاليمی را که درگذشته بطور مبهم . از تعاليم  واعمال مسيح  خسته و کسل نمی شد ند

کتب مقدسه در نظر . می فهميدند، اکنون به مشکلی واضح وآشکار درک می کردند
  .ايشان به کتاب تازه ای تبديل شده بود

کتب مقدسه تفتيش می کردند، درحالی که شاگردان نبوتهای مربوط به مسيح را در
به مصاحبت با خداوند فراخوانده شده ودرباره کسی که برای اتمام رسالت خويش به آ 

آنان جالل ومعرفت خداوند را که درعيسی . سمان صعود کرده بود، تعليم می گرفتند
ساکن بود به عنوان يک حقيقت درک کردند، حقيقتی که هيچ انسانی بدون کمک عوامل 

آنان به کمک ومساعدت کسی که پادشاهان ، انبياء ومردان . ادربه فهم آن نميباشدالهی ق
پارسا وعادل درباره اش نبوت کرده بودند، نياز داشتند وبا شگفتی نبوتهای مربوط به 

نبوت ) چه اندازه( آنان چقدر. اعمال وشخصيت مسيح را مورد مطالعه قرارمی دادند
رک کرده بودند وچرا درفهم حقايقی که در باره های کتب مقدسه را به طورمبهمی د

وهنگامی که عيسی با فروتنی وافتادگی ! مسيح شهادت می داد، ترديد نشان داده بودند
درهيئت انسانی ظاهر شد ودرميان آدميان گام برمی داشت ، شاگردان را ا ز تجسم خدا 

چشمان آنان . ودنددوگانه عيسی را درک نکرده ب) سيرت ( درجسم انسان و ويژگی ذات 
اّما . برای تشخيص وشناخت کامل ذات الوهيت در طبيعت انسانی ، بازداشته شده بود

اّما باروشن شدن اذهانشان از ( هنگامی که با قدرت روح القدس اذهان ايشان روشن شد
آرزو داشتند که بار ديگر عيسی را ديده وخود راپيش پای او ) طريق روح القدس 

رزو داشتند که به نزد وی آمده واز او بخواهند تا تفسير کتب مقدسه را که آنان آ. اندازند
تا باتوجه کامل به سخنان وی گوش فرا . قبًال نفهميده بودند، محددًا برايشان تفسير کند

" آنان می خواستند مفهوم سخنان عيسی را هنگامی که به ايشان فرموده بود،. دهند
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بطور " ا بگويم ، اّما اکنون يارای شنيدنش را نداريدبسيار چيزهای ديگر دارم که به شم
کامل درک کنند، آنان ا ز اينکه به واسطه ضعيف بودن ايمانشان ودور بودن عقايدشان 

  .نتوانسته بودند حقيقت را درک کنند، متاثر واندوهگين بودند) پرت بودن عقايدشان ( 
 مسيح را اعالم کرده وتوجه خداوند، يحيی را به عنوان منادی فرستاده بود تا آمدن

قوم يهود وساير اقوام جهان را به ماموريت او جلب کند تا که انسان برای پذيرش او 
شخصيت عالی وبی نظيری که يحيی مژده آمدن او رااعالم می کرد، برای . آماده شود

مدت بيش از سی سال در ميان قوم يهود زندگی کرده بود، ليکن آنان، اورا که فرستاده 
ندامت وپشيمانی بر شاگردان مسلط شده بود زيرا بی . دابود، به طور کامل شناختند خ

نور .ايمانی رايج آنچنان بر افکارشان تاثير گذاشته بود که نتوانستند او را بشناسند
حقيقت به اين دنيای تاريک آمده ودرميان آنان می درخشيد، ليکن از درک منبع ومنشاء 

 اينکه با طرز رفتارشان موجب می شدند تامسيح ايشان را آنان از. نور عاجز بودند
آنان از خود سئوال می ( مورد سرزنش قراردهند، خود رامورد سئوال قرارمی دادند

کردند که چرا با طرز رفتارشان موجب می شدند تا مسيح ايشان را مورد سرزنش 
دند، که چرا به وغالب اوقات با يادآوری گفتگوهای عيسی از خود می پرسي). قراردهد

نگرانيهای دنيوی ومخالفت کاهنان وکاتبان فرصت داديم تا افکار مارا آشفته کنند به 
طوری که حضور اورا که برتر وعظيم تر از موسی وحکيم تر ازسليمان بود نتوانيم 

  !!وچقدر گوشهای ما سنگين  وقوه فهم ودرک ما ضعيف بود؟ . درک کنيم 
فته بود، تا خود نشان ميخها را در دستهايش نبينم توما يکی از شاگردان عيسی گ

وانگشت خود رابرجای ميخها نگذارم ودست خويش را درسوراخ پهلويش ننهم، ايمان 
وپطرس نيز، هنگامی که عيسی ا ز سوی يهوديان خوار ومطرود شده . نخواهم آورد

حسوسی به ياد آنان اين خاطرات تلخ ودردناک را به طور م. بود، او را انکار کرده بود
شاگردان ، مدتها با عيسی به سربرده اّما او را به درستی نشناخته بودند واز . می آوردند

اّما اکنون با يادآوری گذشته به کم ايمانی خويش پی برده ومتاثر . وی تقدير نکرده بودند
  .می شدند

ضور هنگامی که کاهنان وخاخامها برعليه شاگردان مسيح متحد شده وآنان را به ح
شايسته " شورای يهود آورده وسپس به زندان افکندند، آنان شادی می کردند، زيرا که 

آنان . ۴١ آيه ۵اعمال رسوالن ." شمرده شده بودند که به خاطر نام مسيح اهانت ببينند
با شادی به انسان و فرشتگان نشان می دادند که شکوه وجالل مسيح را شناخته وبرای 

  ).همه چيز را فدا کنند( مه چيز را ازدست بدهندپيروی از او حاضرند ه
امروز نيز مانند روزهای رسوالن ، اين موضوع حقيقت دارد ه انسان نميتواند 

امروز نيز .( بدون روشنگری وهدايت روح خدا وجالل وشکوه مسيح را تشخيص دهد
همانند ايام رسوالن ، شناخت شکوه و جالل مسيح بدون روشنگری وهدايت روح 

مسيحّيتی که دنيا پرست  وسازشکارباشد نميتواند از اعما ل ). وند امکانپذير نميباشدخدا
پيروان مسيح درپی کسب آسايش ، افتخارات دنيوی . وحقايق الهی قدردانی وحمايت کند
آنان در مسير رنج وتحقير وسرزنش ودرجبهه . وهم شکل شدن با جهان نيستند

پيشاپيش "  عليه خداوندگارا ن اين دنيای تاريک عليه رياستها،" عليه قدرتها" مبارزه
وامروزنيز، مانند روزهای مسيح ، به وسيله ). ١٢ آيه ۶افسسيان .( حرکت می کنند

  .فريسيان وکاهنان عصر خود مورد تحقير، ظلم وسوء تعبير قرارمی گيرند
انجيل فيض خدا باروح از خود . پادشاهی خداوند رانمی توان به مشاهده دريافت 

واين دو . گذشتگی وايثارش هرگز نميتواند با روح اين دنيا هماهنگ وسازگار شود
انسان نفسانی امور مربوط به روح خدا رانمی پذيرد ." متضاد ودر تعارض با يکديگرند
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زيرا درنظرش جهالت است ، وقادربه درکشان نيست ، چرا که قضاوت درست درباره 
  ١۴ آيه ٢اول قرنتيان باب ." ست آنها تنها از ديدگاهی روحانی ميّسر ا

 افرادی وجود religious world)دنيای مذهبی ( اّما امروز نيز درجوامع مذهبی 
دارند که براساس اعتقاد خود، تالش می کنند تا پادشاهی مسيح را به عنوان سلطنت 

آنان می ) .  مستقر کنند– پايه ريزی کنند -تاسيس کنند( دنيوی وزمينی برقرارکنند
اهند که خداوند ما عيسی رابه عنوان فرمانروای پادشاهی اين جهان وفرمانروای خو

دربارها وفرقه های آن ، عمارتهای قانونگذاری آن وقصرها ومراکز تجاری منصوب 
آنان از او انتظار دارند که ا ز طريق قوانين حقوقی که از سوی مراجع انسانی به .کنند

وچون مسيح شخصًا برروی زمين حضور .  کندموقع اجرا گذاشته می شود، حکمرانی
ندارد، آنان به جای او مسئوليت وی را به عهده گرفته وقوانين مربوط به پادشاهی او را 

برقراری چنين حکومتی همان چيزی بود که يهوديان درايام مسيح . اجرا خواهند کرد
دنيوی می شد اگر عيسی خواستار بنيان نهادن پادشاهی . قصد برقراری آن را داشتند

وآنچه را که آنان قوانين وشريعت خداوند تلقی می کردند اجرا می کرد وآنان را به 
عنوان بيان کنندگان اراده خود وابراز حاکميت خويش به کارمی گرفت ، مطمئنًا يهوديان 

يوحنا " پادشاهی من از اين جهان نيست " اّما او فرمود،. به عيسی ايمان می آوردند
  .او پادشاهی دنيوی رانمی پذيرفت . ٣۶ آيه ١٨

حکومتی که درزمان عيسی در اورشليم حکمفرمايی می کرد، حکومتی فاسد وظالم 
 ازهر سو به گوش می رسيد، –بود وفرياد حاصل از تجاوز، دشنام، اخاذی، وعدم تّحمل 
ودر امور مربوط به مقامات . بااين وجود منجی در صدد اصالحات اجتماعی نبود

ومتجاوزين ودشمنان قوم را مورد حمله قرار نداد وايشان . داخله نکردحکومتی م
( فاصله می گرفت ) دنيوی( او که الگوی مابود، از حکومتهای زمينی .رامحکوم نکرد
نه به اين دليل که در مقابل مصيبت ورنج انسانی بی تفاوت بود، بلکه ) دوری می جست

. طريق اقدامات ظاهری برآورده نمی شدصرفًا از ) چاره( به اين دليل که راه عالج
. موثرترين روش اين بود که عالج در دسترس همه قرارگرفته وقلب راتغييروتبديل کند

پادشاهی مسيح با تصميمات شورای درباريان ، ومجالس قانونگذاری و با حمايت مردان 
در بزرگ وبا نفوذ اين جهان تاسيس نمی شود، بلکه با ترويج واشاعه سيرت مسيح 

عيسی به همه ." به واسطه عمل روح القدس بنيان نهاده می شود) بشريت ( انسان 
کسانی که اورا پذيرفتند، اين اقتدار را بخشيد که فرزندان خدا شوند، يعنی به هرکس که 
به نام او ايمان آورد، آنان که نه ا ز خون ونه از خواهِش تن ونه از خواسته يک مرد، 

وتنها قدرتی که ميتواند بشر را " ١٣ و١٢ آيات ١يوحنا باب " د،بلکه از خدا زاده شدن
وافراد ميتوانند باتعليم وموعظه کالم خدا درانجام اين کا ر . تعالی بخشد، قدرت خداست 

  .مساعدت کنند
وهنگامی که پولس رسول در شهر ثروتمند وُپر جمعيت قرنتس ، شهری که از 

زيرا " د، خدمت خويش راآغاز کرد، وگفت ،سوی شرک به فساد وتباهی کشانده شده بو
برآن بودم در مدتی که بين شما هستم ، چيزی جز عيسی مسيح ندانم، آن هم عيسای 

پولس، بعدها به همانهايی که با زشت ترين گناهان فاسد . ٢ آيه ٢اول قرنتيان " مصلوب
 درنام عيسی بعضی از شما درگذشته چنين بوديد، اّما" شده بودند، توانست بنويسد که،

مسيح خداوند وتوسط روح خدای ما شسته شده ، تقديس گشته وپارسا شمرده شده 
من همواره خدای خود را به خاطر شما وآ ن فيض خدا که درمسيح عيسی به " و." ايد

  .۴ آيه ١ وباب ١١ آيه ۶اول قرنتيان ." شما بخشيده شده است ، سپاس می گويم 
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 ملکوت وپادشاهی خدا توسط کسانی که با هياهو امروز نيز مانند روزهای مسيح ،
وجنجال در پی کسب حمايت رهبران دنيا وقوانين دنيوی هستند، مستقر نمی شود، بلکه 
توسط کسانی که درنا م مسيح حقايق الهی را به مردم اعالم می کنند، مستقر وبنيان 

د که پولس اين حقايق در مومنين همان تجربه ای را منجر می شو. نهاده می شود
پس سفيران مسيح هستيم ، به گونه ای که خدا از زبان ما " درباره آن چنين گفته است ،
ما ازجانب مسيح از شما استدعا می کنيم که با خدا آشتی . شما رابه آشتی می خواند

  .٢٠ آيه ۵دوم قرنتيان ." کنيد
  
  

   "۵۶فصل " 
  "برکت دادن به کودکان " 
  

بود واز محبت صميمانه وهمدردی کودکانه ايشان عيسی همواره عاشق کودکان 
استقبال می کرد و هنگامی که روح او در برخورد باحيله وتزوير افراد پريشان می شد، 

منجی . ستايش دل انگيزی که از لبهای کودکان جاری می شد، دل او را شاد می کرد
وقارش دوستی سيمای مهربان ورفتار محبت آميز وبا) می رفت(هرجا که قدم می گذاشت

  .واعتماد کودکان را جلب می کرد
در ميان يهوديان مرسوم بود که کودکان را نزد بعضی از خاخامها ِمی آوردند تا 

اّما شاگردان منجی تصور می کردند که اگر . برآنان دست نهاده و ايشان را برکت دهند
که مادران  با  و هنگامی . کودکان را به حضور وی بياورند، مزاحم کار وی خواهند شد

بچه های  خويش  به  حضور مسيح  می  آمد ند ،  مورد  بی مهری  شاگردان  قرارمی 
آنان ديدار اين کودکان کم سن وسال از عيسی را سودمند نمی دانستند وبه اين .گرفتند

). شد( نتيجه رسيده بودند که حضور کودکان موجب ناخشنودی عيسی خواهند بود،
منجی نگرانی ومسئوليت مادران . اين رفتارشاگردان ناخشنود بوددرحالی که عيسی از 

. راکه در صدد تربيت کودکان خود مطابق با کالم خدا بودند، به خوبی درک می کرد
  .ودعاهای ايشان را شنيده بود وخودش ا زآنان دعوت می کرد تابه حضور وی بيايند

ود رهسپار شده بود ودر مادری به اتفاق فرزندش برای ديدار از عيسی از خانه خ
وهمسايه نيز ) می داد( سرراه، ماموريت خود را به يکی از همسايگان توضيح می دهد

بنابراين تعدادی از مادران با . می خواهد که عيسی برای فرزندان وی طلب برکت کند
تعدادی از اين کودکان سالهای کودکی را پشت سر گذاشته و . کودکان خود گرد هم آمدند

هنگامی که مادران استدعای خود رابه اطالع عيسی رساندند، با مهربانی . ن بودندنوجوا
اّما عيسی در انتظار بود که چگونگی رفتار شاگردان را نسبت . وشفقت وی مواجه شدند

وهنگامی که مادران کودکان را نزد عيسی آوردند تابرآنها دست . به اين مادران ببيند
ی اين کار سرزنش کردند، عيسی چون اين را ديد، اشتباه بگذارد، شاگردان آنان را برا

بگذاريد کودکان نزد من آيند، آنان را باز " شاگردان را مورد سرزنش قرار داد وگفت ،
وآنگاه کودکان را درآغوش کشيده ." مداريد، زيرا پادشاهی خدا ازآن چنين کسان است 

  .، برآنان دست نهاد وايشان را برکت داد
لی که از شنيدن سخنان مسيح تقويت  شده و برکت  يافته  بودند، با مادران درحا

  آرامش و تسلی خاطر  به
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آنان برای انجام مسئوليت سنگين خويش ترغيب ودلگرم .  خانه هايشان باز گشتند
امروز نيز مادران . شده وبا اشتياق و اميد تازه ای ، کا ر تربيت کودکان را آغاز نمودند

  .بايستی سخنان مسيح را دريافت کنندبا همان ايمان  مي
  

او همانگونه که . مسيح امروز نيز همانند آن روزها، منجی صميمی انسان است 
 يهودا، کودکان را درآغوش کشيد، امروز نيز برای مساعد ت مادران آنروز در سرزمين

ِ امروز نيز مانند کودکاِن آن زمان ، باخون . همان کار را انجام می دهد وکودکان
  .گرانبهای او خريداری شده اند

زيرا مادر او نيز با فقر . عيسی از سنگينی مسئوليت تمامی مادرا ن آ گاه است 
. وتنگدستی ونيازدر کشمکش ومبارزه بوده ودر نگرانی تمامی مادران همدردی می کند

او که برای تسکين دادن نگرانی قلبی يک زن کنعانی سفر دور ودرازی را طی کرد، 
او که يگانه پسر بيوه زِن نائينی . است تا امروز نيز مادران را بيش ازآن ياری کندآماده 

را به او باز گرداند، واوکه در خالل رنج واندوه خود برروی صليب مادرخود را به 
و درخالل هر مصيبت . يادآورد، امروز نيز درمقابل رنج واندوه مادران متاثر می شود

  .نان خواهد بودوتنگدستی ، تسلی بخش وکمک آ
اگر مادران با تمامی نگرانی هايشان به حضور عيسی بيايند، فيض کافی خواهند 

دروازه های آسمان به روی مادرانی . يافت تا به کمک آن فرزندان خود راسرپرستی کنند
اوکه . که بار سنگين مشکالت خويش را بردوش منجی می گذارند، گشوده خواهد شد

هنوز نيزاز مادران می خواهد "  نزد من آيند، آنان راباز مداريدبگذاريد کودکان" گفت ،
حتی کودکی که درآغوش . که فرزندان خود رابرای دريافت برکت به حضور وی آورند

مادرش قراردارد، می تواند به واسطه ايمان ودعاهای مادرانه ، زير سايه 
، به واسطه روح القدس يحيی تعميد دهنده از زمان تّولد. پروردگارقادرمطلق زيست کند

واگرما نيز در مصاحبت با خداوند زندگی کنيم ). سرشار از روح القدس بود( ُپر شده بود
  .، روح القدس شخصيت فرزندان ما را از دوران کودکی شکل خواهد داد

عيسی در ميان کودکانی که به حضور وی آورده شده بودند، مردان و زنانی را 
ارثان فيض وتابع ملکوت وپادشاهی او باشند وحتی مقداری مشاهده کرد که ميبايستی و

عيسی می دانست که اين کودکان . از آنان به خاطر نام او ميبايستی به شهادت برسند
وآنانی ) با لغين ( برای شنيدن سخنان وی وپذيرفتن او به عنوان منجی ، از مردم بالغ

 عيسی می دانست که اين کودکان .(که دنيا ديده وبی عاطفه بودند، آماده تر می باشند
برای شنيدن سخنان وی وپذيرفتن او به عنوان منجی از مردم با لغ ودنيا ديده وبی 

مسيح . اودر تعليم کودکان خودرا هم سطح آنان قرارمی داد). عاطفه ، آماده تر می باشند
، شکوه وجالل وآسمان ، از پاسخ دادن به سئواالت کودکان عار نداشت وبرای 

کودکانه ايشان تعاليم با اهميت خويش را به ) استنباط ( سخگويی به دريافت های پا
وبدين ترتيب ، بذر حقيقت را در اذهان . شکلی ساده وراحت در اختيار ايشان قرارمی داد

ايشان می کاشت ، بذری که سالها بعد روييده وثمره آن منجر به حيات جاودانی خواهد 
  .شد

ذيرش تعاليم انجيل بيشترين استعداد را داشته ودلهای ايشان امروز نيز کودکان در پ
اين کودکان . برای دريافت حقايق الهی وبه خاطر سپردن آن مستعد وقوی می باشد

ميبايستی تجربه الزم برای يک زندگی مسيحی را درطول سالهای کودکی خود کسب 
بايستی امتيازات الزم رابه آنان نيازمند به تعليم مسايل الهی ميباشند و والدين مي. کنند

  .ايشان بدهند تا که بتوانند شخصيت خويش را به شباهت شخصيت خداوند درآورند
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پدران ومادران ميبايستی کودکان خود رابه عنوان اعضای کم سن وسال خانواده 
همان تعليمی . الهی تلقی کرده وزندگی خود را برای تربيت الهی ايشان اختصاص دهند

 فرا می گيريم بايد مطابق وهماهنگ با ذهن جوان فرزندانمان به ايشان را که از مسيح
بدين ترتيب . تعليم داده وبه تدريج توجه ايشان را نسبت به حقايق زيبای الهی جلب کنيم 

خانه های مسيحيان به مدرسه ای تبديل می شود که درآن والدين معلم وخود مسيح نيز 
تربيت فرزندانمان نبايد از خشونت به عنوان ابزاری در تعليم و. رهبر معلمان خواهد بود

ودانستن اينکه آنان . ضروری جهت متقاعد کردن ايشان نسبت به گناه استفاده کنيم 
بايد به کودکان خود ياد بدهيم که . دقيقًا درچه زمانی تغيير می کنند نيزضروری نيست 

ن داشته باشند که او گناهان خويش را به حضورعيسی آورده وطلب بخشش کنند وايما
گناهان ايشان را عفو کرده وهمانطوری که در دوران زندگی خود روی زمين کودکان 

  .رامی پذيرفت ، ايشان را نيز خواهد پذيرفت 
همانطوری که يک مادر به فرزندان خود می آموزد تا از وی به خاطر مّحبتش 

محبت مادر . شان می آموزداطاعت کنند، درهمان حال اوّلين درس زندگی مسيحی رابه اي
وکودکانی که به مادر خود اعتماد کرده . به فرزند، محبت مسيح را به وی آشکارمی کند

.( واورا اطاعت می کنند، ياد می گيرند که به منجی اعتماد کرده واز وی اطاعت کنند
ی کودکانی که به مادر خود اعتماد کرده واز وی اطاعت می کنند، اعتماد واطاعت از منج

  ).را ياد می گيرند
اوبا حاکميت . عيسی برای کودکان وهم چنين برای پدران الگو وسرمشق بود

واقتدار سخن می گفت وکالم او بسيار ُپر قدرت بود، ليکن در برخورد ومعاشرت با افراد 
مهربانی وفيض مسيح به . خشن وگستاخ هرگز از عبارات بد وبی ادبانه استفاده نکرد

ت وشايستگی می بخشيده ورفتار زشت وخشن را تحت کنترل خود انسان وقارومتان
فيض مسيح، پدران ومادران را هدايت می کند تا با فرزندانشان به عنوان . درمی آورد

  .مخلوقاتی هوشمند رفتار کنند، همان رفتاری را که خود از ديگران انتظار دارند
ق هايی را که خداوند در پدران ومادران ، در تربيت فرزندانتان ، ميبايستی سرمش

اگر بخواهيد يک گل ُرز يا ميخک را . طبيعت به ايشان نشان می دهد مطالعه کنند
پرورش دهيد، چگونه عمل می کنيد؟ از باغبان سئوال کنيد که با چه شيوه ايی تغذ يه 
. هرشاخه وبرگ راممکن می سازد تا گل در کمال زيبايی وتناسب رشد وپرورش يابد

ما خواهد گفت که در کار پرورش گل هيچگونه تالش خشونت باری انجام باغبان به ش
. نداده است ، زيرا خشونت تنها موجب شکستن سا قه های ترد وشکننده می شود

او خاک . باغبان با دقت ومراقبت مداوم وپيوسته کا ر پرورش گل را به انجام می رساند
طوفان وآفتاب سوزان محافظت کرد را مرطوب کرده ونهال درحال رشد را درمقابل باد و

در برخورد با کودکان خود از . وخداوند نيز موجب رشد وشکوفايی وزيبايی آن شد
روش باغبان پيروی کنيد وبا رفتار ماليم ونظارت محبت آميز سعی کنيد شخصيت آنان 

کودکان خود را درمحبت کردن . را مطابق سيرت وشخصيت مسيح رشد و پرورش دهيد
وجود تعداد بسياری از مردان وزنان سنگد ل .  ونسبت به يکديگر تشويق کنيدبه خداوند

و بی رحم در جهان تنها به اين دليل است که محبت واقعی از سوی والدين اين افراد 
شخصيت خوب اين افراد در دوران کودکی سرکوب . ضعف تلقی وسرکوب شده است 

ن را از بين نبرد از سعادت شده و تازمانی که نور محبت الهی خودخواهی ايشا
اگر مايل هستيم که فرزندانمان از روح مهربان . وخوشبختی جاودانی محروم خواهند شد

مسيح برخوردار شده و حمايت وهمدلی فرشتگان آسمان برای ما آشکار شود، ميبايستی 
  .ا ز سخاوتمندی وانگيزه های محبت آميز ايشان در دوران طفوليت حمايت کنيم 
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آنان را باخود . ان خود بياموزيد تا مسيح را در مظاهر طبيعت جستجو کنندبه کودک
به فضای باززير درختان باشکوه وداخل باغ ببريد وبه آنان تعليم دهيد تا دراعمال 

به آنان تعليم دهيد که . شگفت انگيز آفرينش ، جلوه های محبت مسيح را مشاهده کنند
او قوانين را برای شادی . بر موجودات می باشدمسيح پديد آورنده تمامی قوانين حاکم 

کودکان خود را با دعاهای طوالنی ونصيحت های . وخوشبختی ماوضع کرده است 
کسالت آور خسته نکنيد بلکه از طريق مظاهر طبيعت واطاعت وپيروی از احکام 

  .وشريعت خداوند را به ايشان تعليم دهيد
ومسيح جلب می کنيد، آنگاه تعليم محبت هنگامی که اعتماد ايشان را به عنوان پير

عظيم وفوق العاده مسيح به آنان بسيار آسان خواهد بود ودر حالی که سعی می کنيد 
حقايق نجات را روشن کرده ومسيح را به عنوان منجی اختصاصی به کودکان خود 

خداوند به پدران ومادران فيض . معرفی کنيد، فرشتگان ا ز شما طرفداری خواهند کرد
خواهد بخشيد تا توجه کودکان خود رابه حکايت ارزشمند عيسی ، کودک بيت اللحمی 

  .جلب کنند، کودکی که به درستی اميد عالميان است 
هنگامی که عيسی به شاگردان خود گفت ،بگذاريد کودکان نزد من آيند وآنان را با 

                      ، به ز مداريد، درحقيقت به همه پيروان خود درتمامی دوران ها          
عيسی از کودکان می . تمامی مقامات کليسا، خادمين ، وهمه مسيحيان سخن می گفت 

درست يعنی اينکه می گويد اگر . خواهد نزد او  بيايند واز ما می خواهد مانع آنان نشويم 
  .مانع ايشان نشويد، خواهند آمد

وکودکان را . ودکان بد معرفی کندنگذاريد رفتار غير مسيحی شما عيسی را درنظر ک
هرگز باعث نشويد تا کودکان تصور . با بی اعتنايی وسختگيری خود از عيسی دور نکنيد

کنند که آسمان جای خوشايند ومطلوبی نيست ، درباره مذهب طوری سخن نگوئيد که 
را در کودکان آ ن را درک نکنند ويا رفتاری نکنيد که ايشان گمان کنند نمی توانند عيسی 

به فرزندان خود بياموزيد که مذهب مسيح ، مذهب اندوه . زمان کودکی خود بپذيرند
ودلتنگی نيست تا تصور نکنند که با ايمان به مسيح ميبايستی از تمامی شادی های 

  .زندگی چشم پوشی کنند
به آنان . هنگامی که روح القدس در دل فرزندانتان عمل می کند، با او همکاری کنيد

 دهيد که منجی ايشان را دعوت می کند تا خود را درعنفوان جوانی واوج شکوفايی تعليم
منجی با محبت . وطراوت به مسيح تقديم کنند وموجبات شادی وی را فراهم آورند

بيکران خود، جانهايی راکه با خون گرانبهای خود خريداری کرده است مورد لطف 
آنان مرکز توجه مسيح می ( ی باشندآنان درخور محبت مسيح م. ومرحمت قرارمی دهد

وقلب او نه تنها به . او با اشتياق غير قابل وصفی در جستجوی ايشان است ). باشند
روی مودب ترين کودکان بلکه به روی کسانی که از زشت ترين خصايص اخالقی 

بسياری از والدين از ميزان مسئوليت خويش در . برخوردار می باشند، گشوده است 
آنان برای تصحيح اشتباهات .  خصوصيات اخالقی فرزندانشان آگاه نيستندشکل گيری

اّما عيسی باديده ترحم . فرزندان خود از محبت وحکمت کافی برخوردار نيستند
  .ودلسوزی به اين کودکان می نگرد وعلت ومعلول تمامی اشتباهات آگاه است 

ا به نزد وی هدايت خادم مسيحی می تواند به عنوان عامل مسيح ، اين کودکان ر
او ميتوانند با حکمت ومهربانی خود، محبت کودکان را جلب نموده وآنان را تشويق . کند

چنين خادمی ميتواند به واسطه فيض مسيح  دگر گونی وتغيير شخصيت . واميدوار کند
پادشاهی " به طوری که عبارت زير در مورد آنان گفته شودکه . کودکان را مشاهده کند

  ".ن چنين کسان است خدا از آ
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  "۵٧فصل " 
  "تو رايک چيز کم است  " 
  
  

چون عيسی به راه افتاد، مردی دوان دوان آمده ، در برابرش زانو زد " 
  "استاد نيکو، چه کنم تا وارث حبات جاويدان شوم؟" وپرسيد،

مرد جوانی که اين سئوال را پرسيد يک حاکم بود، او ثروت بسيار داشت ومقام ُپر 
او محبت آشکارمسيح را نسبت به کودکانی که به نزد وی . يتی را عهده دار بودمسئول

آمده بودند، مشاهده کرد او ديده بود که عيسی چگونه با محبت آنان را پذيرفته 
وقلب او به . ( ودرآغوش کشيده است ، ومحبت مسيح قلب او رابه هيجان آورده بود

شت که شاگرد مسيح شود وآنچنان تحت تاثير او ميل دا). خاطر منجی به هيجان آمده بود
قرار گرفته بود که همانطوری که مسيح به راه افتاده بود، دوان دوان آمده ودر برابرش 

استاد نيکو، چه کنم " زانو زد وبا جدّيت وخلوص نيت سئوال بسيار با اهميتی را پرسيد،
  تا وارث حيات جاويدان شوم؟

. خوانی ؟ هيچ کس نيکو نيست جز خدا فقطچرا مرانيکو می " مسيح پاسخ داد،
وعلت نيکو خواندن . عيسی ميل داشت که صداقت مرد جوان را مورد امتحان قرار دهد

آيا اين مرد جوان می دانست که با پسر يگانه . خود را از سوی وی واز زبان او بشنود
وعادل می خداوند سخن می گويد؟ ميل باطنی او چه بود؟اين حاکم خود را مردی پارسا 

پنداشت ودر بی عيب بودن خويش هيچ ترديدی نداشت ، اّما رويهمرفته راضی 
او فقدان .( وخوشنود نبود ونياز به چيزی را که از آن محروم بود، احساس می کرد

آيا عيسی نميتوانست ، همانطوری که ). چيزی را که از آن محروم بود، احساس می کرد
   برکت داده ونياز قلبی او را برآورده کند؟کودکان را برکت داده بود، او را

عيسی در پاسخ به سئوال مرد جوان ، اطاعت از احکام خداوند را برای رسيدن به 
زندگی جاويدانی ضروری دانسته وبا ذکر کردن چندين حکم از احکام ، وظيفه او را 

" پاسخ حاکم به سئوال عيسی مثبت بود،. نسبت به همنوعانش به وی يادآوری کرد
  "دارم؟. استاد همه اينها را از کودکی به جا آورده ام ، ديگر چه کم

عيسی به چهره مرد جوان نگريست ، چنان که گويی شرح حال زندگی او رادانسته 
عيسی او رادوست داشت ومحبت کرده . وشخصيت وی را مورد بررسی قرار می دهد

ور بنيادی شخصيت وی را ومشتاق بود که با اعطا کردن سالمتی ، فيض وشادی ، به ط
تورا يک چيز کم است ، برو آنچه داری بفروش " بنابراين به وی گفت ،. تبديل کند

وبهايش را به تنگدستان بده که در آسمان گنج خواهی داشت ، آنگاه بيا واز من پيروی 
  ."کن

مسيح به سوی اين مرد جوان کشيده شده بود ومی دانست که در دفاع از خود 
منجی می خواست که قوه ." همه اينها را از کودکی به جا آورده ام " صادق است ،

تشخيص را دراو به وجود آورد، قدرتی که او را قادر می ساخت مفهوم عميق پارسايی 
مسيح آرزو داشت که او با فروتنی وروح توبه . ومحبت وايثار مسيحی را درک کند

ه خداوند تقديم کرده وکمبودهای نسبت به گناهان خود آگاه شده وبيشترين محبت را ب
عيسی  می  دانست  که  اگر اين  مرد  جوان  . خود را باايمان به مسيح از ميان  بردارد

  در کار نجات  با وی همکاری  کند،  ميتواند
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واگر او خود را تحت رهبری وهدايت مسيح .  کمک های مورد نياز را تامين کند
مرد ثروتمند ميتوانست به ميزان . يد باشدقرارمی داد ميتوانست برای ديگران مف

چشمگيری معرف مسيح باشد، زيرا از شرايط الزم برخوردار بود  و متحد شدن با منجی  
  مسيح با . به او قدرت می داد تا در ميان مردم به نيرويی الهی  تبديل  شود

پی بردن به شخصيت او، وی را محبت کرد، محبت مسيح دل مرد جوان را برمی 
عيسی می خواست که او باوی همکاری . گيخت ، زيرا مّحبت ، موجب مّحبت می شودان

َ رد، آينه ای که درآن صورت خداوند  کند و دوست داشت که او را به شباهت خود درآوََ
او می خواست که فضايل اخالقی وشخصيتی مرد جوان را پرورش داده .منعکس شود

خود رابه مسيح ) مرد جوان ( راين اگر حاکم بناب. وآن را برای کار خداوندت قديس کند
تقديم می کرد ميتوانست در فضای حضور او رشد وپرورش يابد واگر او چنين انتخابی 

  را انجام می داد، آينده او تاچه اندازه متفاوت می شد؟
تورا يک چيز کم است ، بروآنچه داری بفروش وبهايش را به " عيسی فرمود" 

مسيح از ." آنگاه بيا واز من پيروی کن . مان گنج خواهی داشت تنگد ستان بده که درآس
او فقط يک چيز را کم داشت ، اّما آن يک چيز، از اهميتی حياتی . دِل حاکم آگاه بود
برآورده نشدن چنين نيازی بسيار . او به مّحبت خداوند نيازمند بود. برخوردار بود

خواهی وبی اعتنايی را دراو تقويت خطرناک بوده به اندازه ای که ميتوانست حس خود 
اگر اومحبت خداوند را می پذيرفت ، . کرده وتمامی طبيعت وشخصيت او را فاسد کند

  .خود خواهی وخود پرستی از ميان می رفت 
عيسی اين مرد جوان را امتحان می کرد ، بدين منظور از وی خواست که ميان گنج 

اگر او از مسيح پيروی می کرد ، گنج . آسمانی وافتخارات دنيوی يکی را انتخاب کند
اّما ابتدا الزم بود که او بدون هيچگونه مقاومتی اداره خويش . آسمان به او داده می شد

. قدوّسيت خداوند به اين حاکم جوان عرضه شده بود . را تحت کنترل مسيح قراردهد
. مسيح هم ارث شودواين امتياز به او داده شده بود که فرزند خدا شده ودرگنج آسمان با 
  .اّما او ميبايستی صليب را بردارد ودر مسير ايثار از منجی پيروی کند
امروز برای خود " ،:مسيح با سخنان خود از حاکم جوان دعوت کرده بود که

انتخاب به عهده او گذاشته . ١۵ آيه ٢۴يوشع ." اختيار کنيد که را عبادت خواهيد نمود
عيسی نقطه تاريک شخصيت او رابه وی . کردن او بودعيسی درآرزوی تبديل . شده بود

نشان داده بود ودرحالی که مرد جوان سخنان اورا مورد ارزيابی قرار می داد، با عالقه 
اگر او مصّمم به پيروی از مسيح بود، ميبايستی در هر . شديدی مراقب عاقبت کار بود

منجی ، صميمانه .  رها کندموردی سخنان او را اطاعت کرده واهداف جاه طلبانه خود را
وبا اشتياق فراوان به مرد جوان نگريسته وانتظار داشت که او خود رابه فراخوانی روح 

  .خدا تسليم کند
مسيح از معيار منحصر به فردی سخن گفته بود که می توانست حاکم را در 
 موقعيت کالم مسيح اگر چه سخت وطاقت فرسا به نظر ميرسيد، اّما کالم حکمت بود

مقام . وتنها راه نجات ورستگاری جوان ثروتمند ، پذيرش واطاعت ازسخنان عيسی بود
عالی وثروت موجب شده بود تا شخصيت او به طور نامحسوسی تحت تاثير شرير قرار 

فاصله گرفتن کم يا . گيرد، وپروردن چنين تاثيری ميتوانست جايگزين محبت خدا شود
زی بود که توانايی اخالقی وکارآيی اورا کاهش می زياد از خداوند دربه خاطر سپردن چي

داد، زيرا پروردن عاليق دنيوی هر قدر که غير قابل اعتماد يا بی ارزش باشد، موجب 
  .فريب انسان ودور کردن وی از خداوند خواهد شد
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اگر ا و ارزش موهبتی راکه به . حاکم با درک سريع سخنان مسيح ، اندوهگين شد
ک می کرد، ميبايستی برای عضويت درصفوف پيروان مسيح او اعطا شده بود در

اويکی از اعضای نيک نام شورای عالی يهود بود وشيطان اورا با . داوطلب می شد
او در طلب گنج آسمان . چشم اندازه خوشايند ودلنشين آينده ، مورد وسوسه قرارمی داد
به همين دليل از شرايط بود، اما به امتيازات حاصل از ثروت ومقام نيز عالقمند بود و

پيشنهاد شده به وسيله مسيح ، اندوهگين شد زيرا برای دسترسی به گنج آسمانی راضی 
بهای الزم برای دسترسی به حيات جاودانی بسيار سنگين بود . به ايثار وفداکاری نبود

زيرا ثروت " وبنابراين با شنيدن سخنان مسيح نوميد واندوهگين شده واز آنجا رفت ،
  ."ر داشت بسيا

او نشان . ادعای جوان ثروتمند مبنی برنگه داری احکام خداوند، فريبی بيش نبود
اونمی توانست احکام خداوند را نگه دارد زيرا که محبت . داد که مال وثروت ُبت اوست 

او موهبت های خداوند را بيشتر از عطا کننده آن . و دلبستگی به دنيا برقلب او حاکم بود
مسيح از مرد جوان خواسته بود که از وی پيروی کند، وبه او گفته  . دوست می داشت

. اّما منجی در ميان مردم مانند او صاحب ثروت وشهرت نبود". از من پيروی کن" بود،
برای مرد ثروتنمد دست کشيدن از گنج دنيوی که ديده می شد، به خاطر گنج آسمانی که 

او از پذيرش حيات جاودانی امتناع . شدناديدنی بود، ريسک بسيار بزرگی محسوب می 
امروز نيز عده بسياری از مردم از . کرد وازآن پس به پرستش اميال دنيوی مشغول شد

چنين آزمون دشواری عبورکرده وبا ارزيابی وسبک وسنگين کردن مسيح در مقابل 
خود می دنيا، دنيا را انتخاب می کنند ومانند حاکم جوان از منجی رويگردان شده ودر دل 

  .گويند، چنين کسی را به عنوان رهبر انتخاب نخواهم کرد
رفتار مسيح با حاکم جوان به عنوان درسی مهم واساسی پيش روی انسان قرارمی 

. خداوند برای پيروان خود وظايفی معين کرده است که ميبايستی از آن پيروی کنند. گيرد
ونه فقط اطاعت شرعی ، بلکه يکی از اين وظايف، اطاعت از احکام وشريعت اوست ، 

خداوند سيرت . اطاعتی است که وارد زندگی انسان می شود وسيرت او را تبديل می کند
وشخصيت خويش را به عنوان معيار والگو در اختيار کسانی که پيرو پادشاهی او 

تنها آنانيکه همکاران مسيح شده وخود وتمامی مايملک خود را به . هستند قرار می دهد
همه ميبايستی معنای . د تقديم می کنند، پسران ودختران خدا خوانده خواهند شدخداون

خواستن ملکوت را مورد توجه قراردهند ودر عين حال نتايج ّرد کردن شرايط ورود به 
  .آن را درک کنند

حاکم جوان به مسيح گفت ، .( گفتن به مسيح چه معنايی دارد" نه"تصور کنيد که
آيا ما نيز چنين می گوييم ؟ منجی به ما پيشنهاد . ودرا نخواهم دادنه، من تمامی دارايی خ

او به ما . می کند تا در وظايفی که خداوند به عهده ما گذاشته با ما مشارکت داشته باشد
طريق الهی را مورد . پيشنهاد می کند تا برای پيشبرد اهداف خداوند دراين جهان 

  .ست که او ميتواند ما را نجات دهدتنها به اين طريق ا. استفاده قراردهيم 
امروز نيز خداوند به انسان استعداد وتوانايی می بخشد تا درکمک به فقيران 

کسی که موهبت های خدادادی را طبق اراده . ورنجيد گان مباشر وهمکار او باشد
وخواست وی به کار گيرد، همکار مسيح خواهد شد وجانهای بسياری را برای مسيح 

  .رد، زيرا که معرف سيرت او خواهد بودصيد خواهد ک
برای کسانی که مانند حاکم جوان از مقام وثروت بسياری برخوردار ميباشند، از 

اّما اين . دست دادن همه چيز برای پيروی از مسيح ، ايثار عظيمی محسوب می شود
. دستور العمل در مورد تمامی کسانی که می خواهند شاگرد مسيح شوند صدق می کند
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تسليم نفس وواگذاری خود، اساس تعاليم مسيح . يچ گونه نافرمانی پذيرفته نمی شودوه
ميباشد واين تعاليم غالب اوقات به شيوه ای آ مرانه بيان می شود زيرا برای نجات 
انسان راه ديگر جز قطع کردن چيزهايی که اگر پرورانده شود تمامی وجود را فاسد می 

  .گرداند، وجود ندارد
ه پيروان مسيح آنچه راکه متعلق به خداونداست به وی باز می گردانند، هنگامی ک

آفرين ، " گنجی را ذخيره می کنند که درهنگام شنيدن اين کالم به ايشان داده خواهد شد،
در چيزهای کم امين بودی ، پس تو را برچيزهای بسيار خواهم ! ای خادم نيکو وامين 

کسی که به خاطر آن خوشی که !" " ک شوگماشت ، بيا ودر شادی ارباب خود شري
پيش رو داشت ، صليب را تحمل کرد وننگ آن را ناچيز شمرد واکنون بر جانب راست 

   .٢ آيه ١٢ عبرانيان – ٢٣ آيه ٢۵متی ." تخت خدا نشسته است 
شادی ديدن جانهای نجات يافته ، جانهايی که نجات ابدی را يافته اند، پاداش تمامی 

مرا " امهای خود را در جای پای مسيح می گذارند ، او که گفت ،کسانی است که گ
  ".پيروی کن 

  
   "۵٨فصل " 
  "ايلعازر ، بيرون بيا " 
  

مسيح واهل بيت ) پيروان ( ايلعازر يکی از وفادارترين وثابت قدم ترين شاگردان 
ه او از نخستين ديدارشان با يکديگر ، ايمان او به مسيح بسيار محکم وعالق. َعنيا بود

وبزرگترين . وا و نيز در نظر عيسی بسيار محبوب وعزيز بود. به وی بسيار شديد بود
منجی همه کسانی را که خواستار . معجزه مسيح نيز برای ايلعازر به وقوع پيوست 

کمک او بودند  برکت  داد، او  به  تمامی  بشر عال قمند  بود، اّما  پيوند  او با  بعضی از 
  افراد  به  طور 

وقلب او با رشته محکم محبت . خارق العاده ای شيرين ومنحصر به فرد می باشد
( به خانواده ايلعازر پيوند خورده بود وبه همين دليل عالی ترينُ معجزه مسيح در باره 

  .يکی از افراد اين خانواده انجام شد) برای 
 خود خانه زيرا از. عيسی غالب اوقات در خانه ايلعازر به استراحت می پرداخت 

ای نداشت ومّتکی به ميهمان نوازی دوستان وشاگردانش بود وبيشتر اوقات ، در هنگام 
خستگی ، و يا زمانی که  مشتاق مصاحبت با شاگردان بود، وبرای فاصله گرفتن از 
سوء ظن وحسادت فريسيان خشمگين ، با خوشحالی به خانه های دوستان وشاگردان 

. انها با استقبال شديد ودوستی پاک ومقدس مواجه می شدودراين مک. خود پناه می برد
ودرهمين مکانها به راحتی وآزادی کامل سخن می گفت زيرا می دانست که سخنانش را 

  .فهميده ارج می نهند
او مشتاق محبت ، احترام . منجی از خانه آرام وشنوندگان عالقمند قدر دانی می کرد

بود تا به کسانی که تعليم آسمانی را دريافت می او همواره آماده . وعطوفت انسانی بود
وهنگامی که جمعيت انبوه در فضای دشت بدنبال او به . کردند، برکت فراوان اعطا کند

اوسعی می کرد چشمان . راه می افتادند، زيبائيهای طبيعت را به ايشان آشکار می کرد 
ن حمايت ونگهبانی می آنان را باز کند تا متوجه شوند که چگونه دست خداوند از جها

مسيح برای قدردانی از احسان ونيکويی های خداوند، توجه مستمعين خود رابه . کند
بارش ماليم قطرات شبنم وبارش باران وآفتاب درخشان که به طور يکسان برنيکان 

عيسی می خواست تا افراد تمامی ابزاری راکه خداوند . وبدان می تاباند، جلب می کرد
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اّما انبوه جمعيت از درک . انسان آفريده بود، به طور کامل درک کنندبرای خدمت به 
سخنان وی عاجز بودند ومسيح برای دور شدن از مجادله وکشمکش های خسته کننده 

مسيح برای . به خانه ايلعازر دربيتَ عنيا می رفت ، زيرا درآنجا آرامش می يافت 
ودراين . ند سخن می گفت مخاطبان خود دراين خانه ، از احسان ونيکويی خداو

مصاحبت های اختصاصی چيزهايی را که برای عامه مردم توضيح نمی داد، برای 
اوبرای سخن گفتن با دوستانش نيازی به استفاده از َمَثل . مخاطبان خود آشکار می کرد

  ).والزم نبود که برای سخن گفتن با دوستانش از َمَثل ها استفاده کند( ها نداشت 
مسيح تعاليم عالی خود را بيان می کرد، مريم با رفتاری احترام آميز در حاليکه 

اّما مارتا خواهر مريم که سخت مشغول تدارک . وصميمی کنار پاهای او نشسته بود
سرورم، آيا تو راباکی نيست که خواهرم مرا در " نزد عيسی آمد وگفت ،. پذيرايی بود

اين اولين ديدار مسيح از ." ه مرا ياری دهدکارپذيرايی تنها گذاشته است ؟ به او بفرما ک
منجی و شاگردانش درست همان موقع از سفر اريحا بازگشته بودند . بيتَ عنيا بود

ودر ) نگران پذيرايی از ايشان بود( ومارتا نگران فراهم آوردن اسباب آسايش ايشان بود
وعيسی با ماليمت . نتيجه اضطراب ونگرانی ، احترام به ميهمانان را از ياد برده بود

تو را چيزهای بسيار نگران ومضطرب می : مارتا: مارتا" وشکيبايی به او پاسخ داد،
کند، حال آنکه تنها يک چيز الزم است ، ومريم آن نصيب بهتر رابرگزيده که ا ز او باز 

مريم ذهن خودرا از سخنان ارزشمندی که از دهان مسيح جاری می ." گرفته نخواهد شد
اشت ، سخنانی که در نظر او از گرانبهاترين جواهرات جهان ، ارزشمند تر شد، می انب

  .بود
که مارتا به آن نيازمند بود، خونسردی ، روح ايثار ونيايش، آگاهی " تنها چيِزی" 

مارتا . در باره آينده ، زندگی جاودانی وشعور الزم برای ارتقا وپيشرفت معنوی بود
تر نگران شده ، وبيشتر نگران چيزهای جاودانی ميبايستی در مورد چيزهای فانی کم

عيسی به فرزندان خود تعليم می دهد تا هرنوع فرصتی را برای بدست آوردن . باشد
آرمان مسيح ، به خادمين فعال ودقيق نيازمند . معرفت نجات ورستگاری مغتنم شمارند

ترده ای برای برای افرادی مانند مارتا، که اشتياق خدمت دارند، زمينه گس. می باشد
اّما آنان در ابتدا ميبايستی مانند مريم کنار پاهای عيسی . فعاليت مذهبی وجود دارد

تا تالش وپايمردی ، آمادگی وانرژی آنان با فيض مسيح تقديس شود، آنگاه . بنشينند
  .زندگی ايشان به قدرتی شکست نا پذير برای نيکويی به ديگران تبديل خواهد شد

اين خانه آرام، جايی که عيسی درآن به استراحت می پرداخت، اندوه ومصيبت به 
وارد شده ايلعازر مبتال به بيماری شده بود وخواهرانش برای منجی پيغام فرستاده ، 

آنان متوجه بيماری شديد برادرانشان ." سرور ما، دوست عزيزت بيمار است " گفتند،
مريم . بيماری او را شفا دهدشده بودند، با اين حال می دانستند که مسيح قادراست 

ومارتا اطمينان داشتند که مسيح در اين شرايط سخت با ايشان همدردی خواهد کرد، 
بنابراين از عيسی نخواستند که بيدرنگ درآنجا حاضر شود، بلکه با اطمينان به او پيغام 

ه آنان تصور کردند که عيسی سريعًا ب". دوست عزيزت بيمار است " فرستاده و گفتند،
  .پيغام ايشان پاسخ گفته وبه زودی به بيتَ عنيا خواهد آمد

و تا وقتی که ذرّه ای ا ز آثار حيات را . آنان با نگرانی در انتظار پاسخ عيسی بودند
اّما کسی که پيغام . در برادرشان مشاهده کرده بودند، با دعا در انتظار آمدن مسيح بودند

اين بيماری " ت  ولی پيغام او را با خود آورد،را به عيسی رسانده بود، بدون او بازگش
آنان با مهربانی . بنابراين به زنده ماندن ايلعازر اميدوار شدند" با مرگ پايان نمی پذيرد،

. تالش کردند تا کالم اميد وتسلی را درگوش ايلعازر که کامًال بيهوش بود زمزمه کنند
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، با اين وجود فيض الهی مسيح را وهنگامی که ايلعازر ُمرد به شدت نااميد شده بودند
احساس کرده وچنين احساسی موجب شد تا به خاطر مرگ ايلعازر از سرزنش کردن 

  .منجی اجتناب کنند
هنگامی که مسيح پيغام مارتا ومريم را شنيد، شاگردان تصور کردند که او با بی 

ان ازوی انتظار او تاسف واندوهی را که شاگرد. اعتنايی اين پيام را دريافت کرده است 
اين بيماری با مرگ " مسيح به شاگردان نگريسته وگفت ،. داشتند از خود بروز نداد

." پايان نمی پذيرد، بلکه برای تجليل خداست ، تا پسر خدا به واسطه آن جالل يابد
آنان می . اين تاخير برای شاگردان اسرارآميز بود. ودوروز ديگر در جايی که بود، ماند

ميتواند مايه تسّلی وآرامش خانواده ايلعازر ) يا چقدر( که حضور او چگونه انديشيدند 
اطالع ( شاگردان از عالقه شديد منجی به اين خانواده اهل بيتَ عنيا آگاهی داشتند . باشد

پاسخ ." دوست عزيزت بيمار است " واز اينکه او به اين پيغام اندوهبار که ) داشتند
  .نداده بود، شگفت زده بودند

چنين به نظر ميرسيد که مسيح در خالل دو روز، پيغام مريم ومارتا را از ذهن خود 
شاگردان ، يحيی تعميد . بيرون کرده باشد زيرا در باره ايلعازر سخنی بر زبان نياورد

آنان در شگفت بودند که چرا عيسی با . هنده ، طال يه دار عيسی را به خاطر آوردند
عاده، اجازه داده بود تا يحيی در زندان رنج برده وبه طرز قدرت انجام معجزات خارق ال

با در اختيار داشتن چنين قدرتی ، چرا مسيح زندگی يحيی تعميد . وحشتناکی کشته شود
دهنده را نجات نداد؟ اين سئوال غالب اوقات از وی فريسيان پرسيده می شد، وآنان با 

دا بودن را مورد ترديد قرار می مطرح کردن چنين سئوالی ادعای مسيح مبنی بر پسر خ
منجی در مورد زحمات ، آزمايشات ،  شکستها وشکنجه وآزار به شاگردان خود . دادند

هشدار داده بود، آيا او ايشان را در سختی ها ومشکالت رها ميکرد؟ بعضی از شاگردان 
  .دندوتمامی شاگردان به شدت ناراحت وغمگين بو. ماموريت اورا مورد ترديد قراردادند

بياييد باز به يهوديه برويم " پس از دو روز انتظار، عيسی به شاگردان خود گفت ،
. شاگردان پرسيدند اگر او قصد رفتن به يهوديه را داشت چرا دو روز صبر کرد." 

آنان خطرناک بودن مسيری . نگرانی در مورد مسيح برای ايشان حائز کمال اهميت بود
استاد، ديری نمی گذرد که يهوديان " ، بنابراين گفتند،در تعقيب آن بود درک می کردند

" می خواستند سنگسارت کنند، وتو باز می خواهی بدانجا بروی ؟ عيسی پاسخ داد،
مگر روز، دوازده ساعت نيست ؟ من تحت هدايت پدرم هستم وتا وقتی که اراده او را 

يده است ، بقيه ساعات دوازده ساعت روز به پايان نرس. بجا آورم ، در امان خواهم بود
روز را ميبايستی به کار مشغول شوم وتا زمانيکه روز به پايان نرسيده است ، در امان 

  .خواهم بود
زيرا نور اين جهان را می . آن که در روز راه می رود، نمی لغزد" سپس ادامه داد،

کرده است آن که اراده خدا را بجا می آورد، وآن که در مسيری که خداوند مقرر ." بيند
نورروح هدايت گر خداوند به او بصيرت خواهد . گام برمی دارد، هرگز نخواهد لغزيد

بخشيد تا وظايف خويش را به روشنی درک کند، واورا به سالمت تا پايان کار هدايت 
وآن که در ." زيرا نوری ندارد. آن که درشب راه رود، خواهد لغزيد" اّما .خواهد کرد

برای ا و ، . دارد و از مسير خداوند منحرف می شود، خواهد لغزيدمسير خود گام بر می 
  .روز وشب تبديل خواهد شد وهرجا که باشد در امان نخواهد بود

دوست ما ايلعازر خفته است ، اّما می روم تا :" پس از اين سخنان بدانها گفت " 
 سخنان چه! چه سخنان تاثرآوری ." دوست ما ايلعازر خفته است ." " بيدارش کنم

شاگردان می ديدند که استادشان بابه جان خريدن خطرات به سوی ! دلسوزانه ای 
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َ عنيا را تقريبًا  اورشليم حرکت می کند، ليکن آنان خانواده عزادار ايلعازر در بيت
شاگردان خود را مورد . اّما مسيح آنان را فراموش نکرده بود. فراموش کرده بودند
از اينکه مسيح به پيغام مريم ومارتا به سرعت پاسخ نداده آنان . سرزنش قرارمی دادند

آنان مورد وسوسه قرار گرفته وتصور می کردند که . بود، دلسرد ومايوس شده بودند
مسيح به ايلعازر وخواهران او هيچ عالقه ای ندارد، وبا خود می گفتند که اگر مسيح به 

اّما سخنان . وی آنان حرکت می کردآنان عالقمند بود، پس از دريافت پيغام بيدرنگ به س
  .افکار ايشان را روشن کرده بود" دوست ما ايلعازر خفته است " مسيح مبنی براينکه ،

اّما ." سرور ما، اگر خفته است ، بهبود خواهد يافت :" پس شاگردان به او گفتند" 
 عيسی از مرگ ا و سخن می گفت ، حال آنکه شاگردان گمان می کردند به خواب او

مسيح مرگ را به مثابه نوعی خواب به فرزندان مومن خود معرفی می ." اشاره می کند
و زندگی ايشان با مسيح در خداوند پنهان شده وتا نواخته شدن آخرين شيپور ، . کند

  .آنانی که مرده اند در او خواهند خفت 
دمانم وبه خاطر شما شا. ايلعازر مرده است :" آنگاه عيسی آشکارا به آنان گفت 

توما تصور می کرد که اگر . اّما اکنون نزد ا و برويم . که آنجا نبودم ، تا ايمان آوريد
بياييد ما نيز " مسيح به يهوديه برود کشته خواهد شد، بنابراين به شاگردان ديگر گفت ،

آنان قصد داشتند . او از کينه يهوديان نسبت به مسيح آگاه بود." برويم تا با او بميريم 
را به قتل برسانند اّما زمان مقرر فرا نرسيده بود وعيسی درخالل اين ايام از محافظت او 

فرشتگان آسمان برخوردار بود، وحتی در نواحی يهوديه ، جايی که فريسيان و خاخامها 
  .با تمامی قدرت در صد د قتل او بودند، هيچگونه آسيبی به او وارد نمی شد

ومن شادمانم . ايلعازر مرده است "  گفته بود،شاگردان از شنيدن سخنان مسيح که
آيا منجی ). شگفت زده شدند( درشگفت شدند" که آنجا نبودم ............................. 

عمدًا از رفتن به خانه دوست رنجيده اش خودداری کرده بود؟ مريم ومارتا وايلعازِر 
 آنان تنها نبودند، مسيح تمامی اّما. درحال احتضار ، ظاهرًا به حال خود رها شده بودند

اوضاع را زير نظر داشت وبعد ا ز مرگ ايلعازر، خواهر مصيبت زده مورد حمايت 
وهنگامی که برادرشان ايلعازر با دشمن يعنی مرگ دست . وپشتيبانی وی قرار گرفته بود

وز مانی که به شاگردان خود . وپنجه نرم می کرد، مسيح شريک رنج واندوه ايشان بود
اّما مسيح فقط نميبايستی به فکر . شايد متاثر شده بود" ايلعازر مرده است " فت ،گ

دوست عزيزش در بيتَ عنيا باشد، بلکه تعليم وتربيت شاگردان نيز امری مهم وضروری 
بود، زيرا شاگردان ميبايستی نمايندگان او در اين جهان باشند تا برکات پدرآسمانی در 

. يح  به خاطر شاگردان  اجازه  مرگ  ايلعازر را داده  بودمس. دسترس همگان قرارگيرد
  اگر مسيح  مريضی او را شفا می  داد معجزه ای که 

  .واضح ترين وقاطع ترين گواه سيرت الهی او بود به انجام نمی رسيد
ايلعازر نمیُ مرد، زيرا شيطان قدرت چيره شدن بر او . اگر مسيح در اتاق بيمار بود

 نميتوانست در حضور خدای حيات بخش ، تير خودرا به سوی ايلعازر ومرگ. را نداشت 
او به دشمن فرصت ). فاصله گرفته بود( ودر نتيجه مسيح دور مانده بود. نشانه گيرد

او . داده بود تا تمامی قدرت خودرا به کار گيرد، تا بتواند او را عقب رانده وشکست دهد
گيرد وخواهران مصيبت زده برادرانشان را اجازه داد تا ايلعازر تحت سلطه موت قرار

مسيح می دانست ، هنگامی که خواهران به جسد . ديدند که در گور خفته است 
برادرشان بنگرند ايمان ايشان نسبت به منجی به طور جدی مورد آزمايش قرارخواهد 
گرفت وهم چنين می دانست که ايمان ايشان با پشت سر گذاشتن مشکالتی که اکنون 

او درد ورنج ايشان را باتمامی .  عبور می کردند بيش از پيش قوی خواهد شدازآن
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تاخير عيسی در پاسخ به پيغام آنان دليل دوست نداشتن ايشان . وجود احساس می کرد
نبود، عيسی آنان را بسيار دوست می داشت ، اّما او می دانست که دراين ماجرا برای 

اووشاگردانش يک پيروزی ميبايستی حاصل ايلعازر، برای خواهران او، برای خود 
  .شود

برای تمامی کسانی که ." وبه خاطر شما شادمانم که آنجا نبودم، تا ايمان آوريد" 
در جستجوی دست هدايت گر خداوند ميباشند، دلسرد کننده ترين لحظات، زمانی است که 

ير پشت مساعدت الهی خيلی نزديک است آنان با شکر گذاری به تاريکترين بخش مس
." خداوند می داند چگونه پارسايان را ازآزمايشها برهاند." سر خود خواهند نگريست 

خداوند آنان را ا ز هرگونه وسوسه وآزمايشی رهانده وايمان  . ٩ آيه ٢دوم پطرس 
  .ايشان استوار وتجارب ايشان ارزشمند خواهد بود

ورحمت خود رانسبت در تاخير برای آمدن به نزد ايلعازر، مسيح قصد داشت فيض 
تا بازنده ) او منتظر شد( او درنگ کرد . به کسانی که اورا نپذيرفته بودند، نشان دهد

قيامت " کردن ايلعازر به مخالفان سرسخت ومردم بی ايمان اثبات کند که به راستی 
مسيح دوست نداشت که مردم ، فقيران ونيازمندان وگوسفندان گم شده ." وحيات است 
عدم پشيمانی وروح توبه ستيزی قوم، دل . امی  اميد خودرا از دست بدهنداسراييل تم

اّما او بافيض ورحمت خويش يکبار ديگر به ايشان نشان داد که تنها . اورا می شکست 
کسی است که قادر است جان ايشان را از هالکت برگرداند وآنان را از نور زندگان ، 

يان  وکاتبان قادر به سوء تعبير وتحريف آن اين تنها چيزی بود که فريس. مّنور سازد
اين معجزه با . وهمين موضوع تنها دليل تاخير مسيح در رفتن به بيتَ عنيا بود. نبودند

شکوه ، يعنی  زنده  کردن  ايلعازر، برای اين  بود تا خداوند  بر اعمال  وادعای الوهيت  
  مسيح ، ُمهر تاييد  بزند

ه يعنی زنده کردن ايلعازر ، بر اعمال وادعای خداوند دراين معجزه با شکو( 
  .)الوهيت مسيح ، ُمهر تاييد زد

َ عنيا، مطابق معمول به مساعدت مريضان  عيسی بر سر راه خود به بيت
ونيازمندان پرداخت، وهنگامی که به بيتَ عنيا رسيد، قاصدی فرستاد تا خواهران ايلعازر 

ارد خانه ايشان نشد، بلکه برای مدتی در مسيح بالفاصله و. را ازآمدن وی باخبر سازد
زيرا نمايش تظاهرآميز يهوديان در برگزاری . کنارراه ودر مکانی آ رام توقف نمود

  .مراسم سوگواری برای مرگ دوستان واقوام با روحيه مسيح سا زگار وهماهنگ نبود
عيسی صدای شيون وزاری مردم سوگوار را می شنيد وميل نداشت که خواهران 

در ميان دوستان وخويشاوندان . ازر را در چنين موقعيت آشفته ای مالقات کندايلع
عزادار ايلعا زر افرادی حضور داشتند که در اورشليم از مقام ومسئوليت های مهّمی 

دشمنان عيسی به ) سرسخت ترين ( برخوردار بودند وتعدادی ازآنان از شديد ترين 
اه بود، بنابراين خود را بالفاصله به ايشان شمار می رفتند ومسيح از مقاصد ايشان آگ

  ).آشکار نکرد( نشناسانيد
خبرآمدن عيسی به آرامی ومحرمانه به مارتا اطالع داده شد به طوری که ساير 

مريم که غرق در اندوه ومصيبت بود، خبرآمدن . افراد حاضر درخانه متوجه نشده بودند
ی ديدار از استاد رهسپار شد، اّما مريم مارتا بالفاصله برخاست و برا. عيسی را نشنيده

  .به تصور اينکه مارتا برسر قبر ايلعازر رفته است ، متاثر واندوهگين در خانه باقی ماند
مارتا با عجله برای مالقات با عيسی رهسپار شد در حاليکه قلب او به واسطه 

بانی او در سيمای عيسی همان محبت ومهر. احساسات متناقض آشفته وپريشان بود
هميشگی را مشاهده می کرد واطمينان واعتماد او به مسيح خدشه دار نشده بود، اّما 
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مارتا برادر محبوب وعزيزش را به خاطر می آورد، کسی که دوست عزيز مسيح نيز به 
مارتا با دلی سرشار از درد واندوه به خاطر نيامدن به موقع مسيح ، وبا . شمار می آمد

" م ميتواند با انجام کاری ، ايشان را تّسلی دهد به وی گفت ،اين اميد که او هنوز ه
خواهران ايلعازر اين سخن را بارها وبارها ." سرورم ، اگر اينجا بودی برادرم نمی ُمرد

  .در خالل سوگواری آورده بودند
مارتا . عيسی با شفقت ودلسوزی الهی و انسانی به سيمای دردمند او نگريست 

حوادث اخير نداشت ، همه سخنان او دراين ) بازگو کردن (  دادن هيچ عالقه ای به شرح
اّما هنگامی ." سرورم ، اگراينجا بودی برادرم نمیُ مرد" جمله دردناک بيان شده بود،

اّما می دانم که هم اکنون نيز هرچه از " که به سيمای محبت نظر افکند، اضافه کردد،
  ."خدا بخواهی ، به تو خواهد داد

پاسخ ." برادرت برخواهد خاست " ن او را تقويت کرده و، فرمورد،عيسی ايما
عيسی . عيسی به مارتا برای القا کردن يک اميد وانتظار آنی برنامه ريزی نشده بود

سوق داده وتوجه او ) ايلعازر( افکار مارتا را به چيزی فراتر از تجديد حيات برادرش 
 هدف عيسی اين بود که مارتا بتواند در .عادالن معطوف کرده بود) قيام( رابه رستاخيز

قيام ايلعازر نشانه ای از قيام عادالن از مرگ را مشاهده نمايد اين اطمينان را حاصل کند 
عيسی می . ( که کار قيام عادالن از مرگ ميبايستی به واسطه قدرت منجی انجام شود

بلی از رستاخيز ايلعازر از مرگ را به عنوان سُم) رستاخيز( خواست که مارتا، قيام
عادالن تلقی کرده واطمينان يابد که کار رستاخيز عادالن تنها از طريق قدرت منجی به 

  ."می دانم که در روز قيامت برخواهد خاست " مرتا پاسخ داد،). انجام خواهد رسيد
عيسی هنوز سعی داشت که ايمان او را به مسير درستی هدايت کند، بنابراين به 

" ،.در مسيح حيات است ، حياتی تازه، حقيقی وپاک" يامت وحيات منمق" مارتا فرمود،
الوهيت مسيح مايه اطمينان . ١٢ آيه ۵اول يوحنا." آن که پسر را دارد، حيات دارد

آن که به من ايمان َآَورد، " عيسی فرمود،. ايماندار برای رسيدن به حيات جاودانی است 
 زنده است وبه من ايمان دارد، به يقين تا به حتی اگر بميرد، باز زنده خواهد شد، وهرکه

ُ مرد در اينجا مسيح به ظهور ثانوی خويش ". آيا اين را باور می کنی ؟. ابد نخواهد
اشاره می کند، زمانی که مردگان عادل در فساد ناپذيری بر خواهند خاست و عادالنی که 

معجزه ای که . ند شدزنده هستند متبدل گرديده وبدون ديدن موت به آسمان برده خواه
مسيح برای زنده کردن ايلعازر از مرگ در شرف انجام آن بود، نشاندهنده قيام عادالن 

. مسيح با سخنان واعمالش نشان داد که بانی ومظهر قيام می باشد. از مرگ خواهد بود
اوکه خود ميبايستی به زودی بر روی صليب بميرد، با کليد های مرگ بپا خاست و با 

بر مرگ قدرت وشايستگی خود را به عنوان عطا کننده حيات جاودانی به اثبات پيروزی 
  .رسانيد

آری، " آيا اين را باور می کنی ؟ و او پاسخ داد،" منجی از مارتا سئوال کرد،
  سرورم ، من ايمان آورده ام 

او مفهوم همه ." . که تويی مسيح ، پسر خدا، همان که بايد به جهان می آمد
ايمان خويش را به ) با اين وجود( را به طور کامل درک نکرده بود، سخنان مسيح 

الوهيت مسيح بر زبان آورده واطمينان داشت که مسيح قادراست آنچه را که موجب 
  .خشنودی وی باشد انجام دهد

:" اين را گفت ورفت  وخواهر خود مريم را فراخوانده، در خلوت به او گفت " 
مارتا سعی کرد به طور محرمانه اين پيام را به مريم ." انداستاد اينجاست و تورا می خو
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. برساند زيرا کاهنان وحاکمان قصد داشتند در فرصت مناسب عيسی را دستگير کنند
  .صدای ناله وشيون مردم موجب شد تا ديگران نتوانند سخنان مارتا را بشنوند

يانی که با يهود. مريم چون اين را شنيد بی درنگ برخاست ونزد عيسی شتافت 
مريم درخانه بودند واو را تسلی می دادند، چون ديدند مريم باشتاب برخاست وبيرون 

آنان گمان می کردند برسر قبر می رود تا درآنجا زاری . رفت ، ا ز پی او روانه شدند
:" چون مريم به آنجا که عيسی بود رسيد واو را ديد، به پاهای او افتاد وگفت . کند

برای مريم ، شنيدن زاری عزاداران دردناک ." نجا بودی برادرم نمیُ مردسرورم ، اگر اي
اّما او از . بود، زيرا او مشتاق بود تا درآرامش وسکوت به سخنان عيسی گوش فرا دهد

دشمنی وحسادت تعدادی از افراد حاضر در سوگواری نسبت به مسيح آگاه بود وبه 
  .ود خودداری کردهمين دليل از بازگو کردن کامل درد واندوه خ

چون عيسی زاری مريم ويهوديان همراه او را ديد، در روح برآشفت وسخت " 
ومی ) او از مقاصد ونيات جمعيت آگاه بود( او از دلهای ايشان آگاه بود" منقلب گشت 

او . دانست که برخی از آنان به جهت خود نمائی وتظاهر به سوگواری مشغول هستند 
رياکارانه در حا ل عزاداری بودند، ) اينک ( ان که هم اکنون می دانست ، گروهی از آن

نه تنها نقشه قتل مسيح ، بلکه نقشه قتل ايلعازر را که از ) درآينده نزديک ( به زودی 
مسيح می توانست ردای تظاهر به غم واندوه . مرگ قيام می کرد را، طرح خواهند کرد

ا وبه خاطر دوست .ه خود را کنترل کردرا ازتن ايشان درآورد، ليکن خشم برحق وعادالن
عزيزش مريم که با اندوه در پيش پای او زانو زده واز صميم قلب به او ايمان داشت ، 

  .از بيان حقيقتی که ميبايستی بر زبان آورد، خودداری کرد
وسپس با ." سرورما، بيا وببين :" ، گفتند"او را کجا گذاشته ايد؟" عيسی پرسيد،
خواهران . منظره بسيار غم انگيزی بود. بر ايلعازر رهسپار شدنديکديگر به سوی ق

ايلعازر ودوستان او با دلی شکسته ومحزون برای او عزاداری کرده واشگ می ريختند، 
عيسی با نگريستن به پريشانی ومصيبت . زيرا او بسيار محبوب و دوست داشتنی بود

ثر شده واشگ از چشمان او انسانی وعزاداری دوستان ايلعازر برسر مزار او، متا
اگرچه او پسر خدا بود، با اين حال طبيعت انسانی را بر خود گرفته بود وبا . سرازير شد

قلب مهربان وترحم . مشاهده رنج ومصيبت انسانی ، روح او آشفته ومنقلب می گشت 
ا آميز او همواره با درد ورنج انسانی همدردی کرده وباکسانی که گريانند، می گريد، وب

  .کسانی که شاد مانند، شادی می کند
عيسی تنها به خاطر همدردی انسانی با مريم ومارتا گريه نکرده بود، بلکه در 

چراکه آ . اشگ های او، رنجی نهفته بود که بسيار عظيم تر ازرنج ومصيبت انسانی بود
 او برای ايلعازر اشگ نريخته بود، چرا که. سمانها بسيار عظيم تر از زمين است 

( مسيح گريست ، چون بسياری ازآنان که هم اکنون . درُشرف فراخوانی او از گور بود
برای ايلعازر سوگواری می کردند، به زودی اورا که قيامت وحيات بود، به ) هم اينک 

اّما يهوديان بی ايمان تا چه اندازه از درک درست ا شگهای او عاجز . قتل می رساندند
  فقط به ظواهر امر توجه داشتند، با مشاهده اشگ های او وبرخی از آنان که! بودند
اّما بعضی ديگر برای پاشيدن بذر ترديد !" بنگريد چقدر او را دوست می داشت :" گفتند

آيا کسی که چشمان " وبی ايمانی در دلهای بقيه حاضرين ، بالحن تمسخر آميزی گفتند،
اگر مسيح اين قدرت ." ازر شود؟آن مرد کور را گشود، نمی توانست مانع از مرگ ايلع

  پس چرا او را در چنگال مرگ رها کرد؟. را داشت که ايلعازر را زنده کند
پيامبر گونه متوجه دشمنی فريسيان وصدوقيان شده ) بصيرتی ( مسيح با ديدی 

او ).  مسيح با ديدی پيامبر  گونه  به  دشمنی  فريسيان و صدوقيان می  نگريست .( بود
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او می دانست ، . کشتن  او از  قبل برنامه ريزی کرده اند  ه  آنان  برایمی  دانست ک
برخی از آنان که هم اينک وبه ظاهر با وی همدردی می کردند، به زودی درهای اميد 

مسيح چشم انداز حادثه ای را . ودروازه های شهر خدا را به روی خويش خواهند بست 
مصلوب کردن او، موجب ويرانی وانهدام تحقير و. که در ُشرف وقوع بود، نمی د يد

. شهر اور شليم می شد، ودرآن زمان هيچکس  برای مرد گان  گريه وزاری  نمی  کرد
مجا زات  وعقوبتی  که  بر اورشليم  وا قع  می شد  به روشنی پيش روِی او آشکار 

قع می مسيح، مجازات وعقوبتی را که بر اورشليم وا ) .( نشان داده شده بود( شده بود
او سپاه روميان را می ديد که شهر اور شليم را احاطه .) شد  به روشنی  مشاهده کرد

کرده وبسياری از آنان که اکنون برای ايلعازر گريه وزاری می کردند، با محاصره شهر 
  .کشته خواهند شد ودر مرگ ايشان هيچ اميدی نخواهد بود
بلکه بار سنگين مصيبت . نبودگريه عيسی فقط به واسطه چشم انداز پيش روی او 

او پيامدهای هولناک ناشی از نااطاعتی نسبت به احکام خداوند . عصرها بر دوش او بود
او مبارزه ميان نيکی وشرارت را که از ابتدای تاريخ جهان وبا مرگ هابيل . را می ديد

ايی که به ساله) نگريستن ( وبا نگاه کردن . آغاز شده وبی وقفه ادامه داشت ، می ديد
پيش  روبود، رنج ومصيبت ، شيون ومرگ را که ميبايستی بخشی ا ز سرنوشت انسان 
باشد، مشاهده می کرد  و قلب او به  واسطه  رنج  و اندوه  خانواده  بشری  در  تمامی  

مصيبت انسان ( مصيبت نسل گناهکار) . آزرده می شد( قرون  و اعصار ، بدرد می آمد 
نگينی می کرد ودر حالی که مشتاق بود تا درد واندوه ايشان را بر جان او س) گناهکار

  .تسکين دهد، اشگ از چشمان او سرازير شد
قبر ايلعازر غاری بود . سپس  عيسی ، باز درحالی که برآشفته بود، بر سرقبرآمد"

مارتا تصور کرد " سنگ را برداريد" عيسی فرمود،. که بردهانه اش سنگی نهاده بودند
" سنگ را برداريد" عيسی فرمود،. می خواهد به مرده نگاه کند) تنها( ط که عيسی فق

می خواهد به مردم نگاه کند، بنابراين اعتراض ) تنها( مارتا تصور کرد که عيسی فقط 
وگفت ، سرورم ، اکنون چهار روز از دفن او گذشته است وجسد ) ايراد گرفته ( کرده 

که قبل از قيام ايلعازر بيان شده بود، ) ارات اين اظه( اين گفته . بوی ناخوش می دهد
زيرا در . هيچ بهانه ای بدست دشمنان عيسی نداد تا بگويند که فريبی در کار بوده است 

گذشته ، فريسيان اظهارات دروغينی را در ارتباط با آشکار شدن قدرت خارق ا لعاده 
يس کنيسه را زنده کرده وهنگامی که مسيح دختر يايروس رئ. خداوند انتشار داده بودند

وچون دختر  . ٣٩ آيه ۵مرقس ." دختر نمرده ، بلکه در خواب است " بود، گفته بود، 
يايروس برای مدت کوتاهی مريض شده بود وسريعًا از مرگ قيام کرده بود، فريسيان 
اعالم کردند که دختر نمرده بود زيرا خود مسيح گفته بود که او درخواب است آنان سعی 

اّما دراين . که مسيح نميتواند مريضان را شفا دهد. بودند تا به مردم تفهيم کنندکرده 
  .مورد، هيچ يک از آنان نميتوانستند مرگ ايلعازر را انکار کنند

هنگامی که خداوند درُشرف انجام کاری می باشد، شيطان يک کسی را وسوسه می 
). رای  مخالفت  ترغيب  می کند شيطان  کسی را  ب.( کند تا باکار خداوند مخالفت  کند 

و تا حد ممکن راه را برای کارمن هموار ."  سنگ را برداريد" مسيح  فرموده  بود ،
اومايل ) . عرِض وجود کرد( اّما طبيعت جاه طلبانه وقاطع مارتا خود را نشان داد . کنيد

الم مسيح دِل انسان در فهم ک. نبود که جسد فاسد شده برادرش در معرض ديد قرارگيرد
ترديد نشان می دهد و مارتا نيز به همين دليل مفهوم واقعی وعده مسيح را درک نکرده 

  .بود
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مگر " مسيح مارتا را با مهربانی وماليمت بسيار مورد سرزنش قرارداده وگفت ،
چرا به قدرت من شک می ". تو را نگفتم که اگر ايمان آوری ، جالل خدا را خواهی ديد؟

ابل خواسته های من مقاومت ومخالفت می کنی ؟ کالم مرا شنيدی ، اگر کنی ؟ چرا در مق
( اموری که ا ز نظر طبيعی غير ممکن . ايمان داشته باشی ، جالل خدا را خواهی ديد

ترديد . به نظر ميرسند، نمی توانند از اعمال خدای قادر مطلق ممانعت کنند) غيرمحال 
 بی قيد وشرط به کالم مسيح تواضع وتسليم ايماِن. وناباوری ، تواضع تلقی نمی شوند

  .َنفس محسوب می شود
مسيح می توانست به سنگ فرمان دهد تا کنارَ َرود وسنگ ". سنگ را برداريد" 

او می توانست به فرشتگانی که در کنارش بودند . نيز از فرمان او اطاعت می کرد
رمان او اطاعت کرده دستور انجام اين کاررا بدهد ودستهای نامرئی فرشتگان ا ز ف

اّما اين سنگ می بايستی به وسيله دستهای انسانی برداشته  . وسنگ را برمی داشتند
شود، زيرا مسيح  می خواست  نشان  دهد  که  انسان  ميبايستی  با خداوند  همکاری  

قدرت انسانی در ). زيرا مسيح می خواست همکاری انسا ن را با خداوند نشان دهد.( کند
اّما خداوند از مساعد ت انسانی صرف . درت الهی هيچ کاری نمی تواند انجام دهدغياب ق

نظر نمی کند، بلکه انسان را تقويت کرده وبا به کار گرفتن قابلّيت ها وشايستگی های 
  .انسانی با او همکاری می کند

فرمان مسيح اجرا می شود، سنگ برداشته می شود وهمه چيز به طور علنی 
انجام می شود  و به همه اين  فرصت داده  می شود  تا ببينند ) اب شدهحس( وسنجيده 

آنان جسد ايلعازر را درگوری .است  که  در زنده کردن  ايلعازر هيچ فريبی در کار نبوده
صدای گريه وشيون ساکت شده وجمعيت انبوه، در کنار . سرد وساکت قرا رمی دهند

  .ده اندمزار ايلعازر شگفت زده  ودر انتظار ايستا
ترس  و نگرانی  سنگينی  . مسيح به آرامی وبا خونسردی در کنار مزار می  ايستد

بر حاضرين  حکمفرما می شود ومسيح به قبر نزديک می شود وبا نگريستن به آسمان 
کمی پيش از اين ،  دشمنان  "  پدر، تو راشکرمی گويم که مرا شنيدی " می فرمايد،

 که  خود  را  پسر خدا خوانده  بود،  متهم  به کفر گويی مسيح  او را  به  اين  دليل 
آنان او را متهم می کردند که معجزات خود را با . کرده ومی خواستند او را سنگسار کنند

اّما در اينجا مسيح ، خداوند را پدر خود می خواند وبا . قدرت شيطان انجام می دهد
  .ست اعتماد واطمينان کامل اعالم می کند که پسر خدا

او . مسيح در تمامی اعمالی که انجام داده بود، با پدر خويش همکاری می کرد
پيوسته مراقب بود تا ديگران تصور نکنند که اعمال او به طور مستقل وبدون ا راده پدر 

مسيح می . وتمامی معجزات او به واسطه دعا وايمان به انجام می رسيد. انجام می شود
" وبه همين دليل فرمود، . بطه او با پدر آسمانی آگاه شوندخواست که همه افراد از را

اّما . پدر، تو راشکر می گويم که مرا شنيدی ، ومن می دانستم که هميشه مرا می شنوی 
اين را به خاطر کسانی گفتم که دراين جا حاضرند، تا ايمان آورند که تو مرا فرستاده ای 

اوند به شکلی قاطعانه به مردم وشاگردان در اينجا، رابطه موجود ميان مسيح با خد." 
  .دروغ نبودن ادعای مسيح ميبايستی به آنان نشان داده می شد. نشان داده شده بود

ندای رسا وبا " ايلعازر، بيرون بيا:" اين را گفت وسپس به بانک بلند ندا در داد " 
هيت در نفوذ مسيح درگوشُ مرده رخنه می کند ودرحالی که سخن می گويد، نور الو

مردم ، با نگريستن به سيمای او که با نور جالل خداوند می . جامه انسانی می درخشد
( تمامی نگاهها به ورودی قبر خيره شده بود. درخشد، از قدرت او مطمئن می شوند

صدايی از ) جزئی ترين ( تمامی گوشها منتظر شنيدن مختصرترين ) . دوخته شده بود
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شور واشتياق شديدی در انتظار آزمايش الوهيت مسيح تمامی حاضرين با . قبر بود
بودند، آزمايشی که ميتوانست اين ادعا را که او پسر خداست ثابت کند ويا نور اميد را 

  .برای هميشه در دلهای مردم خاموش کند
مشاهده می شود واو که مرده بود، دست ) جنبشی ( در قبر آرام  ايلعازر حرکتی 

وسپس عيسی به . الی گرد صورت پيچيده ، از قبر بيرون آمدوپا درکفن بسته و دستم
و در اينجا نيز به ايشان نشا ن داده ." . او را باز کنيد وبگذاريد برود" حاضرين گفت ،

. بشريت ميبايستی به بشريت خدمت کند. شد که ميبايستی با خداوند همکاری کنند
ی مريض وضعيف بلکه سرشار ا ايلعازر از چنگال موت رهايی يافته ونه به عنوان فرد

او با هوشمندی ومحبت به . ز زندگی ومانند مردی قدر تمند در مقابل جمعيت می ايستد
  .منجی خويش می نگرد ودر ستايش از مسيح ، خود را به زير پای وی می افکند

حاضرين در ابتدا خاموش وشگفت زده شده بودند، ولی پس از زنده شدن ايلعازر 
خواهران . بل وصفی به ستايش و شکرگزاری از خداوند پرداختندبا شادی غير قا

ايلعازر، برادرشان را به عنوان هديه ای از سوی خداوند پذيرفته  و با  اشگ و شادی ، 
ليکن  هنگامی که  خواهران و دوستان  ايلعازر به خاطر . از  منجی  قدر دانی  کردند

حنه دور می شود ودر حالی که به زنده شدن او مشغول شادمانی بودند، عيسی از ص
  .دنبال منجی می گردند اورا نمی يابند

  
  
  

   "۵٩فصل " 
  "توطئه کاهنان " 
  

بيتَ عنيا به قدری به اورشليم نزديک بود که اخبار زنده شدن ايلعاَزر به زودی در 
حاکمان يهود از طريق جاسوسانی که شاهد معجزه عيسی بودند، سريعًا . آنجا منتشر شد

تمامی اعضای شورای عالی يهود برای تصميم گيری در باره . اقعه آگاهی يافتنداز و
زيرا، اکنون مسيح به طور کامل کنترل خود رابه مرگ . واقعه ، فرا خوانده شده بودند

). زيرا مسيح مسلط بودن برمرگ را کامًال آشکار کرده بود.( وگور آشکار کرده بود
يل ارائه شده از سوی خداوند به انسان بود تا ايمان معجزه قدرتمند عيسی ، بزرگترين دل

آورد که او يگانه پسر خويش را برای نجات ورستگاری انسان به اين جهان فرستاده 
خداوند به واسطه اين معجزه ، قدرت خويش را برای متقاعد کردن همه آنانی که . است 

اری از مردم با مشاهده عده بسي. تحت سلطه جهل و نادانی قرار داشتند، به کار گرفت 
اّما کينه ونفرت کاهنين شدت يافته . ايلعازر، به عيسی ايمان آوردند) قيام( زنده شدن 

بود، آنان تمامی معجزات او را که گواه الوهيت وی بود انکار کرده بودند، اّما معجزه 
ز زيرا شخصی کهُ مرده بود، در روشنايی رو. اخير عيسی ايشان را خشمگين کرده بود

ودر حضور انبوه شاهدا ن ، زنده شده بود، وهيچ کسی نميتوانست چنين معجزه ای را 
و درست به همين دليل دشمنی کاهنان بر عليه عيسی به شکل مهلکی . کوچک جلوه دهد
  .آنان بيش از هرزمان ديگری مصّمم به خاتمه دادن کار مسيح بودند. افزايش يافته بود

به مسيح نظر مساعدی نداشتند، اّما شرارت آنان صدوقيان ، با وجوديکه نسبت 
ليکن . نسبت به او مانند فريسيان نبوده وکينه آنان نسبت به مسيح خيلی شديد نبود

و با ارائه کردن . آنان به رستاخيز بعد ازمرگ اعتقاد نداشتند. اکنون هراسان شده بودند
شدن مجدد جسدُ مرده غير داليل به اصطالح علمی ، چنين استدال ل می کردند که زنده 
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اّما فرضيه ايشان به واسطه کالم معجزه آميز مسيح که منجر به قيام . ممکن است 
ايلعَازر شده بود، به کلی مردود شناخته شده وبه ايشان نشان داده شد که از کتب مقدّسه 

صدوقيان وفريسيان نمی توانستند اثراتی را که معجزه . وقدرت خداوند اطالعی ندارند
مردم چگونه می توانستند از او . مسيح درميان مردم به بار آورده بود از ميان بردارند

که با قدرت کامل ايلعَازر را از گور او برخيزانيده بود رويگردان شوند؟ اخبار 
وگزارشات دروغينی در ارتباط با معجزه انتشار يافته بود اّما هيچ کس نمی توانست 

تا اين لحظه ( صدوقيان تا آنزمان . اثرات آن را ازبين ببردمعجزه مسيح را انکار کرده و
اّما بعد از قيام ايلعَازر از . از نقشه فريسيان برای کشتن مسيح حمايت نکرده بودند ) 

مرگ ، تصميم گرفتند که با ُکشتن مسيح از اتهامات شجاعانه او که بر عليه ايشان 
  .اظهار می شد، جلوگيری کنند

خيز بعد ا ز مرگ اعتقاد داشتند، با اين وجود نمی توانستند درک فريسيان به رستا 
کنند که اين معجزه عالمتی است مبنی بر اينکه مسيح در ميان ايشان است وبه همين 

آنان از همان ابتدا از مسيح نفرت داشتند، زيرا . دليل با کارهای مسيح مخالفت می کردند
 قرارداده وفساد اخالقی ايشان را که تحت او رفتار رياکارانه ايشان را در معرض ديد

مذهب واقعی . پوشش آئين ها وتشريفات خشک وبيروح پنهان شده بود، آشکار می کرد
آنان به واسطه . که ا و تعليم می داد، پارسايی دروغين ايشان را محکوم می کرد

د او را سرزنش های معنی دا ر مسيح ، تشنه انتقام جويی بودند وبارها تالش کرده بودن
. وادار کنند تا سخنی گفته و يا کاری انجام دهد تا درفرصت مناسب او را محکوم کنند

اّما مسيح خود را به آرامی کنار کشيده واز . چندين بار کوشيدند تا او را سنگسار کنند
  .نظر ايشان دور شد

درد تمامی معجزاتی را که مسيح در روِز  سّبت  انجام  داده  بود  برای  تسکين  
مندان  بود، اّما  فريسيان درصدد بودند تا اورا بهُ جرم زير پاگذاشتن مقررات روز سّبت 

. آنان سعی کرده بودند تا عوامل هيروديس را برعليه او تحريک کنند. محکوم کنند
فريسيان وانمود می کردند که ا و در صدد بنيان نهادن يک پادشاهی رقيب بوده وبه 

آنان برای . ن بردن او باعوامل هيروديس مشورت می کردندهمين دليل برای از بي
. تحريک روميان ، وانمود کرده بودند که او در صدد براندازی حاکميت ايشان است 

وبرای خنثی کردن اثرات مسيح بر روی مردم به هر دستاويزی متوسل می شدند ليکن 
اعمال فيض او بوده جمعيّتی که شاهد . تمامی تال شهای ايشان بی نتيجه مانده بود

وتعاليم پاک ومقدس او راشنيده بودند، به خوبی می دانستند که اين اعمال وسخنا ن نمی 
حتی . تواند ا ز سوی کسی که متهم به شکستن َسَبت وکفر گويی شده بود، انجام شود 

چنان تحت تاثير سخنان او قرار گرفته ) نيز( جاسوسان اعزام شده از سوی فريسيان 
سرانجام يهوديان از فرط استيصال . ه نتوانستند دست خود رابه سوی او بلند کنندبودند ک

ودر ماندگی ، فتوا صادر کردند که اگر کسی به عيسی ايمان آورد برای هميشه از کنيسه 
بنابراين ، در حالی که کاهنان ، حاکمان ، ومشايخ يهود برای مشورت .اخراج خواهد شد

ايشان سرکوب کردن کسی بود که ) هدف اصلی ( ميم قطعی ، تص) جمع شدند( گرد آمدند
فريسيان و صدوقيان بيش . با اعمال شگفت انگيز خود موجب حيرت تمامی قوم شده بود

آنان با وجوديکه در گذشته با يکديگر اختالف . از هر زمانی با يکديگر متحد شده بودند
ف ونيقوديموس در شوراهای يوس. داشتند، اينک در مخالفت با مسيح ، يکی شده بودند

يوسف ونيقوديموس در شوراهای قبلی .( قبلی ا ز محکوميت عيسی ممانعت کرده بودند
وبه همين دليل برای شرکت در شورای اخير ) مانع از محکوم کردن عيسی شده بودند

ودر شورای اخير نيز افراد با نفوذی حضور داشتند که به عيسی . احضار نشده بودند
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با .ه بودند اّما نفوذ آنان در مقابل دشمنی شرارت بار فريسيان خنثی شده بودايمان آورد
دراين ) سنهدرين ( شورای عالی يهود. اين حال ، تمامی اعضای شورا، هم عقيده نبودند

از نظر حکومت روم ، جمعيتی قانونی نبود ولی روميان درمورد موجوديت ) آن ( زمان
ه ای از اعضای آن ، توطئه قتل مسيح را عملی عد. آن با مدارا برخورد می کردند

آنان می ترسيدند که چنين عملی موجب بروز آشوب در ميان . عاقالنه تلقی نمی کردند
مردم شده وباعث شود تا روميان از حمايت کاهنان خود داری کرده وقدرتی را که هنوز 

مسيح به فريسيان صدوقيان اگر چه در دشمنی با . در اختيار داشتند از ايشان بگيرند
پيوسته بودند، با اين حال مايل بودند تا محتاطانه عمل کنند زيرا می ترسيدند که روميان 

دراين شورا  که  برای  تهيه  طرح  قتل  مسيح  .ايشان را ازمقام وموقعيت محروم کنند
خود ستايانه َنبوکد َنّصر را  ،  شاهدی  حضور  داشت  که  سخنانگرد هم آمده  بودند

شنيده بود، کسی که شاهد ضيافت بت پرستانه َبلطَشصَّر بود وهنگامی که عيسی در 
اين شاهد، اکنون . ناصره خود را به عنوان مسيح خداوند اعالم می کرد، حضور داشت 

وقايع . ، کاری که حاکمان يهود در صدد انجام آن بودند، به ايشان خاطر نشان می کرد
. رویِ  ايشان ظاهر شده وايشان را مضطرب می کردزندگی مسيح به طرز بارزی پيش 

آنان به ياد آوردند که چگونه عيسی درسن دوازده سالگی در معبد حضور يافته وبا 
ومعجزه اخير . مطرح کردن سئواالتی باعث حيرت مردان عالم ومعلّمين شريعت شده بود
که اوکسی .( داعيسی در زنده کردن ايلعازر نشان می داد که او کسی نيست جز پسر خ

مفاهيم عميق و وا قعی کتب عهد عتيق در ارتباط با مسيح ، از ). جز پسر خدا نيست 
" حاکمان وفريسيان با اضطراب ونگرانی به مشورت نشسته ،. ذهن آنان می گذشت 

حاکمان و کاهنان . و بدين ترتيب ، در ميان شورا، تفرقه افتاده بود" چه کنيم ؟" گفتند،
القدس قرارگرفته بودند که نميتوانستند اين ايده را که درحال مبارزه با چنان تحت روح 

  .خداوند بودند، از ذهن خود دور کنند
در حاليکه نگرانی اعضای شورا به اوج خود رسيده بود، قيافا، کاهن اعظم از 

ودر ميان . قيافا فردی متکبر، بی رحم ، سلطه جو ومتعصب بود. جای برخاست 
 افرادی از فرقه صدوقيان وجودداشتند که افرادی متکبر، گستاخ ، بی خويشاوندان او،

مالحظه ، وآکنده از بی رحمی وجاه طلبی بوده وخودرا درزير جامه دروغين پارسايی 
قيافا نبوتهای عهد عتيق را مطالعه کرده بود وبا وجوديکه از مفهوم . مخفی کرده بودند

شما هيچ نمی " واقتدار کامل سخن می گفت ،حقيقی اين نبوتهاآگاه نبود، با اطمينان 
دانيد ونمی انديشيد که صالحتان دراين است که يک تن برای قوم بميرد، تا آنکه همه 

اگرچه مسيح معصوم وبی گناه بود، ولی کاهن اعظم برای کشتن او ." قوم نابود شوند
تدار روسای زيرا مسيح با جلب کردن مردم به سوی خود، اق. اصرار وپا فشاری می کرد

) يک نفر بود( وچون او يک تن بود. يهود را کاهش داده وبدين ترتيب مزاحم ايشان بود
اگر مردم نسبت به روسای . بهترآن بود که بميرد تا اقتدار روسای يهود تضعيف نشود

قيافا، تاکيد می کرد که پس از . يهود بی اعتماد می شدند، قدرت ملی از بين می رفت 
. سيح در زنده کردن ايلعَازر، پيروان ا و دست به طغيان خواهند زدمعجزه  اخير م

قيافا می گفت ، . وآنگاه ، روميان آمده ، اين مکان واين قوم راازدست ما خواهند ستاند
زندگی اين مرد جليلی در مقايسه با حيات قوم ، چه ارزشی ميتواند داشته باشد؟ واگر او 

ائيل محسوب می شود، آيا ا ز بين بردن او به مانعی بر سرراه سعادت وبهروزی اسر
منزله خدمت به خداوند نيست ؟ بنابراين صالحتان در اين است که يک تن برای قوم 

  .تا آنکه همه قوم نابود شوند. بميرد
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اظهارات قيافا مبنی براينکه يک تن ميبايستی برای قوم بميرد، نشا ن می داد که او 
اّما . آگاهی وشناخت دارد، ليکن شناخت او محدود بودتا حدودی از نبوتهای عهد عتيق

يوحنا ، اين نبوت را به روايت خويش نقل کرده ومفهوم عميق وگسترده آن را نشان می 
او می گويد، عيسی ، نه تنها برای قوم ، بلکه برای گردآوردن ويگانه ساختن . دهد

غرور، تاچه اندازه با تعصب، قيافای متکبر وم." فرزندان خدا که پراکنده اند خواهدُ مرد
  .به رسالت منجی اقرارکرده بود

سياستی که او . سخنان قيافا، ارزشمند ترين کالم حقيقت را به دروغ مبدل کرده بود
ازآن پيروی می کرد بر اساس اصلی اقتباس شده از فرهنگ شرک وبت پرستی بنا شده 

ميبايستی برای نژاد بشر در ميان مشرکين جاهل ونادان اين تصور که يک نفر . بود
به همين دليل . بميرد، موجب شده بود تا قربانی کردن انسان درميان ايشان مرسوم گردد

قيافا قصد داشت با قربانی کردن عيسی ، قوم را نه ا ز گناه ، بلکه برای گناه آزاد کند تا 
عتراضی را او با داليل خويش قصد داشت هر گونه ا. بتوانند به گناهان خود ادامه دهند

در ميان اعضای شورا که ممکن بود جرات کرده وعيسی را مستحق مرگ ندانند، 
  .سرکوب کند

دراين شورا، دشمنان مسيح خود را به شدت مقصر قلمداد می کردند، زيرا روح 
اّما شيطان کوشيده بود تا آنان . القدس افکار ايشان را به شدت تحت تاثير قرارداده بود

او قصد داشت تا توجه ايشان را به مصيبت ها ورنجهايی . ش درَآَوردرا تحت کنترل خوي
زيرا مسيح ، برای  زهد وپارسايی ايشان . که به خاطر مسيح متّحمل شده بودند جلب کند

زيرا پارسايی مطرح شده از سوی مسيح که فرزندان خداوند . احترام کمی قائل بود
مورد نظر فريسيان و روسای يهود بسيار ميبايستی از آن برخوردار باشند، با پارسايی 

مسيح با بی اعتنايی کردن به آئين ها وتشريفات ظاهری ايشا ن ، . متفاوت بود
گناهکاران را ترغيب نموده بود تا مستقيمًا به حضور پدر رحيم ومهربان رفته ونياز 

ده گرفته بود بنابراين ،از نظر ايشان، مسيح اقتدار کاهنان را نادي. هايشان را آشکار کنند
او اعمال شريرانه کاهنان را در . واز تاييد مدارس الهياتی معلمين يهود، امتناع کرده بود

معرض ديد مردم قرارداده وبه نفوذ ايشان در ميان مردم به طور جبران ناپذيری آسيب 
مسيح شعاير وآئين های تشريفاتی ايشان را به شدت مورد انتقاد قرار داده  . رسانده بود

  ود  زيرا آنان  با  سختگيری در انجام اين  مرا سم ، شريعت  خداوند راب
  .اکنون شيطان تمامی اعمال مسيح را به ياد ايشان می آورد. بی اعتبارمی کردند

شيطان به ايشان دستور داده بود که برای کسب قدرت ميبايستی عيسی را به قتل 
آنان  تصور  از  دست دادن  . دندبرسانند وآنان نيز از اين مشورت شيطان پيروی کر

آنان .( نفوذ  و قدرت  در ميان  مردم  را ،  دليل  کافی  برای تصميم گيری می دانستند
اين امر را که ممکن است قدرتی را که اعمال می کردند از دست بدهند، تصور می کردند 

جرات نکردند به جز تعدادی از اعضای شورا که ). که دليل کافی برای تصميم گيری باشد
افکار خود رابيان کنند، بقيه اعضای شورا سخنان قيا فا را به عنوان سخنان خداوند 

با اتخاذ اين تصميم ، اختالف ميان اعضای شورا متوقف شده وآرامش در ميان . پذيرفتند
آنان تصميم گرفتند تا عيسی را در اولين فرصت مناسب به قتل . ايشان حکمفرما شد

 ترتيب ، فريسيان و روسای قوم يهود با انکار کردن نشانه های الوهيت برسانند و بدين
آنان به طور کامل تحت تسلط . عيسی ، خود را درظلمت غير قابل نفوذی زندانی کردند

با اين حال . شيطان قرارگرفتند تا به وسيله او در آستانه هالکت جاودانی قرارگيرند
آنان خود را ميهن . راضی وخشنود بودندآنچنان فريب خورده بودند که از خودشان 

  .پرستانی تلقی می کردند که د ر پی نجات قوم می باشد
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شورای عالی يهود می ترسيد که تصميم اتّخاذ شده بر عليه عيسی را سريعًا به 
زيرا ممکن بود مردم عصبانی شده وخشو نتی که ميبايست متوجه . موقع اجرا گذارد

به اين دليل ، شورا ،اجرای حکم صادره را به .  می شدعيسی شود، بر سر ايشان نازل
او می دانست که آنان در صدد . منجی از توطئه کاهنان آ گاه شده بود. تعويق انداخت 

ولی در موقعيتی نبود . قتل وی می باشند، ونقشه ايشان به زودی به انجام خواهد رسيد
سريع  کند ، بنابراين  به  همراه  را  ت)    موقع حساس –مرحله بحرانی (  که اين بحران 

وبدين ترتيب، تعليمی راکه به شاگردان آموخته بود، خود . شاگردانش از آنجا  دور شد 
چون در هرشهری به شما آ زار رسانند، به شهرهای " نيز بدان عمل می نمود که، 

ی زيرا برای نجات ورستگاری افراد، همواره فضا . ٢٣ آيه ١٠متی ." ديگر بگريزيد
گسترده ای برای کار وفعاليت وجود دارد وبه همين دليل ، خادمين خداوند نميبايستی 
زندگی خودرا به مخاطره اندازند، مگر در مواقعی که وفاداری به خداوند آن را ايجاب 

  .کند
اکنون سه .( عيسی ، اکنون سه سال بود که بطور علنی به مردم خدمت می کرد

او درنظر مردم الگوی ايثار واز خود ). ردم گذشته بودسال از خدمت علنی عيسی به م
اّما . زندگی پاک وفداکارانه وسرشار از رنج او برای همه شناخته شده بود. گذشتگی بود

زندگی . جهان نتوانسته بود، حتی برای مدت کوتاه سه سال ، حضور منجی را تحّمل کند
د از بيت للحم رانده شده واز او از سوی پادشاهی حسو. او سرشار از جفا وآ زار بود

سوی مردم زادگاه خويش ناصره ، طرد شده بود وبدون هيچ دليلی در شورای اورشليم 
محکوم به مرگ شده بود واکنون با عده ای از پيروان مومن و وفادار خويش در شهری 

او که همواره به خاطر اندوه ومصيبت انسان متاثر می . غريب ، پناهگاهی يافته بود
 اوکه مريضان را شفا داده وبينايی را به نابينايان ، وشنوايی رابه ناشنوايان وسخن شد،

گفتن را به گنگان اعطا کرده بود، اوکه گرسنگان را سير ودردمندان را تسّلی می 
بخشيد، اکنون از سوی همان مردمی که برای نجات ايشان رنج کشيده بود، مورد انکار 

امواج متالطم دريا گام برداشته ، وبا گفتن کالمی غرش او که بر روی . قرارمی گرفت 
طوفان راآرام می کرد، او که ديوها در هنگام خارج شدن ازدرون افراد، وی را پسر خدا 
می خواندند، که او بر قدرت مرگ غالب شده بود، نتوانست به دلهای فريسيان وروسای 

زيرا آنان با .  پيدا کند قوم يهود که به واسطه تعصب ونفرت کور شده بود دسترسی
  .لجاجت ، نور حقيقت را انکار کرده بودند

  
  "۶٠فصل " 
  "قوانين پادشاهی  "
  

ايام عيد َپَسح يهود نزديک می شد وعيسی مجددًا به سوی اورشليم عزيمت می 
قلب منجی به واسطه وحدت  کامل با  ا راده  پدر، سرشار از آ رامش بود و به . کرد

له ای از  اّما، ها. اشتياق به سوی  قربانگاه  خويش  گام بر می داشت همين دليل ،  با 
منجی پيشاپيش ايشان راه می ." ابهام ، ترس وترديد بر شاگردان حکمفرما شده بود

  ."پيمود و شاگردان در شگفت بودند وکسانی که از پی آنها می رفتند، هراسان 
اضح تر ازهرزمانی ديگر، آنچه مسيح ديگر بارآن دوازده تن را به کناری برد و و

اينک به اورشليم می " را که می بايست بر ا و بگذرد، برايشان بيان کرده و فرمود،
زيرا . درآنجا هرآنچه انبياء در باره پسر انسان نوشته اند، به انجام خواهد رسيد. رويم 

وآب دهان بر آنها او را استهزا وتوهين خواهند کرد .او را به غير يهوديان خواهند سپرد
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. اّما در روز ّسوم بر خواهد خاست . او انداخته ، تازيانه اش خواهند زد وخواهند کشت 
معنی  سخن ا و از آ نان  پنهان  بود و در . شاگردان  هيچ يک از اينها را  درک  نکردند

آيا آنان درست پيش از اين ، درهمه جا اعالم نکرده ."نيافتند در باره چه سخن می گويد
؟ مگر خود مسيح نگفته بود که بسياری ."پادشاهی آسمان نزديک شده است " ودند کهب

" در پادشاهی آسمان با ابراهيم واسحاق ويعقوب بر سر يک سفره خواهند نشست ؟
مگر خود مسيح نگفته بود، هرکه به خاطر نا م من همه چيز خود را ترک کرده باشد، 

مگر مسيح به دوازده " به دست خواهد آورد؟ صد برابر خواهديافت وحيات جاويدان را 
شاگرد خود وعده نداده بود که ، در پادشاهی آسمان، هنگامی که او برتخت شکوهمند 
خود بنشيند، آنان نيز، بر دوازده تخت خواهند نشست وبردوازده قبيله اسرائيل داوری 

رباره او نوشته وحتی اکنون نيز به ايشان می گفت که ، هرآنچه انبيا د" خواهند کرد؟
مگر انبيا ،  جالل و شکوه پادشاهی  مسيح را  پيش . بودند، ميبايستی به انجام  برسد

به لحاظ چنين افکاری ، سخنان مسيح برای شاگردان ، مبهم . بينی نکرده بودند؟ 
هرمشکلی هم که پيش می آمد، شاگردان باور داشتند که پادشاهی .ونامشخص بود

  .آسمانی نزديک است 
وحنا، پسرَ زبدی ، يکی از دوشاگردی بود که در همان ابتدای خدمت عيسی ، به ي

او وبرادرانش يعقوب جزو نخستين گروهی بودند که همه چيز خود . او ايمان آورده بود
آنان با شادمانی ، خانواده ودوستان خود . را برای خدمت به عيسی ، رها کرده بودند

کنار عيسی بمانند، آنان با عيسی راه رفته وسخن گفته راترک کرده بودند تا بتوانند در 
  .بودند وبا او در خلوت خانه ودرميان جمعيت حضور پيداکرده بودند

مسيح بارها، ترس ونگرانی ايشان را مرتفع کرده بود، او بارها ايشان را از خطر 
ی رهانيده وايشان را در خالل مصائب ومشکالت آ رامش وتسلی بخشيده و با مهربان

ميان ايشان با منجی پيوند دوستی ومحبت برقرار . وشکيبايی ايشان را تعليم داده بود
آنان با اشتياق فراوان می خواستند که در پادشاهی آسمان از عالی ترين جايگاه . بود

يوحنا در هرفرصتی ، کنار منجی قرارمی گرفت و يعقوب نيز مشتاق . برخوردار شوند
  .يمی ونزديک داشته باشدبود تا بامنجی ارتباطی صم

مادر يعقوب ويوحنا از پيروان مسيح به شما ر می رفت وبا دارايی خود به عيسی 
او  با  محبتی  مادرانه  به  حضور عيسی  آمده  و  در . وشاگردان او خدمت کرده  بود

او هم چنين . پادشاهی آسمان  و برای  دو پسرش  خواستار عالی ترين مقام شد
بنابراين با دو . رای درخواست چنين تقاضايی از مسيح ، ترغيب می نمودپسرانش را، ب

پسرش نزد عيسی آمد ودر برابر او زانو زد واز وی درخواست کرد که آرزويش 
" مادر يعقوب ويوحنا پاسخ داد،" آرزوی تو چيست " عيسی پرسيد،. رابرآورد سازد

ب راست وديگری بر جانب چپ عطا فرما که اين دوپسر من در پادشاهی تو، يکی بر جان
عيسی با متانت ومهربانی با ايشان رفتارکرده وخود خواهی ايشان را به ."تو بنشيند

زيرا از دل ايشان با خبر واز . واسطه برتری جويی بر ساير شاگردان ، سرزنش نکرد
اومی داند که محبت ايشان صرفًا نوعی محبت انسانی . عمق عالقه ايشان آگاه است 

د که به وسيله اميال دنيوی آلوده شده باشد، بلکه محبتی است که از چشمه نميباش
بنابراين ، عيسی چنين محبتی را سرزنش نمی کند، . بيکران محبت او جاری می شود
آيا می توانيد از جامی که من می نوشم ، بنوشيد ." بلکه پاک کرده وافزايش می دهد

 سخنان اسرارآميز او راکه به تحّمل درد آنان" وتعميدی راکه من می گيرم ، بگيريد؟
آری ، می توانيم " ورنج اشاره می کرد، بياد آورده ، بااين وجود با اطمينان پاسخ دادند،

آنان برای اثبات وفاداری خود به عيسی ، حاضر بودند هرگونه رنج ومصيبت را ." . 
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 از جامی که من می شکی نيست که" عيسی به ايشان فرمود،. باکمال افتخا ر تحّمل کنند
هنگامی که ." نوشم ، خواهيد نوشيد وتعميدی را که من می گيرم ، خواهيد گرفت 

عيسی اين سخنان را برزبان می راند، بجای تخت پادشاهی ، خود را بر باالی صليب می 
يوحنا . ديد که دو جانی وقاتل يکی درسمت راست وديگری در سمت چپ او ديده می شد

 در آينده در درد ورنج منجی شريک گردند، يکی ميبايستی با شمشير ويعقوب ميبايستی
کشته شود وبرادر ديگر نيز در ميان تمامی رنجيد گان ، بيشترين آزار وجفا را متحمل 

  .شود
اّما بدانيد که نشستن بر جانب راست " عيسی در ادامه سخنان خود می فرمايد،

اين جايگاه از آن کسانی است . ببخشموچپ من ، در اختيار من نيست تاآن را به کسی 
در پادشاهی خداوند، مقام ومنزلت از طريق تبعيض ." که برايشان فراهم شده است 

کسب مقام ومنزلت . ويا به طور دلبخواهی اعطا ويا دريافت نمی شود. کسب نمی شود
 در پادشاهی آسمان ، تاج وتخت ، تحت شرايط. ثمره رفتار وشخصيت خدا پسندانه است 

ويژه ای کسب می شود وتنها با از خود گذشتگی وپيروی از خداوند عيسی مسيح حاصل 
  .می شود

سالها بعد، هنگامی که شاگردان با طرفداری از مسيح در مصائب ورنجهای او 
شريک شدند،خداوند، شرايط نزديک شدن به خود را در پادشاهی آسمان به يوحنا 

ب آيد، او راحق نشستن با من بر تخت خودم هرکه غال" مسيح فرمود،" مکاشفه نمود،
هرکه " ،."خواهم بخشيد، همان گونه که من غالب آمدم وبا پدرم برتخت او بنشستم 

غالب آيد، او را ستونی در معبد خدايم خواهم ساخت، وديگر آنجا را هرگز ترک نخواهد 
از جانب  خدا از براو نام خدايم را  و نام  شهر خدايم ، اورشليم  جديد  را که  . کرد

 ١٢ و٢١ آيات ٣مکاشفه ." آسمان  نازل می شود، و نام جديد  خود  را خواهم نوشت 
زيرا من ، هم اکنون ، همچون هديه ای " پولس رسول در اين باره نوشته است ،

جنِگ نيکو را جنگيده ام، . ريختنی ، در حال ريخته شدنم وزمان رحلتم فرا رسيده است 
اکنون تاج پارسايی برايم آماده . ان رسانده وايمان را محفوظ داشته اممسابقه را به پاي

  نه  -است ، تاجی که خداوند، آن داور عادل ، در آن  روز  به  من عطا  خواهد  کرد
  .تنها  به  من ،  بلکه  به  همه  آنان  که  مشتاق  ظهور او  بوده اند

  .٨ تا ۶ آيات ۴دوم تيموتائوس " 
اهی آسمان در کنار مسيح می ايستد، کسی خواهد بود که سرشا ر کسی که در پادش

بردبار ومهربان است ، حسد نمی "  محبتی که ،–از روح محبتِ  ايثارگرانه او باشد 
رفتار ناشايسته ندارد ونفع خود رانمی جويد، . برد، فخر نمی فروشد و کبر وغرور ندارد

. ۵ و۴ آيات ١٣اول قرنتيان ." دبه آسانی خشمگين نمی شود وکينه به دل نمی گير
محبتی که شاگردان را تحت تاثير قرارمی دهد، همانگونه که مسيح را تحت تاثير 
قرارداد، محبتی که برای نجات بشريت تالش وفداکاری کرده وحاضر است مه چيز را فدا 

او در رساله . در زندگی پولس رسول نيز چنين روح ايثار وفداکاری ديده می شد.کند
چنانکه مشتاقانه . زيرا مرا زيستن مسيح است ، ومردن ، سود" ليپيان می گويد،في

انتظار می کشم واميد دارم که در هيچ چيز سرافکنده نخواهم شد، بلکه با کمال دليری ، 
اکنون نيز چون هميشه ، چه در مرگ وچه در زندگی ، مسيح در بدنم جالل خواهد يافت 

  .٢٠ و٢١ آيات ١فيليپيان ." 
. ون ده شاگرد ديگر از تقاضای يعقوب ويوحنا آگاه شدند، برايشان خشم گرفتندچ

. عالی ترين جايگاه در پادشاهی خداوند، چيزی بود که همه آنان در پی کسب آن بودند
وآنان از اينکه دوتن از شاگردان به طور ظاهری برايشان پيشی گرفته بودند، بسيار 
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د که در ميان ايشان مجادله وکشمکش تازه ای به چنين به نظر می رسي. خشمگين بودند
شما می دانيد آنان که " بنابراين عيسی ايشان را فرا خواند وگفت ،. وقوع بپيوندد

حاکمان ديگر قومها شمرده می شوند برايشان سروری می کنند وبزرگانشان برايشان 
يان شما بزرگ اّما در ميان شما چنين نباشد، هرکه می خواهد در م. فرمان می رانند

  .باشد، بايد خادم شما شود
ومردم مجبور بودند . در پادشاهی دنيوی ، مقام ومنزلت نشانه قدرت طلبی بود

رهبران جامعه برای مسلط شدن بر توده . برای ادامه حيات از طبقات حاکم حمايت کنند
ايستی طبقات حاکم ميب. های مردم ، از ثروت ، نفوذ وتحصيالت خود استفاده می کردند

فکر کرده ، تصميم گيری نموده وحکومت کنند، اّما مردم محروم ميبايستی اطاعت و 
از مردم . مذهب نيز مانند تمامی چيزهای ديگر وسيله حاکميت واقتدار بود. خدمت نمايند

از ( انتظار می رفت به چيزی ايمان داشته وبه آن عمل نمايند که مورد نظرحاکمان است 
ت که اعتقاد وانجام وظايف مربوط به  آن را بر اساسِ  هدايت مردم انتظار می رف
حقوق فرد، به عنوان انسان ، برای تفکر وعمل نمودن به آن ، ). حاکمان به جا آورند
حقوق فردی به جهت تفکر وعمل نمودن به آن کامًال زير پا .( کامًال نا شناخته بود

  ).گذاشته شده بود
او افراد را نه برای . دشاهی با اصول متفاوت بودمسيح در حال بنيان نهادن يک پا

قدرت ، مقام . کسب قدرت ، بلکه برای خدمت فرا خوانده بود، تا ضعيفان را تقويت کنند
، استعداد وتحصيالت، صاحب آن را زير بار مسئوليت سنگينی قرارمی دهد تا به همنوع 

اينها " ده است که ،حتی به ضعيف ترين شاگردان مسيح نيز گفته ش. خود خدمت کند
   .١۵ آيه ۴دوم قرنتيان ." همه به خاطر شماست 

چنانکه پسر انسان نيز نيامد تا خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند وجانش را " 
مسيح از هر نظر غمخوار شاگردان بوده ." چون بهای رهايی به عوض بسياری بدهد

اری عمل نموده وبرای هموار ودر فقر ايشان سهيم بود، او به خاطر ايشان با فداک
وبه زودی برای انجام رسالت . نمودن مشکالت ، پيوسته پيشاپيش ايشان حرکت می کرد

اصلی که مسيح بر طبق آن عمل می کرد، .  زمينی خود، جان خويش را فدا می نمود
موضوع وهدف . اصلی است که اعضای کليسا را که بدن او ميباشند، به کار وا می دارد

در پادشاهی مسيح کسانی بزرگترين هستند که از او سرمشق .  ، محبت است رستگاری
  .گرفته وبه عنوان شبانان گله او عمل نمايند

سخنان پولس، عظمت وافتخار زندگی مسيحی را نشان می دهد، آنجا که می 
زيرا درپی نفع خود " " زيرا با اينکه از همه آزادم ، خود راغالم همه ساختم ،" گويد،
 – ١٩ آيه ٩اول قرنتيان باب ." م ، بلکه نفع بسياری را می جويم ، تا نجات يابندنيست
   .٣٣ آيه ١٠باب 

هيچ کس . افراد ميبايستی برای رجوع کردن به وجدان خويش ، آزاد گذاشته شوند
نبايد بر ذهن ديگری تسلط يابد ويا ديگران را داوری کرده وبرايشان تعيين تکليف 

" زيرا. ردی آزادی می دهد تافکر کرده واز اعتقادات خود پيروی کندخداوند به هر ف.کند
هيچ کسی حق ندارد که عالئق ." هر يک از ما حساب خود را به خدا باز خواهد داد

در همه موارد، جايی که اصول مورد نظر مطرح . شخصی خود رابه ديگران تحميل کند
 ۵ و١٢ آيات ١۴وميان باب ر." هرکس در ذهن خودش کامًال متقاعد باشد" ميباشد،

َ ِمنشانه وجود ندارد وفرشتگان آسمان ، نه . در پادشاهی مسيح ، رفتار ظالمانه وُلرد
برای حکمرانی وکسب احترام ، بلکه به عنوان پيام آوران رحمت وبرای همکاری با 

  .افراد جهت تعالی بشريت به روی زمين می آيند
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مه زيبايی آ سمانی ، در حافظه شاگردان اصول وسخنان مربوط به تعاليم منجی با ه
درآخرين روزهای زندگی يوحنای رسول ، جوهر شهادت او . محبوب او نقش بسته بود
همين است پيامی که از آغاز شنيديد، که با يد يکديگر را " به کليساها اين بود که ،

نهاد، وما نيز محبت را از آنجا شناخته ايم که او جان خودرا در راه ما " و". محبت کنيم 
   .١۶ و١١ آيات ٣اول يوحنا ." بايد جان خود را در راه برادران بنهيم 

" وبعد از نزول روح القدس ،. اين چنين روحيه ای بر کليساهای اوليه حاکم بود
همه ايمانداران را يک دل ويک جان بود وهيچ کس چيزی از اموالش را ا ز آن خود نمی 

هيچ کس  در ميان  آنها  محتاج  "  و." هم شريک بودنددانست ، بلکه در همه چيز با 
  رسوالن با  نيرويی  عظيم  به رستاخيز  خداوند عيسی  شهادت " و." نبود

 و ٣۴ و٣٢ آيات ۴اعمال رسوالن ." می دادند وفيض عظيمی بر همگی ايشان بود
٣٣.   

 
 
 
  »٦١فصل «
  »ري باجگیزآا«
  
  
 هفاصل  به».گذشت یحا شده، از آنجا مي اروارد«م، ياورشل ، بر سر راه خود بهیسيع
 و يیباي از زیدشت نك بهي آه ایا  درهی غربهيلومتر از رود اردن و حاشيچند آ

ها و  حا با نخليار. ده استيان دشت خوابيحا در ميشود، ار ی ختم میري گرمسیعلفزارها
 آه از یا هشدند، مثل قطع یراب مي سی خشك ناشدنیها  آه از چشمهیا وهي پرمیها باغ

ان آن دشت ي از زمرد در میا شدند، مثل قطعه یراب مي سیناشدن  خشكيیها چشمه
م ياورشل را به  متروك، آنیها  و درهی آهكیها  از تپهیا رهي آه زنجید، دشتيدرخش یم

  .آرد یوصل م
حا يان اري آه عازم شرآت در جشن فصح بودند، از ميیها  از آاروانیاريبس

دفعه  ني بود؛ اما ایام شادمانيشه مصادف با ايدن آنها همي آه رسيیها نگذشتند، آاروا یم
، او یلي جلیدانستند آه آن مرب یهمه م. جوشش آورده بود  مردم را بهیتر قي عمهزيانگ

 آه یتيت است، جمعيان جمعيده بود، در ميلعازر را زنده گردانيها ا ین تازگيآه هم
او عرض   آاهنان، مشتاق آن بودند آه بهیها سهيهمه زمزمه در مورد دس رغم آن یعل

  .ادب آنند
نك يص داده شده بود و ايآاهنان تخص م بهي بود آه از قديیها  از شهریكيحا يار

ز در خود جا ي را نیتيالبته آن شهر، جمع.  از آاهنان در آن مسكن داشتندیميگروه عظ
 بود و ینون بزرگ مبادالتك آايحا يار.  آامًال متفاوت داشتندیاتيداده بود آه خصوص

ن يشدند در ع یافت ميگانگان از هر گوشه و آنار در آن ي و بیمقامات و سربازان رم
 از اخذآنندگان یاري بسیواأها و گمرآات گوناگون، آن شهر را مـ اتيحال آه از اخذ مال

  .ها ساخته بود اتيمال
ز او نفرت انش اي بود و همشهریهوديك ي، »رانيس باجگيرئ«ا همان ي یزآ
آرد و  یمناك و منزجر مي بود آه مردم را از او بیرتبه و ثروت او، حاصل شغل. داشتند

 ثروتمند، یها، آن مستوف نيبا تمام ا.  بودی و اخاذیعدالت ی از بیگريعالمت د
 و مغرورانه، یوير آن ظاهر دنيز. آمد نبود ینظر م  آه بهی سنگدلیويرفته آن دن هميرو
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ده ي شنيیزهاي چیسي عهي از قضیزآ.  بودیرش انوار آسماني پذهه آمادد آيتپ ی میقلب
طبقات محروم روا   آه نسبت بهی و تواضعی آه با مهربانی مردیماجراها. بود
آن ماجراها، . ده بوديهمه جا رس دًا بهيآرد، شد یش را عرضه مي خوهويداشت، م یم

فقط چند . دار آرده بوديم بر صاحب مقايبگ اتي بهتر را در آن مالیك زندگي یآرزو
بشارت پرداخته و  د دهنده در ساحل رود اردن بهي تعمیايحيحا، يلومتر دورتر از اريآ
ران را مخاطب قرار داده بود آه ي آه باجگیميتعل. توبه مطلع شده بود  از دعوت بهیزآ
ه گرفته دي، هرچند آه ظاهرًا ناد)١٣ هي آ٣لوقا  (».ديريادتر از آنچه مقرر است، مگيز«
او از متون مقدس با اطالع بود لذا خود . خود مشغول آرده بود شد، ذهن او را به یم
د آه از قول يشن ی را مینك آه او سخنانيا. دانست آه عملكرد او غلط و محكوم است یم

با . ستيش ني بیآرد آه از نظر خدا، گناهكار یشوند، احساس م یآن معلم بزرگ نقل م
 ی را هم در دل ویدي او نقل آرده بودند، نور امی برایسيآه از عنها، آنچه يتمام ا

 ی، حتی روحانیزندگ ها، توبه و سر و سامان دادن به طبق آن نقل قول. روشن آرده بود
ان ين معلم تازه، از مين شاگردان اي از مورد اعتمادتریكيسر بود؛ مگر يز مي او نیبرا

 یتيبان خود را از چنگ محكومينكه گري ایرا ناگهان بیرها انتخاب نشده بود؟ زآيباجگ
  .مردم وارد آرده بود، آغاز آرد  را آه بهید برهاند، جبران خساراتيد یآه در خود م

 ورود یاي گوی در اوائل بازگشت از راه نادرست خود بود آه اخباریب زآين ترتيبد
او در . نديم گرفت آه او را ببي تصمیزآ. ن انداختيحا، در آن شهر طنيار  بهیسيع

 یها ی آه سختیريد، مسيفهمان یاو م  گناه را بهی دستاوردهای بود آه تلخیري مسیابتدا
موده شده را ي پیآرد راه خطا ی می آه سعیدهد، اوئ ی نشان میچون اوئ خود را به
آرد، چه بسا آه با سوء تفاهم، سوء  یش ميح خطاهاي او تصحی آه برایتالش. بازگردد

ران، يس باجگيرئ. ن وضع، چقدر دشوار بوديشد و تحمل ا ی روبرو مظن و عدم اعتماد
د را ي آه سخنانش در امیسائيندازد، عي بی نظریسيصورت ع در حسرت آن بود آه به

  . قلب او باز آرده بودیرو به
 یجز پس سر مردم جلو قد بود، به  آه آوتاهیت بودند و زآيها پر از جمع گذرگاه

ن، يآرد؛ بنابرا ی او راه باز نمیرو آس به چيه. نديتوانست بب ی را نمیگريز ديخود، چ
 یر تناوريدرخت انج ق جلو انداخت تا بهير ثروتمند، دوان دوان خود را از خاليات بگيمال

 خود ید و از آن باال رفت و براي گذرگاه پهن آرده بود، رسیآه شاخ و بال خود را رو
. دييان امور را از آنجا پايشد جر یگر ميدآه  يی در آن باال دست و پا آرد، جايیجا
 یجستجو  چشمان مشتاق خود را بهیشود و در حال گذر است و زآ یك ميت نزديجمع
دن آن را ي دی را آه آرزویا  خود مشخص آند، چهرهیدارد تا آن چهره را برا یوام
 هامديلب ن بر یق، آرزوي خوشامد خالیادهايها و فر و آاهنان و خاخاميبا وجود غر. دارد
ت، ناگهان ي از جمعیگروه. دي رسانیسيگوش قلب ع  خود را بهیرها صدايس باجگيرئ

تر هستند پا  ا عقبي آه جلوتر یشود، همراهان یر متوقف مير آن درخت انجيدرست در ز
ر ي آه انگار نگاهش عمق ضمیكيان ين ميستند و در ايا یآنند و سپس م یسست م

 »درخت افراغ«، ٤ هي آ١٩لوقا : یپاورق(. آند ی نگاه مباال خواند، به یانسان را م
ر يم بلكه انجيشناس ی آه ما مینه درخت افرائ« معتقدند آه درخت مزبور ین، همگيمفسر
گستر آن، باال رفتن از آن را آسان   بالیها  آه شاخهی درختیعني بوده است، یمصر

  ) جيمقدس آمر  آتابی پاورق».آند یم
آه  ی درخت است در حالی آه باالیمرد»آه به ی است در حال درختی آه باالیمرد

د امروز يرا آه بايا زير بيز  بشتاب و بهی زآیا«شنود آه،  یحواس خود شك آرده، م به
   ». تو بمانمهدر خان
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افتد  یرود، جلو م یآنند و او آه انگار در خواب راه م ی راه باز می زآیت برايجمع
آردند، قرقر آنان  یها آه با اخم نگاه م اما خاخام.  خود را نشان دهدهتا راه خان

 گناهكار به ی شخصهدر خان«ستادند آه، يسرزنش ا  خود را ابراز داشته، بهیتينارضا
  ». رفته استیمهمان

 ی آه فروتنیحيح، مسيدانست، در برابر محبت مس یمقدار م ی آه خود را بیزآ
دانست آه چه  یعجب ماند و ابتدا نم او پا گذاشته است، مبهوت و متهخان آرده و به

، زبان او را باز یاعالم وفادار از بهيآشد و ن ی آه در او زبانه میاما حاال محبت. ديبگو
  .آورد یزبان م مه آرده، علنًا بر يش ضمي خوهتوب مان خود را بهياو اعتراف ا. آند یم

نصف ! د خداونیالحال ا: خداوند گفت به.  بر پا شدیزآ«در حضور جماعت، 
 گرفته باشم، چهار برابر ی به ناحق از آسیزيدهم و اگر چ یفقرا م ملك خود را بهيما
  .آنم یاو رد م به

ن شخص هم پسر يرا آه ايز. دا شدين خانه پيامروز نجات در ا:  گفتی بدویسيع
  ».م استيابراه
ان از د، شاگردي رو برگردانیسي از عیآه آن حكمران جوان غن ینها وقتيتر از ا شيپ
مال و اموال توآل دارند  آه به یچه دشوار است دخول آنان«رت آردند، ي استاد خود حهگفت

تواند نجات  یپس آه م«: گفتند یگر را مخاطب ساخته، ميكدي آنها »!در ملكوت خدا
آنچه نزد «وندد، يپ یقت ميحق ح بهيدند آه آن سخن مسيد ی حاال آنها به چشم م»ابد؟ي

دند ي، آنها د٢٧:١٨لوقا ; ٢٤،٢٦:١٠ مرقس ».د خدا ممكن استمردم محال است، نز
  .ملكوت وارد شود ض خدا، بهيق فيك مرد ثروتمند، توانست از طريآه چگونه 
 را شروع آرده بود آه او را یندازد، آاريح نظر بي مسهچهر ش از آنكه بهي پیزآ

ها متهم  ه توسط انساننكيش از اياو پ.  آردیهمه معرف ن بهيآار راست ك توبهيعنوان  به
افت آرده يالقدس در  را آه از روحیتياو حكم محكوم. ش اعتراف آرديگناه خو شود، به

 بود آه در یماتي تعلی را آغاز آرده بود و آن اجرایرفته و آاريم جان پذيبود، از صم
. ز نوشته شده استي خود ما نینكه برايم، آماايل قديي اسرایقالب آلمات آالم خدا برا

ر شده، نزد تو يو اگر برادرت فق«: ، خداوند گفته بودی زآی قبل از ماجرایزمان دراز
از او ربا . دي نمای نما تا با تو زندگیريب و مهمان دستگي دست باشد، او را مثل غریته

ربا مده  نقد خود را به. دي نمای خود بترس، تا برادرت با تو زندگیر و از خدايو سود مگ
 خود ید، و از خدايگر را مغبون مسازيكديو « ».سود مده او به بهو خوراك خود را 

آه در قالب  یح هنگامين آلمات توسط خود مسيا. ١٧، ٣٧ـ٣٥:٢٥ان ي الو».بترس
ح ابراز شفقت يمحبت مس  بهین پاسخ زآيتر یگفت ادا شد، و فور یستون ابر سخن م

  .ر و رنجبر بوديفق به
توانستند  ی وجود داشت آه با استفاده از آن می و اتحادیران، تبانيان باجگيدر م

درست . ت آننديگر حمايكديز خود، از يآم آه مردم را تحت فشار گذاشته، در امور تقلب
 نبود یزيشان چين عمل اين است آه ايقت ايآردند اما حق ی میاست آه آنها از مردم اخاذ

ها هم آه آنها را  ان و خاخامآاهن. ل شده بوديك عرف تبدي بًا بهي آنچه آه تقریمگر اجرا
 مقدس خود، با اعمال ه حرفهرا در لفافيشمردند، خود گناهكار بودند ز یخوار م

القدس  ر روحيثأ خود را به تـیاما زآ. آردند یده، ثروت جمع مياآارانه، مردم را چاپير
ر ت ناسازگار بود، آناي را آه با روح تمامینكه بالفاصله هر عمليم نكرد مگر ايتسل

  .گذاشت
ح يعدالت مس. ل ببردي تبدیسو نكه انسان را بهي اصالت ندارد مگر ایا چ توبهيه

ك يم، بلكه ير آن پنهان آني خود را زهست آه گناهان اعتراف نشده و ترك نشدي آن نیبرا
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. سازد یآند و تسلط بر رفتار را ممكن م یت را دگرگون مي است آه شخصیاتياصل ح
نكه ي ایعنيتقدس ;  خدای تمام و آمال برایا گونه  آردن بهیدگست مگر زني نیزيتقدس چ

  .مي آنیم حضور اصول آسمانيات خود را تسلي قلب و حیتمام
آند آه انگار نه او بلكه خداوند  ی اداره مینحو  خود را بهی شغلی، زندگیحيك مسي

هر داد و  با یحيك مسي. آند یجهان عرضه م  را بهی شغلیها تي فعالهوياست آه دارد ش
خاطر  تقدس به« هجمل.  اعالن آند آه خدا معلم اوستیستيبا یآند، م ی آه میستد

ها،  دها، اوراق دفتر آل، صورتحسابي سررسه همه سرلوحیستيبا ی، م»خداوند
ح را دارند و در ي از مسیروي پی آه ادعایآنان.  ما باشدی معامالتیها فاآتورها و برگه

ت مقدس، راست و پر از يآنند، بر ضد شخص یالنه آار مرعادي غیها ن حال با روشيع
 با آنار گذاشتن اعمال یافته، همانند زآي ليهر روح تبد. دهند یلطف خدا، شهادت م

اد يش را فريقلب خو ح بهيدار آرده است، ورود مس  او را خدشهی آه زندگيیناروا
 ه گذشتیها يیان ناروامقام با جبر ر صاحبيافته، همانند آن باجگيل يروح تبد. زند یم

و اگر آن مرد «: ديگو یخداوند م. آند یدهد و اثبات م یش را امتحان ميخود، صداقت خو
ات سلوك نموده، يض حيد، و به فرايده بود، رد نماير رهن را پس دهد و آنچه دزديشر

اد آورده نخواهد شد، ي ده بود، بر او بهي آه ورزی گناهی نشود، تمامیانصاف یمرتكب ب
  .١٦و١٥:٣٣ال ي حزق».لبته زنده خواهد ماندا

ق داد و يم، اگر از طريا گران لطمه زدهيد  بهیا  منصفانهیرتجاري غهاگر با هر معامل
 هم آه ی قانونی اگر در پوشش آارهایا حتيم يا  ثروتمند شدهیا ستهيطور ناشا ستد، به

ده، تا آنجا آه از دستمان  خود اعتراف آریخطا د بهيم، بايا  شدهیبردار شده، مرتكب آاله
ن است آه ما نه فقط آنچه را آه برداشت يدرست ا. ميجبران خسارت بپرداز د، بهيآ یبرم
م، يا  آه وارد آردهیم آه اگر ضرريم، بلكه حساب آنيصاحب آن بازگردان م، بهيا آرده
م، آل يتوان یجاست آه اگر م آرد و به یحال چقدر رشد م ده، تا بهيد انيبود، شخص ز ینم
  .ميان او را جبران آنيز

 نه تنها برآت ی خود زآ».دا شدين خانه پيامروز نجات در ا«:  گفتیزآ  بهیمنج
اموزد ياو ب  بهی از راستيیها  او رفت تا درسهخان ح بهيمس.  اوهافت بلكه تمام اهل خاني

ز معلمان و يرآميعلت رفتار تحق آنها به. م دهدي ملكوت خدا تعله او دربارهاهل خان و به
حا، در ي ارهن خانواديتر ن محبوبي اآنون ایول; سه اخراج شده بودنديپرستندگان، از آن

  .دنديشن یات را مي گرد آمده بودند و آلمات حی خودشان، دور معلم آسمانهخان
ح را يشود آه فرد، مس یب روح مي نصین است آه نجات، هنگاميمطلب هم

 یك مهمان گذرايعنوان   را نه فقط بهیسي، عیآز. ردي خود بپذی شخصیعنوان منج به
آاتبان و . را شديمعبد روح آمده است، پذ  سكونت بهی آه برایعنوان آس  بلكه بهیخانگ
نكه يخاطر ا دند، آنها بهي متهم نشانیك گناهكار در صندليعنوان   را بهیان، زآيسيفر
عنوان   خداوند او را بهیلهمان به غرولند پرداختند، ويه آن ميح، مهمان او شد، عليمس

  .٧:٣ان ي غالط».م هستنديمان فرزندان ابراهياهل ا«را يم شناخت، زيپسر ابراه
  

  ۶٢فصل 
  "جشن در خانه شمعون"
  

 یانيسي از معدود فریكياو . آمد یحساب م  بهیسي از شاگردان عيیايت عنيشمعون ب
ت يرسم  معلم بهیكيوان عن  را بهیسياو ع. وسته بوديح پيروان مسيپ بود آه علنًا به
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. رفته بودي نپذیك منجيعنوان   را بهیحا باشد اما ويدوار بود آه او مسيشناخته و ام
  .افته بودندي نیريياصول او تغ; ل نشده بوديت شمعون تبديشخص

ح شده ي مسیسو ده شدن او بهين امر باعث آشيافته، هميشمعون از برص شفا 
ح از يدار مسين ديخود را نشان دهد و در آخر یگذار ل بود آه سپاسياو ما. بود
ان را يهودي از یارين جشن، بسيا. ب دادي ترتی و شاگردان او جشنی منجیا، برايعن تيب

ح و يمس.  وجود داشتیاريجان بسيم هيام، در اورشليدر آن ا. دور هم جمع آرد
آن  آه به ی آنان.آردند آه تا آن زمان هرگز سابقه نداشت یت او چنان جلب توجه ميمورأمـ

ردوستانه، حرآات او را آامًال ي غیها شان با نگاهي از ای برخیجشن آمده بودند، و حت
  .ر نظر داشتنديز

 بود و مطابق ید فصح باقيع د، فقط شش روز بهيا رسيت عنيب دهنده آه به نجات
نجا عنوان مسافر از آ  آه بهیقيخال. لعاذر بماندي اهخواست در خان ی آه داشت میرسم
م است و شب سبت را در يآردند آه او رهسپار اورشل ین خبر را پخش ميگذشتند، ا یم
ت يجمع. ان مردم افتاده بودي در میبيحرارت و شور عج. ا استراحت خواهد آردي عن تيب

 ی از روی و برخیسي از عی طرفداری از رویا گرد آمده بود، برخيت عني در بیاريبس
  .ننديلعاذر را ببي ایعنيبرخاسته،  تا آن از مردگان یآنجكاو
 پس از یها  از صحنهیبيب و غريلعاذر، گزارش عجيها انتظار داشتند آه ا یليخ

ست، غرق ي نیها ن حرفي از ایدند آه خبري دی آنها نقل آند اما وقتیمرگ خود برا
: ديگو ی میزبان وح.  گفتن نداشتی برایزيزها، چيگونه چ او از آن. رت شدنديح
 ».شان، حال نابود شده استيهم محبت و هم نفرت و حسد ا.... دانند یچ نمين همردگا«

د ي داشت آه بایزيانگ رتيح، شهادت حيلعاذر در مورد آار مسي، البته ا٦ و ٥:٩جامعه 
او با . ده شده بوديزانين هدف از مردگان برخيهم اصًال او به. آورد یآن را بر زبان م

  . پسر خداستیسيعنان و قوت اظهار آرد آه ياطم
مردم، . جانات دامن زديه د، بهيم رسياورشل ا بهيعن تي آه از مسافران بيیها گزارش

 یسيلعاذر، عيا اين سئوال همه بود آه آيا. دن سخنان او بودندي و شنیسيدن عيمشتاق د
د فصح، پادشاه اعالم آرده، يامبر را در عيا آن پي خواهد آرد؟ و آیم همراهيرا تا اورشل

دند آه تسلط آنها بر مردم، همچنان در يد یگذارند؟ آاهنان و رؤسا م یج بر سر او متا
 یگر برايآنها د. دتر شديدل داشتند شد  بهیسي آه از عیا نهيحال آاهش است و لذا آ

ار را يشه از سر راه خود بردارند، عنان اختي همیك فرصت مناسب او را براينكه در يا
 همان یسيآردند آه ع یگذشت آنها با خود فكر م ی زمان مهر چه. از دست داده بودند

ن يد ايم گذاشت، شايها را عق م و او آن نقشهيم تا او را بكشيدياست آه بارها نقشه آش
توانستند  یآنها نم. دفعه هم دست ما را خوانده و خود را از دسترس ما دور نگه دارد

ذهنش  ن فكر بهيد اييگو یم«: دنديپرس یگر ميكديلذا از .  خود را پنهان آنندینگران
  »د؟يايم نيرسد آه اصًال به مراسم فصح اورشل یم

از زمان .  فراخوانده شدندیزنيان به رايسي متشكل از آاهنان و فريیشورا
دا آرده بود آه بازداشت او در يان مردم هواخواه پيح چنان در ميلعاذر، مسيدن ايزانيبرخ

انه بازداشت و تا يم گرفتند آه او را مخفيمقامات تصمن يبنابرا. مالء عام خطرناك بود
 آه حكم یدوار بودند تا موقعيآنها ام. سروصدا محاآمه آنند یآنجا آه ممكن است ب

  .نفع آنها برگشته باشد ، بهیشود، ورق افكار آن مردم دمدم ی میت او علنيمحكوم
اما آاهنان . بردارندان ي را از میسي گرفتند آه عیم قطعين شد آه آنها تصمين چنيا

وجود . من نخواهند بوديلعاذر زنده باشد، آنها اي آه ایدانستند آه تا موقع یها م و خاخام
 زنده شود و راست یسي از عیمدد آالم  آه چهار شبانه روز مدفون بوده و بهیآدم
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 مردم از رهبران. شد ی میا زود باعث فعل و انفعاالتير يان مردم بخرامد، ديراست در م
 ی را ستانده باشند آه چنان معجزاتی آه جان آسیگرفتند، رهبران یخود انتقام م

. ز گرفتيلعاذر ني اینابود م بهين تصمي سنهدرین شد آه شورايتوانست آرد و چن یم
ز فروخواهد ين حد نيند، او را تا اي را در دام خود ببی آسی، وقتیداور شي، حسد و پیآر
 چنان باال گرفت آه مصمم شدند جان یسيع هود نسبت بهيبران  رهیمانيا ینه و بيآ. ديبلع
  . داده بوديیح، او را از قبر رهايرند آه قدرت نامحدود مسي را بگیآس

 و دوستانش یسي بود، عیريگ م در حال شكليها در اورشل سهين دسيآه ا یهنگام
، ی منجیسو كي، در يیرايهنگام پذ به.  آه شمعون بر پا آرده بود، دعوت شدندیجشن به

 یافته بود و در سويبار نجات   نفرتیماريك بي آه از یشمعون نشسته بود، شمعون
. ده شده بوديزاني آه از مردگان برخیلعاذريلعاذر جا خوش آرده بود، اي، ایگر منجيد

 آه از دهان یا هر آلمه م، گوش دل سپرد بهيآرد و مر ی ميیرايمرتا آمر خدمت بسته، پذ
 رحمت، گناهان او را عفو آرد، او بود آه برادر ی از رویسي ع. خارج شدیسيع

ده يم شنيمر. ز از سپاس بوديم، لبريرون فراخواند و قلب مريب م را از قبر بهيمحبوب مر
ق ي عمیم با محبتيزند و مر یك حرف ميك مرگ نزديهم   از مرگ خود و آنیسيبود آه ع

او نشان   او قائل است، بهی را آه برایحترام اهانتظار مانده بود تا درج  غمبار، بهیو دل
ده بود تا با يب خود خري از ج» از سنبل خالص گرانبهایرطل«او با سخاوت تمام، . دهد

 در مراسم یزود گفتند آه به ی از مردم میارياما حاال بس. ن آنديآن، جسد او را عطرآگ
ن يه و مشتاق بود آه اولل شدي تبدیشاد م بهياندوه مر. م آردي او شرآت خواهیتاجگذار

ات آن ي عطر را شكسته، محتویاو ظرف حاو. آند یم مي باشد آه سرور خود را تكریآس
 او را با یك طرف پاهايزان، از ير زنان و اشك سپس زانو; ختي ریسي عیرا بر سر و پا

  .ساخت ی بلند خود خشك میگر با خرمن موهايآرد و از طرف د یل اشك تر ميس
خود معطوف آند و  گران را بهي، توجه دیسين عي تدههيست آه با قضخوا یم نميمر
آرد، چه بسا آه آار او چندان  ی حضار را خبر نمه آن عطر همه جا را پر و همهحياگر را

نكه ي ایجا هودا بهي. م را نظاره آردي تمام، آار مریهودا با ناخشنودي. آمد یچشم نم به
ك او بودند، يآه نزد یآنان د، خطاب بهيگو ی چه منبارهيح در ايند آه مسيصبر آند و بب

باد   بهیخاطر تحمل چنان اسراف ح را بهيت آرد و مسيزمزمه، شكوه و شكا شروع به
 و یجاد دلسردي داد آه هدف از آنها، ایشنهاداتي پیگر لهياو با ح. سرزنش گرفت

  . بودیتينارضا
 ی مصارف شخصیود و براقول معروف مادرخرج شاگردان ب ا بهيدار  هودا خزانهي

 آن مختصر را یزين آار، ناچيآرد و با ا ی آوچك برداشت مهري از آن ذخیخود، پنهان
 خزانه را هسي آیها یل بود تا آنجا آه ممكن است وروديار ماياو بس. ساخت یزتر ميناچ
 ی خزانه غالبًا براهسيآ. شتر آندي خود را بی شخصیها شتر آند تا بتواند برداشتيب

هودا يشد آه از نظر  یده مي خریزيو هر وقت آه چ; رفت یآار م ت فقرا بهيود وضعبهب
من  ن پول را بهيد؟ چرا ايآن یچرا اسراف م: گفت یهودا مي نداشت، ید آن لزوميخر
 یم چنان با خودخواهينك آن اقدام مري فقرا خرج آنم؟ ایاندازم و برايسه بيد تا در آينداد

 یاش و برا یشگياما او طبق عادت هم. آرد ی او را شرمنده میستياو در تضاد بود آه با
 یبرا«: ديشاگردان آرد و پرس م بتراشد، رو بهي مرهي انكار هدی براینكه عذر موجهيا

رو گفت  ن را نه از آنيفقرا داده شود؟ و ا نار فروخته نشد تا بهيصد ديس ن عطر بهيچه ا
 او، و از آنچه در هطه در حواليدزد بود و خررو آه  داشت، بلكه از آن ی فقرا میآه پروا

م ياگر عطر مر. ديتپ ی فقرا نمیهودا اصًال دلش براي ».داشت یشد، برم یآن انداخته م
  .ديرس یفقرا نم  بهیافتاد، سود یچنگ او م شد و وجه آن به یفروخته م
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ر مور اموأاصطالح مـ او آه به.  داشتی خود اعتقاد راسخيیقدرت اجرا هودا بهي
شان را وادار ي دارد و ایار واالترير شاگردان، مقام بسيآرد آه از سا یال مي بود، خیمال

خود جلب آرده بود و  شان را بهياو اعتماد ا. او نگاه آنند ن چشم بهيهم آرده بود آه به
 او از فقرا را خورده ی زبانیب جانبداريشان، فريا. شان داشتي ای بر روینينفوذ سنگ

 آرد، یريرادگي و اینيريخودش م شروع بهين آه او در مورد آار مريمبودند لذا ه
 دهان يیز شام، نجوايدر اطراف م. اعتبار شد یم در چشم شاگردان بي مریثارگريا
مت يق ن عطر را بهيشد ا ین اسراف چه بود؟ ميهدف از ا«شد آه،  یدهان رد و بدل م به

  ».صرف فقرا آرد.  فروخت یگزاف
د آه يترس یاو م. د و درون او را آشفتيم رسيگوش مر ز بهيتقادآم انین نجواهايا

 فاقد یز تصور آند آه او موجودي متهم سازد و استاد نیولخرج نكند خواهرش او را به
آرد آه  ی خود را جمع میم و شرم داشت دست و پايم از بيمر.  استینگر ندهيحس آ

د، ياو را واگذار«د آه، يگوش رس د به خداونی آند آه صدایدان را خاليعذر و بهانه م یب
 یسيع. شان شده استيم، آشفته و پريد آه مري او د»د؟يده ی چه او را زحمت میاز برا

ن آار خود، سپاس خود، سپاس يخواسته با ا یم، قصد خدمت داشته و ميدانست آه مر یم
ال مردم ي خیسينكه گناهان او بخشوده شده بود، لذا عيخاطر ا ان آند، سپاس بهيخود را ب

آار «ز را خاموش آند، ي انتقاد آمی خود را باال برد تا غرولندهایاو صدا. را راحت آرد
ن يد و ايشه نداريد اما مرا هميشه نزد خود داريرا آه فقرا را هميز. من آرده است كو بهين

  ».جهت دفن من آرده است د، بهيبدنم مال ن عطر را بهيزن آه ا
دست   آند، بهیجان منج یال داشت آن را صرف جسد بيم خي آه مری معطرهيهد

اگر . ه آورنده را ستودي شد آه نه تنها زنده بود بلكه هدیبخش كل نجاتيخودش صرف ه
 قبر را پر سازد اما حاال یتوانست فضا یم آن فقط ميشد، شم یآن عطر صرف جسد م

مان و محبت ياز اافتن ينان يخاطر اطم  بهی آرد، شادی را ماالمال از شادیقلب منج
م ياو تقد  بهیسيات عيز خود را در حيآم  محبتهيموس، هديقودي و نیا وسف رامهي. ميمر

جان او  ی جسد سرد و بی خود را با چشمان اشكبار برایات گرانبهاينكردند بلكه عطر
موس يقودي و نیا وسف رامهي آه آن مواد خوشبو را داخل قبر برد، سفارش یزن. آوردند
 آرد ی محبت خود را نثار منجیم هنگامياما مر. د چرا آه او برخاسته بوديصل دحا یرا ب

ن ي دفن شدن تدهیم در واقع داشت او را برايمر. ديد یچشم م ثار او را بهي، ایآه منج
م را با يثار مري اهم خود رفت، خاطريقعر ظلمت آزمون عظ  بهیآه منج یآرد و هنگام یم

شه از ي همیافتگان او و براي  نجاتی صادقانه آه از سویبت توأم با محیثاريخود برد، ا
  .آن او، خواهد بود

گونه  شان همانيا. برند ی مردگان می ارزشمند خود را برایاي هستند آه هدایاريبس
 از یروان ز خود را بهيآم ستند، الفاظ محبتيا ی سرد و خاموش میها آه آنار آن قالب

شود، همه  ی نثار مین مواقعي آه در چنیز و اخالصيالفاظ تشكرآم. آنند ی میدهان جار
ن در يري آاش آن الفاظ شیا. شنوند ینند و نه ميب یست آه نه مي جاری آسانیسو به

 یعني. شد ی آه روحًا از پا افتاده بودند، ادا می آن اشخاص و بخصوص وقتیدوران زندگ
 یازمند تسليدًا نيان شدآرد و وجودش یشان حس ميد و قلب ايشن یشان ميآه گوش ا یوقت
  !توانستند بود یات آن الفاظ چه ارزشمند ميصورت عطر بود، در آن یم

 یرو ادهيز خود را آامًال آگاه بود، زيآم ت عمل محبتيم از اهميم مريياگر بگو
او .  گفتن نداشتی برایزين، چيداست آه او در پاسخ معترضين از آنجا پيا. ميا آرده

در .  انتخاب آرده استیسين عي تدهیت را براي چرا آن موقعح دهد آهينتوانست توض
الهام . نات او اطاعت آرديم از تلقيمر. ديها را آش القدس بود آه آن نقشه ن روحيواقع ا
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 از یا الهام، جلوه. گردد یل نميدنبال دل گر بهيشود آه د یآه آمد دل شخص، آنقدر نرم م
زند و دل او را  یجان انسان حرف م آه با ذهن و ی است، حضوریك حضور نامرئي
  . آن استیت محتواي بر حقانیليالهام، خود دل. سازد یل مي اقدام متمایسو به

م داد يمر  را بهیزين آار خود، چي او باز آرد و با ایم را براي آار مریح، معنايمس
جهت  د، بهين عطر را بر بدنم مالين زن آه ايا«: ح گفتيمس. م بوديثار مريش از ايآه ب

 خود پر آرد، هحي اگر ظرف عطر شكسته شد و آل خانه را با را».دفن من آرده است
زد يو البته از قبر برخ; خته شودياش شكافته و خونش ر نهيرد، سيح هم قرار بود بميمس
 ما یشتن را برايح هم ما را محبت نمود و خويمس«. ن را پر آنديات او زمي حهحيو را
  .٢:٥ان ي افسس».دي گذرانی عطر خوشبویرا بیه و قربانيخدا هد به

ن بشارت موعظه يآه در تمام عالم بد يیم هر جايگو یشما م نه بهيهر آ«: ح گفتيمس
نده يآ  آه بهی منج». او مذآور خواهد شدیادگاريجهت  ز بهين زن نيآرده شود، آار ا

ن ي بود آه به ااز اول قرار. گفت ینان سخن ميش با اطميل خويآرد، در مورد انج ینگاه م
م ي مرهيل برسد، هدين انجيام ايل، در سراسر عالم موعظه شود و تا هر جا آه پيانج
. افتيها برآت خواهند   او، دلهد و از راه اقدام محاسبه نشدي خود را خواهد رسانهحيرا

ادها خواهد ينام امپراطوران و فاتحان از ; ده خواهد شديده و برچيها چ بساط سلطنت
 یزيد چيشا.  خواهد ماندیخ مقدس باقين اقدام آن زن، جاودانه در اوراق تاريا اام; رفت

حد و  ی نباشد جز داستان محبت بیزيگر چي عطر، ده شكستهشينگذرد آه داستان آن ش
  .آن گوش نسپردند و سقوط آردند و گذشت  آه بهیمردم حصر خدا نسبت به

ح قرار يمس.  بودیديرد، در تضاد شدآ ی میزود هودا بهيم، با آنچه آه يثار مريآن ا
 را در ذهن یشي و بداندیريرادگياوآه تخم ا او بدهد، به  بهینيبود چه درس سنگ

. شد یآرد، حاال چه مدلل متهم م ی را متهم میگريل، ديدل یآنكه ب! ده بوديشاگردان، پاش
 آه از عمق یخداوند! شد یجا متهم م  چه بهیزود آرد، به یجا متهم م ی را بیگريآنكه د

 آه از یتوانست در آزمون یند، ميب ین حرآت هر آس را ميقلب همه خبر دارد و آوچكتر
د فصح نشان يآنندگان در ع  را به شرآتی و تلخیاهي سیها آورد، ورق یعمل م هودا بهي

 آه یخائن;  و بطالن خود را چه زود ثابت آردیزبان پر از تظاهر آن خائن پوچ. دهد
در . ديدزد یشد، م یآنها گذاشته م  بهیدگي رسی را آه براید فقر، پول درك دریجا به

ت، قلب ين حكايآرد و ا یزن، آودك و نادار، ظلم م وهيب  بود آه بهیواقع، او ستمكار
ن آار او حتمًا يهودا برداشت و اي هح، نقاب از چهريآند و اما مس یدار م حهيانسان را جر

نكه دزد بود و لذا نتوانسته يهودا با اي. ح باشديمس ا بههوديانت ي از علل خیكيتواند  یم
ت يان شاگردان هم محبوبي در میخود جلب آند اما حت گران را بهينان ديبود آه اطم

  .دست او ندهد انت بهي خی برایا توانست او را سرزنش نكند و بهانه ی میمنج.داشت
 او آامًال یاآاري، از ریه منجد آياو فهمان هودا انداخت، بهي  بهیسي آه عیالبته نگاه

م، يف از اقدام مريح در تعريشناسد و مس یر او را ميه و حقيت فرومايآگاه است و شخص
 ین ماجرا، منجيقبل از ا. هودا را سرزنش آرديد محكوم شده بود، ي آه آنچنان شدیاقدام

نه را يآن، آتش يآن سرزنش نه چندان سنگ. مًا سرزنش نكرده بوديهودا را مستقيهرگز 
آاخ  مًا بهيز شام مستقياو از سر م. انتقام گرفت م بهيهودا روشن آرد و او تصمي هنيدر س

شنهاد آرد ي شورا در آنجا برقرار است و لذا در همانجا پهد آه جلسيآاهن اعظم رفت و د
  .م آنها آندي را تسلیسيآه ع

از داده شده يا امتآنج ل تا بهيين رهبران اسرايا به. شدت خوشحال شدند آاهنان به
رند يش بپذي خویعنوان منج ح را بهي، مسیچ پوليتوانستند بدون پرداخت ه یبود آه م
ن شكل ممكن و از يتر مانهيصم  آه بهیا هيرفتند، هدي را نپذيین گرانبهايا  بههياما آنها هد
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 آه از ی آردند، نجاتیآنها از قبول آردن نجات، خوددار. م داده شدي عظی محبتیرو
  .دندي نقره خره پاریس آنها خداوند خود را به. لماس ارزشمندتر استا

تسلط  ات خوب او را بهي خصوصهدان داد آه طمع، هميطمع خود م هودا آنقدر بهي
 آن عطر، چشم او را آور آرده، دلش در یعني شد، یسي آه نثار عیا هيهد. خود در آورد

ق يافت آند آه الي را دریا هيد هديا بینه از حسد آتش گرفته بود آه چرا منجيدرون س
ار يآار گرفت بس ني آه بابت ایاو خداوند خود را فروخت، پول. امپراطوران جهان است

  .مت آن عطر بوديآمتر از ق
ت يداشتند اما قدر آن شخص ی را دوست میهودا نبودند بلكه منجيشاگردان، مانند 

شان چه آرده ي ایدانستند آه او برا ی میدرست اگر آنها به. شناختند ی نمیدرست واال را به
 شود، هر چند هم ارزشمند، هدر نشده یدند آه هر آنچه نثار ويفهم یاست، آنوقت م

نكه در مورد او ي از شرق آمدند، با ایسي آه در تولد عیآن مردان خردمند. است
ان، در آن زم.  داشتند، منزلت او را بهتر از شاگردان، احترام آردندیاطالعات اندآ

اما آن خردمندان .  او آرده بودند، نبودهك آخور را گهواري آه ی جز نوزادیزي چیسيع
ح، يمس. م آردندياو تعظ عالمت احترام، به مت آوردند و بهي گرانقيیاي هدای آن منجیبرا
.  آه از قلب انسان سرچشمه گرفته باشند، ارزش قائل استیزيآم  احترامی آارهایبرا
اگر . داد ی را برآت می، وی آسمانیداد، او با نزاآت ی لطف نشان ماو  بهی آه آسیوقت
آرد،  یم مياو تقد  محبت بهی را آه آنده بود، از رویمقدار ی بی گل آوچك خودرویا بچه

شان را در دفتر ي ایكه اساميآرد و در حال یها را قبول م  بچهیاياو هدا. رفتيپذ یآن را م
، یسين عي بر تدهیم مبنيخدا، عمل مر٠در آالم . داد یشان را برآت مينوشت، ا یات ميح
آند،  یها ممتاز م مي مری آه او را از باقیعنوان شاخص درج شده است، شاخص به

او  مان بهي از ای انجام شوند، شواهدیسيع  آه از سر محبت و احترام بهیاقدامات
نطور ذآر يح را ايمس ك زن بهي یالقدس، شواهد وفادار عنوان پسر خدا هستند و روح به
كو را يآشان را اعانت نموده و هر آار ن ن را شسته و زحمتي مقدسیها یپا«: آند یم
  .١٠:٥موتائوس ي اول ت». آرده باشندیرويپ

غل  ی به عاطفیعنيح، آن گوهر گرانبها يجا آورد و مس  خداوند خود را بههم ارديمر
. آنند یرا درك نكردند و اغلب نم آه شاگردانش آن یا ن آرد، عاطفهيم را تحسيو غش مر

ح ارزشمندتر از تمام ي مسیخداوند خود، برا  آن خدمت بهه ارائیعنيم، ي مریآرزو
ن يا.  بود آه جهان را نجات دادی او از آسیانگر قدرشناسيات جهان بود چرا آه بيعطر

ح، يت مسير شخصينظ ی بيیواال. ر آرده بوديم را پر و تسخيح بود آه مريمحبت مس
آن .  از مكنون دل صاحب آن عطر بودیا آن عطر، نشانه. روح او را در خود گرفته بود

ز يآن شكل سرر  آب خورد تا بهی آسمانی بود آه آنقدر از نهرهای محبتی، تجلیعطرپاش
  .آرد

نكه اگر محبت ياج داشتند و آن ايشاگردان داد آه احت  را بهیم، همان درسيآار مر
 هشان همي ایح برايمس. برد یشود، او لذت م ینند، او خشنود مح ابراز آيمس خود را به

شوند و  ی از حضور او محروم میزود دند آه بهيآنچه را آه الزم بود، آرد و آنها نفهم
 یميخاطر محبت عظ م آنند، تشكر بهياو تقد  از تشكر خود را به یا نخواهند توانست ذره

 ی آه زندگیحي، مسی آسمانینده از قصرهاح جدامايح، مسي مسيیتنها. شان آرديا آه به
 ید توسط شاگردان درك نشد، از سويآه با آرد، هرگز آنچنان یست مي را زیانسان

 یستيبا یاو غالبًا غمزده بود چرا آه شاگردانش آنچه را آه م.  نشدیشاگردان، قدرشناس
، یفرشتگان آسمانر آن يثأشان تحت تـيدانست آه اگر ا یاو م. دادند یدادند، نم ی او م به
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چ يدند آه هيرس یجه مين نتيا  آه همراه او بودند، قرار داشتند، آنها هم بهی فرشتگانیعني
  .ان آندي را آامًال بیشود آه ارزش آن بتواند احساسات روحان یدا نمي پیا هيهد

 یسي در جوار عینكه آار از آار گذشت، آنها آامًال متوجه شدند آه وقتيبعد از ا
آه  یهنگام. توانستند آردي خود، چه آارها میان محبت و تشكرات قلبي بیرابودند، ب

دند، تازه يشبان را فهم ی گوسفند بی معنایگر با آنها نبود، و آنها عمًال معناي دیسيع
 او، چقدر دل او را شاد  ش بهي خوهاند با نشان دادن عالق توانسته یمتوجه شدند آه م

شد پس  یها را م یريرادگيشد اگر آن ا یگفتند، آه چه م یآنوقت بود آه با خود م. سازند
رالزم يح، غيمس ه دادن بهي آنها از فقرا دم زده شد اما هدی آه طيیها یريرادگيگرفت، ا

 از جگر آنها ی، هنگامیشتريها با سوز و گداز ب ن آه و اسفيهم! ص داده شديتشخ
ب يمجروح خداوندشان را از صلشان، جسد آوفته و ي شد آه ایبرآمد و بر زبانشان جار

  .ل گرفتنديتحو
 هخورد چرا آه فقط عد یچشم م  ما بهیاي، امروز هم در دنین نقص و نارسائيهم
شان آرده است، ارج ي آه برایتناسب آار ن او، بهأتناسب شـ ح را بهي، مسیمعدود

با نثار م و يح داشتيمس م را نسبت بهيم مري ما محبت عظهشد اگر هم یچه م. گذارند یم
نگونه نثار ي گرانبها را ایعطرها. ميآرد یمان، آن محبت را ابراز مي عطرهاهسخاوتمندان

العاده گران است و  ز فوقيم آه فالن چيشينديد بينبا! ستيآردن، اصًال اسراف و اتالف ن
ها، هر چه هم بزرگ، اگر  یها و فداآار یاز خود گذشتگ. د داده شوديح نباي مسیبرا
  .ستندي نیزي باشند، چخاطر او به

ن ي بزرگتر»ن اسراف شده است؟يچرا ا«ت ادا شدند، ي آه با عصبانیآن آلمات
 شفاعت جهان یح آورد ــ فدا شدن خود او برايش چشم مسيخ را پي تمام تاریفداآار
آند آه  یش را چنان با سخاوت محبت آرد است و مي خوی انسانهخداوند، خانواد. گمشده

 آسمان را ه، همیسيه دادن عيخدا با هد. هم ممكن بوده است ني از اشيتوان گفت ب ینم
 استدالل هويبا ش. رالزم بوديك اسراف غي یا هيها، چنان فد د انساني دهياز زاو. داد
آنند آه  یاز همه سو ما را صدا م.  نجات، اتالف مراحم و منابع استهان، تمام نقشيآدم

ها  انسان رت بهيچشم ح اگر لشكر آسمان به. مياجمانه محتيثار صمي و ایبه از خودگذشتگ
حد و  ی از محبت بی، صعود و برخورداریارينند آه بسيب یرا مينگاه آنند، حق دارند ز

اد بردارد آه چرا ياگر آن لشكر فر. رنديپذ یح خالصه شده است، نمي را آه در مسیمرز
  .دم؟ حق دارين محبت عظي اهنيس ن دست رد بهين اتالف؟ چرا ايا

. ، وافر و آامل باشدیتمام  گمشده، قرار بود آه بهیاي دنیو اما آفاره دادن برا
 را آه خدا يیها  جانه بود تا همیت آافينها ، بهیميعنوان آن آفاره و آن تقد ح بهيمس
رندگان آن ي باشد آه از تعداد پذیتوانست آنقدر ناآاف یح نميمس. ت آنديده است، آفايآفر
 ی، بلند نظریاز طرف; ابندي یها نجات نم  انسانههم. نجات، تجاوز نكند یعني بزرگ، هيهد

قت ين دو حقيا; ده باشدي همه تدارك ندی نجات، براهخدا اجازه نداده است آه در نقش
ن است آه يت ايواقع. د در طرح آن نقشه اسراف شده استي بگویشود آه آس یل نميدل

 هم مصرف را در نظر داشت و هم حد ینعي بود، ی و وافید آافيها با در طرح نقشه
  .ره رايذخ

ه را ي آه آن هدیميم، مريهودا از مرير انتقاد يثأ تـ زبان بود، تحتيشمعون آه م
دار شده  حهي او جرهانيسيغرور فر.  تعجب آردیسيداده بود، قرار گرفت، لذا از رفتار ع

ح يمس  بهی و ناخشنودیتماداع یهمانان او، دارند با بي از میاريدانست آه بس یاو م. بود
 آه ین زنيدانست آه ا ی بود، میك نبين مرد ياگر ا«: شمعون در دل خود گفت. نگرند یم

  ».او را لمس آرد، از قماش گناهكاران است
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نك ياما ا. ده بودي مرگبار رهانیك زندگيح با شفا دادن برص شمعون، او را از يمس
نكه يخاطر ا به. ا نهي است یك نبي اصًال او ايبرد آه آ یر سئوال مي را زیشمعون، منج

 هنيس ح دست رد بهينكه مسيخاطر ا ح اجازه داده بود تا آن زن به او دست بزند، بهيمس
خاطر  ، بهیآن زن نزد و غصب نكرد آه گناهان تو بزرگتر از آن است آه بخشوده شو

ده بود آه اورد، شمعون وسوسه شي نی وی به رویزيح از سقوط آن زن چينكه مسيا
داند وگرنه او را  ین زن نمي از ایزي چیسيد آه عيشيشمعون اند.  نباشدی نبیسينكند ع

  . او دست بزند گذاشت به یا الاقل نمينشو و نما بپردازد  داد آه آزادانه به یاجازه نم
ن فكرها را يح بود آه گذاشته بود تا او اي شمعون از خدا و از مسیخبر ین بيالبته ا

 و یر شفقت، مهرباني در مسیعنير خدا ي در مسیستيو متوجه نبود آه پسر خدا باا. بكند
 یم، خدمتيخدمت مر  بهیچ توجهي بود آه هیر شمعون در جهتيمس. رحمت گام بردارد

ح و ي مسیدن پاهايم در جهت بوسياقدام مر. گرفت، نداشت یآه از توبه سرچشمه م
ش خود فكر آرد آه اگر ياو پ. رده بودد آي شمعون را تشدیمعطر آردن آنها، سنگدل

  .پرداخت یخ آنها ميتوب داد و به یص ميبود، گناهكاران را تشخ یا مي از انبیكي یسيع
 یا«:  پاسخ دادیو  بهیاورده بود آه منجيزبان ن ن افكار را بهيهنوز شمعون ا

پانصد و از  یكي را دو بدهكار بود آه از یطلبكار.... مي دارم آه به تو بگویزيشمعون چ
بگو . دي نداشتند آه ادا آنند، هر دو را بخشیزيچون چ. نار طلب داشتي پنجاه دیگريد

آنم  یگمان م: ادتر محبت خواهد نمود؟ شمعون در جواب گفتيك از آن دو، او را زيآدام
  ».یكو گفتين:  گفتیو به. ديادتر بخشيآنكه او را ز

ل ير منظور خود را در قالب تمثيز تينح يآه ناتان با داوود عمل آرد، مس یهمانطور
ه خود فتوا داد و يم، عليشمعون با گناهكار شمردن مر. ديبه هدف ذهن شمعون نشان

زبان خود، شمعون را به حق، به ي مهك شديها، توپ به ناحق شل یح به قول امروزيمس
الزم ز يم را داشت، دستاوير مريشمعون آه در آن حالت قصد تحق. ن خود او انداختيزم

ح، در يمس. او ظلم آرد دًا بهين آار، شديافت و در واقع با ايرا در گناهكار شمردن او 
ن يل ايقصد او از آن تمث. ل آن دو بدهكارن در واقع شمعون و آن زن را مجسم آرديتمث

 یعنيزان متفاوت، خود را ملزم بدانند ي دو م نبود آه دو انسان آنچنان بدهكار، به
ن بود آه آن دو يح ايقصد مس.  باشدیگريش از آن ديدم بدهكارتر، ب وجدان آیناراحت

اد داشت باشد بلكه يست آه آم و زي نیاليگر ري به گردن دارند آه دیبدآار، هر آدام وام
ش را ياما شمعون، خو. ستيًا هرگز قابل بازپرداخت ني است ثانیاوًال از جنس قدردان

ن جرم او يخواست شمعون بداند آه ا ی م، دلشیسيپنداشت و ع یم ميتر از مر عادل
خواست به او نشان دهد آه گناهش بزرگتر از گناه  یح ميمس. ن استيقتًا چقدر سنگيحق
 یناريك وام پنجاه دي، از یناريك وام پانصد دي آه ی قدر هم چقدر، به م است، آنيمر

  .فاصله دارد
 را آغاز ی با پرتو تازه وهيك زاويش از يگر شمعون، نگاه آردن به خويحاال د

م ي مری روی است، به قول معروف، چه حسابیك نبيش از ي بیزي آه چید آسياو د. آرد
م ي مرهت فداآارانيامبرانه، قلب پر محبت و نيح، با نگاه نافذ پيد آه مسياو د. آند یباز م

  .ك مافوق نشسته استيد آه در حضور ين شد و فهميشمعون شرمگ. ص داديرا تشخ
ن ي ایول«: ح ادامه دادي مس».یاوردي من نیها یتو آمدم، آب به جهت پا هبه خان«
 مرا شست و یها ی آه از محبت سرچشمه گرفته، پایا  توبه، توبهیها  با اشك»زن،
 آه تو به چشم حقارت به او »ن زن،يكن اي، لیديمرا نبوس«.  خود خشك آردیموها به

ح، ي مس».ستادي من باز نایها یدن پاي وارد شدم از بوسیاز وقت«، یآن ینگاه م
ش، و يد محبت خود را به خداوند خوي آنها بای را برشمرد آه شمعون طيیها فرصت
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، هر یبه زبان ساده، منج. داد یش انجام شده، نشان مي خود را از آنچه آه برایقدردان
دان  فرزنیت به شاگردان خود گوشزد آرد آه وقتيدبانه، اما با قاطعؤچند با ظرافت و مـ

آنند، دل او را  ی آرده، با دست و زبان، محبت و سپاس خود را به او عرضه نمیاو سست
  .شكنند یم

آن اقدام شناخت،  م را در دست زدن بهيت پاك مريها بود، ن  دلهآنند او آه خود آشف
ها را در دل   آه شمعون را وادار آرد آه آن حرفید، روحيز دينكه آن روح بد را نيآماا

دانم آه او گناهكار  ی میعني »؟ینيب ین زن را نميا«: شمعون گفت ح بهيمس. دخود بزن
را آه يز. ده شديار است، آمرزيم، گناهان او آه بسيگو ی تو م ن جهت بهياز ا«. است

  ».دينما یافت، محبت آمتر ميكن آنكه آمرزش آمتر يل. ار نموده استيمحبت بس
 ید، قدر لطفيآه با داد آه او آنچنان ی، نشان می شمعون به منجیتوجه ی و بیسرد

 ه خان  بهیسيشمعون فكر آرده بود آه با دعوت آردن ع. داند یرا آه به او شده است، نم
ش را ي خویگر چشمانش باز شده، خود واقعيخود، به او افتخار داده است، اما حاال د

همان يخواند، م یهمانش را ميآرده دارد دست م یال مي آه خید وقتيفهم یحاال م. ديد یم
ح، چه خوب او را شناخته ياو متوجه شد آه مس. االت او بوده استياو مشغول آشف خ

د ياو فهم. یاآاري رهست مگر جامي نیزي آه دارد، چیافت آه مذهب و مرامياو در. است
شمرده و او را تجسم خدا  ی را خوار میسين، در واقع شفقت عيش از ايآه تا پ

ك ي یك گناهكار بخشوده شده است، خود ويم يد آه اگر مريفهماو . دانسته است ینم
ال او ي آه به خی خشكیعتياو متوجه شد آه آن عدالت شر. گناهكار بخشوده نشده است

  .شناخت، خود او را محكوم آرده است یم را محكوم مي مریستيبا
دل خ نكرد، در يها علنًا شمعون را توب هماني جمع می آه جلویسي عین مهربانيا

خ شود و حاال خوشحال بود يم علنًا توبياو قبًال دوست داشت آه مر. ر آرديثأشمعون تـ
ش ي را پی وی دوست ندارد، خطایسيد آه عياو د. خ نشده استيآه خودش علنًا توب

 یت و با لحنيان واقعي متقاعد آردن ذهن خود شمعون، با بیگران منعكس آند اما برايد
د برخورد ي شدیسياگر ع. اورديدست ب آند دل او را هم به ی میمهربان و دلسوزانه، سع

آرد اما نكوهش  یتر شده، توجه نم عالوه، دلش سخت رفت، به ی شمعون میآرد، آبرو یم
 ینيشمعون، سنگ.  از او آرد، او را قانع ساخت آه خطا آرده استیسي آه عیا صبورانه

ل شد، توبه آرد، و آن ي تواضع تبدغرور او به. او داد، حس آرد  را آه خداوندش بهیوام
  .ثارگر مبدل گشتيك شاگرد فروتن اي مغرور، به یسيفر

 را آه یطيح شرايشناختند اما مس یك گناهكار بزرگ ميعنوان  م را بهيهمه مر
 یدي امهتوانست هر جرق یح ميمس. شناخت یم را به آن شكل درآورده بودند، مي مریزندگ

.  نجات دادیراني و ویديح بود آه او را از نااميمس. كردرا در دل او خاموش آند اما ن
م را آنترل ي آه قلب و ذهن مريیوهايب زد، ديوها را نهيح، ديد آه مسيم هفت بار شنيمر
ح داشت به يد، مسيح، خطاب به پدر را شني بلند مسیها ادها و نالهيم فريمر. آردند یم
ح، ي مسهلك ی بیسه با پاآيه گناه، در مقادانست آ یم ميمر. آرد یم عمل مي از مریندگينما

  .روز شديم پيخرج داد تا مر ح آنقدر قوت بهيز است و مسيآم نيچقدر توه
 یح استعدادهايآردند، مس یم نگاه مي به موضوع مریدي با ناامیها  آه چشمیوقت

 نجات هنقش. م را شناختيت مرياو آن نقاط قوت شخص.  را در او آشف آرديیكوين
 بود آه یم، آافي مجهز آرده است و در مورد مریمي را به امكانات عظیسان انهجامع
ض يق فيم از طريمر. شدند، شناخته شود یم مربوط ميمر ن امكانات، آه بهي از ایبخش
وها ي آه سقوط آرده و ذهنش جوالنگاه دیآس.  شدیت الهي ماهی از شرآایكيح، يمس

م ين مري ایآر. ، آورده شدیر جوار منجهم د دان مشارآت و خدمت، آنيشده بود، به م
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م بود آه آن عطر گرانبها را ين مريا. م گرفتي او نشست و از او تعلیها یبود آه نزد پا
ب ماند و او را تا ي صلیم بود آه پايمر. ها شست  او را با اشكیخت و پاهايبر سر او ر

د آه پس از برخاستن  بوین آسيم نخستيمر.  آردیروي و پیريگ یع و در واقع پييقبر تش
  . برخاسته استی بود آه اعالن آرد منجین آسيم اولي مریآر. او به قبر او رفت

من : دي بگویممكن است آس. آند ی هر آس را درك میط روحي شرایسيع
شتر ي گناهكار باشد اما هر چه بیليآن شخص ممكن است خ. ار گناهكارميگناهكارم، بس

او با . آند ی را رد نمیانيآار گر چ توبهياو ه. از داردي نیسيشتر به عيگناهكار باشد، ب
 ی لرزانهيد بلكه هر روحيگو ی نمیزي چیتواند آشف آند، اما به آس یز را ميآنكه همه چ

د، به يايش و مصالحه به نزد او بيهر آس آه به طلب بخشا. آند یرا امر به شجاعت م
  .شود یگان بخشوده ميرا

ت بدهد تا ظروف آوچك غضب او را يمورأ آسمان مـتواند به فرشتگان یح ميمس
او .  با خدا هستند، نابود آنندی را آه پر از دشمنی آنند، تا آنانی ما خالیاي دنیرو
او امروز در . آند ین آار را نمياه را از آائنات خود پاك آند، اما اي سهن لكيتواند ا یم

طلبند، به خدا عرضه  ی آمك م را آه از اوی آنانیستاده، دعاهايجوار مذبح بخور ا
  .آند یم

ابند آه ي ی ارتقاء ميیرند، به جايآورند تا پناه بگ ی می رویسي آه به عیارواح
تواند  ی نمیا ا فرشتهيچ انسان يه. هاست  زبانه از مجادلی اتهام و عاریمافوق صندل

ش متحد يخو ی ــ انسانیت آسمانيح آن ارواح را با ماهيمس. ردي بگیراديآن ارواح ا به
. ستنديا یم مي عظهآنند تابد، درآنار آن آفاره یر خدا مي آه از سریآنها در پرتو. آند یم
ست آه بر يآننده است؟ آ ا خدا آه عادلي باشد؟ آیدگان خدا مدعيست آه بر برگزيآ«
ز برخاست، آنكه به دست راست خدا هم هست يح آه مرد بلكه نيا مسيشان فتوا دهد؟ آيا

  .٣٤ و٣٣:٨ان ي روم»آند؟ یز شفاعت ميو ما را ن
  
  
  
  »٦٣فصل «
  ».ديآ یپادشاه تو م«
  
  
نك يا!  بدهیم آواز شادماني دختر اورشلیار وجد بنما و ايون بسي دختر صهیا«

باشد و بر االغ و بر آره بچه  یم مياو عادل و صاحب نجات و حل. ديآ یپادشاه تو نزد تو م
آن نبوت حاال قرار است تحقق .  آرديیشگويوق پ فیها هيا در آي زآر».االغ سوار است

ن همه مدت احترامات شاهانه را رد آرد، حاال به عنوان وارث موعود ياو آه ا. دا آنديپ
  .ديآ یم مي اورشلیتخت داوود، به سو

 آه یقيخال. م وارد شد، روز اول هفته بودياورشل روزمندانه بهيح پي آه مسیوقت
رش او، او را ي پذیمع شده بودند، حاال مشتاق تماشاا جيت عنيدن او در بي دیبرا

 فصح، عازم آن شهر بودند آه آنها ی برگزاری از مردم برایاريبس. آردند ی میهمراه
 ین و زمان هم شاديآمد آه زم یبه نظر م.  ملحق شدندیسيت همراه عيز به جمعين
. ا را پر آرده بودها فض  سبز و تازه داشتند و عطر شكوفهیها درختان، برگ. آنند یم
 و آشور تازه، یك پادشاهيد به يام. ده بودي به مردم جان بخشیا ات و شوق تازهيح

م، دو نفر از شاگردان ي به قصد ورود سواره به اورشلیسيع. ديجوش یدوباره از همه م
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دهنده، به هنگام تولد، به  نجات.  آن، اعزام آردهك االغ و آري آوردن یخود را برا
 بود آه یده بودند، محليدر آن خوابان  آه او را یآخور.  بودیگانگان متكي بیازنو همانيم
 آن هزارتپه، از آن ینكه آن رمه رويحاال با ا.  استراحت، به امانت گرفته شده بودیبرا

د سواره باشد، به يم به عنوان پادشاه آن، باياوست، چون به هنگام ورود به اورشل
 در یالبته حت. دهد یاز را ميوان مورد ني آه حیا گانهي، ب استیگانه متكيك بي یمهربان

ت او آشكار يدهد، الوه یوان به شاگردان مي امانت گرفتن آن حی آه برایقيآدرس دق
 ی، آاف».اج داردين احتيخداوند بد« ه آرده بود، جمليیشگويآه او پ یطور همان. است

آس  چيالغ را آه تا آن لحظه ه، آره ایسيع.  آنها فورًا برآورده شودهبود تا خواست
 شادمانه، یشاگردان با شور.  سوار شدن خود انتخاب آردیسوارش نشده بود، برا

 یسينجا، عيتا ا. دنديوان انداختند و استاد خود را بر آن نشاني حی خود را رویرداها
 گفت، تعجب ی سخن از سواریسيآرد و شاگردان ابتدا آه ع یاده سفر ميشه پيهم

بخش  ین افكار شادي آه ایالبته وقت. ده استي را برگزینجا سواريچرا او در اآردندآه 
تخت خود است تا خود را پادشاه ي ورود به پاهبه سراغ آنها آمد آه او حاال در آستان

آنها . ديشان درخشيها  در دلیديش را اعمال آند، برق امي خوهاعالم و قدرت شاهان
ش ير خوياالت دور و دراز خود را در مسين خيد، ارفتن یوان مي آوردن آن حی برایوقت

جان خود را به آن ينكه شور و هيان گذاشتند و عالوه بر اي در میسيبا دوستداران ع
  .دنديت دادند، حد انتظارات مردم را به عرش رسانياطراف هم سرا

االغ، .  بودیهوديك سنت ي از یرويروزمندانه، مشغول پيك ورود پي یح برايمس
حا هم يشدند، مطابق نبوت، مس یل هم سوارش ميي بود آه پادشاهان اسرایوانيح
االغ   آرهیاو هنوز رو. شد ی خود میوان، وارد پادشاهي سوار بر همان حیستيبا یم

حا، يعنوان مس ق او را بهيخال.  مردم، فضا را پر آردهروزمندانيو پيننشسته بود، آه غر
ل ي مردم را تحویها  حاال آرنشیسيع. رستادندف یال آنها، پادشاه، درود مي به خیعني
ن يداد و شاگردان، ا یم نمي تعظه اجازین هرگز به آسيش از ايآه پ یگرفت در حال یم
ن خود شمرده، او را مستقر بر تخت يري شیها ر خوابي دال بر تعبیر روش را مدرآييتغ

ده ي شدن آنها فرارس آزادهشدند آه لحظ یمردم داشتند معتقد م. آردند یسلطنت، مجسم م
ل ييم رانده شده و اسرايآردند آه ارتش رم از اورشل یال خود تجسم ميآنها در خ. است

مردم در ; زده بودند جانيهمه خوشحال و ه. ل شده استي مستقل تبدیگر به ملتيكبار دي
ر  آه دیتوانستند با شكوه و جالل یآنها نم. آردند یگر رقابت ميكديم آردن به او با يتعظ

آنها .  خود را نثار او آردندیها ش دليك پادشاه است، از او استقبال آنند اما ستايخور 
ش ي خود برایر او را با رداهايشكش آنند اما مسي به او پيی گرانبهایايتوانستند هدا ینم

ن يده، راه را تزئيتون و نخل را بريدار ز  برگیها  از شاخهین برخيفرش آردند و همچن
ت آنند، جشن يك استقبال شاهانه را رعاين يآنكه مواز یتوانستند ب یا مآنه. نمودند

ده و با يعت را بري طبیروزي عالمت پیعني پربرگ نخل، یها رند اما شاخهي بگیروزيپ
  .بردند ین مييها را باال و پا عانا، آن شاخهي هوشیادهايهلهله و فر
 یا را عدهيشد ز یشتر ميبت هم يافت، جمعي یان استقبال ادامه ميطور آه جر همان
. دنديرسان یر او مي شتاب، خود را به مس د، بهيآ ی دارد میسيدند آه عيشن یآه تازه م

ست؟ ين شخص، آيدند، ايپرس یرفتند و م یت ميرهگذران، تند و تند به سراغ جمع
ده بودند و انتظار ي شنيیزهاي چیسيست؟ البته همه در مورد عي چیهمه غوغا برا نيا

 یها  تالشهدانستند آه تا آن زمان، هم ین حال ميم برود اما در عيد آه او به اورشلداشتن
 یسيدند عيشن ینكه ميم گذاشته است و حاال از ايدن او، عقي به تخت نشانیگران را برايد
 یزيآردند آه چه چ یآنها اظهار تعجب م. شدند یار متعجب مين شخص است، بسيهم
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ست، يا نين دني ایها ی او از جنس پادشاهیته بود پادشاه آه گفین مرديباعث شده آه ا
  .ر آرده استيين تغيچن نيا

آن جوش و . شد ی مردم، خفه میروزياظهارات و سئواالت آنها، در خروش پ
ها و  ك و تپهي بلكه در فواصل دور و نزدیسيق اطراف عيها نه تنها از خال خروش

ها  ادها و هلهلهين فريشد و طن یده ميده و ديز شنيم نير اورشلي اطراف مسیها دره
ز يق آنجا نيده و خاليم رسي اورشلهت به دروازيل جمعيو حاال س. جا را برداشته بود همه

اند تا فصح را برگزار آنند، هزاران نفر   آه جمع شدهیقياز خال. وسته استيبه آن پ
 نخل و سر یها اخهآنها با تكان دادن ش. نديروند تا به او خوشامد بگو ی میسي عیسو به

 عبادت عصر را یكل، آرنايآاهنان در ه. آنند ی مقدس، از او استقبال میدادن سرودها
مقامات شهر . اند  در جلسه حاضر شدهیشمار  انگشتهاند اما فقط عد به صدا در آورده

  ».اند ا به دنبال او رفتهي مردم دنهانگار هم«دهند آه،  یگر هشدار ميكديبه 
او .  را نداده بودین تظاهراتي چنه خود هرگز اجازینيات زمي در طول حیسيع

ب ي به صلین آاريدانست آه چن ی آرده بود و مینيب شي را از قبل پین تظاهراتي چنهجينت
ب و در مالء عام، خود را به عنوان ين ترتين هدف او بود آه بديالبته ا. شود یختم م
ت يمورأ جلب آند آه مـیثاري همه را به اخواست توجه یاو دلش م. دهنده ارائه آند نجات

ن بود يمقصود ا. آرد ی جهان سقوط آرده داشت، مسجل می را آه برایتيمورأاو را، مـ
 یعنيرند، او، ياند تا فصح را جشن بگ م گردهم آمدهيآه مردم در اورشل یآه در حال
او در طول  یسايآل. نديشكش برگزيعنوان پ ، داوطلبانه خود را بهی قربانهمصداق بر
 به خاطر گناهان جهان را تحت ینده محتاج آن خواهد بود آه مرگ وي آیها تمام قرن

 با مرگ او در ارتباط باشد، الزم ی آه به نحویقتيهر حق. ق قرار دهدي عمهتفكر و مطالع
اج بود آه ين لزوم و احتيبا توجه به هم.  واقع شودیدگيد، تحت رسياست آه بدون ترد

 آه از قبل یرا حوادثيبود ز ی میسي متوجه عیستيبا یم در آن لحظات م مردهچشمان هم
ها را متوجه ذات آن   نگاههد چنان باشند آه هميم او اتفاق افتاد، باي عظیاز فداآار
م انجام شود، ياورشل  ورود او بهی برای چنان تظاهراتی است آه وقتیعيطب.  آندیفداآار

  .، جلب خواهد شديی نهاه صحنی او به سوع رفتنيان سري جریدگان همه به سويد
روزمندانه مرتبط بودند، نقل هر محفل و موضوع هر ي پین سواري آه با ایحوادث

 از یاريب او، بسيپس از تصل. دادند ی جا می را در هر ذهنیسيشدند و ع ی ميیگفتگو
نها به آ. آوردند یخاطر م اشخاص، آن حوادث و ارتباط آنها را با محاآمه و مرگ او به

اء و قانع خواهند شد آه ي انبیها يیشگويده خواهند شد، جستجو در پي جستجو آشیسو
افتگان ي ليآورندگان و تبد مانيها، ا ني سرزمهحا است، و آنگاه در همي همان مسیسيع
  .ر خواهند شديتكث

 خود داشت، یني زمی آه در زندگیا روزمندانهي ورود پهن صحني، در همیمنج
ده يد و همزمان، حكم خدا از آسمان شنيايدان بي به میل فرشتگان آسماني ختوانست با یم

ت يمورأ مـی آه برای، با هدفیا ن صحنهياما چن;  آه ورود او را اعالم آندیشود، حكم
ات او فرمان ي بود آه بر حیا رت داشت و مخالف قاعدهياو در نظر گرفته شده بود، مغا

ت بر دوش او يبار انسان. ته بود و به آن وفادار ماندرفي را پذی فروتنهاو قرع. راند یم
  . جهان داده شودیات او به ازايبرد تا ح ی آن را میستيبود و او با

ظ و ي غلی آنها بود، ابرهایابي آه به نظر شاگردان روز آامین روز، روزياگر در ا
 شادمانه، شيدند آه آن نمايفهم یشان ميد ايدند، شايپوشان ی سراسر آسمان را میاهيس
ح مكررًا به آنها گفته بود ينكه مسيبا ا.  زجر و مرگ استاد آنهاهست مگر مقدمي نیزيچ

، آن یروزي و پیآه قطعًا خود را فدا خواهد آرد، باز هم آنها در اوج احساس شاد
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 بر تخت سلطنت داوود ی او را آامرانهنديآور او را فراموش آرده ، آ جمالت حزن
  .دنديد یم

 هشدند و به جز عد یم اضافه ميل عظي به آن خیگري پس از دیكي، یا تازه یها توده
ن ي آه از ايیاهوير آن فضا قرار گرفته، به اوج گرفتن آن هيثأ تحت تـی، همگیمعدود

 خلق، لحظه به لحظه اوج یو شعارهايغر. آردند یافكند، آمك م ین ميتپه به آن دره طن
باد ملكوت  مبارك. ديآ ی آه به نام خداوند میاد آسب عانا، مباركيهوش«گرفت،  ی میا تازه

  ».نييعل یعانا در اعليهوش. د به اسم خداونديآ یپدر ما داوود آه م
 در مورد فاتحان مشهور ی حتیا روزمندانهيا تا آن لحظه هرگز چنان استقبال پيدن
 و انيران گري از اسيیها  صفه است آه منظریهيبد. ده بوديها، به خود ند نيسرزم
 یا تواند با لحظه ی آن فاتحان بود، نمیباآ ی بهدهند شي آه نمای از غنائم جنگيیقطارها
 بودند آه یرانيالبته در حول و حوش او، اس.  آن استقبال شكوهمند، رقابت آندهاز منظر

ش ي خويی آه خدا را به خاطر رهایراني داده بود، اسيیطان رهاي آنها را از اسارت شیو
ش همه راه افتاده يشاپيافته و حاال پي بود آه به دست او شفا يینايناب. ادندفرست یدرود م

. ديآش یعانا ميه خروش هوشيا شده، اآنون رساتر از بقي بود آه به برآت او گویالل. بود
 نخل هگران، شاخيتر از د ، فعالینك غرق شادي او راه افتاده، اهمفلوج بود آه به معجز

وه بود با آودآانش آه با آودآانش آه به خاطر يب. آرد ی م را استقبالیبه دست، منج
 بود آه به لطف او طاهر گشته، حاال یجذام. آردند یاد مي نام او را فریسي عیها مرحمت

مرده بود آه . خواند یآرد و او را خداوند جالل م یر او پهن مي پاك خود را در مسیردا
. وستيپ یل خروشان مينك به آن سيبخش او از خواب مرگ برخاسته و ا  روحیبه ندا

 او زنده گشته، يیحايده اما به دم مسيلعاذر بود آه جسدش در قبر طعم فساد را چشيا
  .ديآش ی را میاآنون شادان از قوت و فتوت شكوهمند او، افسار مرآب منج

، یشي استقبال بودند و سوخته از حسادت و بداندهان، شاهد صحنيسي از فریاريبس
 یآنها با تمام قدرت سع.  برگرددیسي به ضرر عید آه ورق افكار عموممنتظر بودن

. ق را دامن زديجان خاليشان فقط هي ایها و ترفندها آردند مردم را خفه آنند اما تالش
آنها به .  مردم از قدرت خود استفاده آرده، او را پادشاه آنندهدند آه توديترس یآنها م

دند و با سرزنش و ي رسانیته، خود را به منجت را شكافين تالش، جمعيعنوان آخر
گفتند  ی آنها م»!ب نمايشاگردان خود را نه!  استادیا«د، او را مخاطب ساختند آه، يتهد
اما .  آن را خواهند گرفتی است و مقامات، جلویرقانونين تظاهرات پرغوغا، غيآه ا

نه يآت شوند، هر آنها سايم اگر ايگو یبه شما م«شان را خاموش آرد، ي، ایسيپاسخ ع
 ی را خود خدا مقرر آرده بود و توسط نبیروزي په آن صحن».نديآ یها به صدا م سنگ

تر از آن است آه در مقابل هدف خدا  فينكه انسان ضعي بر ا  شده بود عالوهيیگو شيپ
وقت بود آه او با  ماندند، آن ی او ناآام مه نقشیها در اجرا ستاد، به فرض آه انسانيبا
ان يسين آه فريهم. نديداد تا با هلهله و درود، پسر او را بستا ی به سنگها فرمان ميیندا

 دختر یا«اد شد آه، يا از صدها گلو فري آردند، سخن زآرینينش خاموش شده عقب
نك پادشاه تو نزد تو يا.  بدهیآواز شادمان! مي دختر اورشلیار وجد بنما و ايبس! ونيصه
باشد و بر االغ و بر آره بچه االغ سوار  یم ميت و حلاو عادل و صاحب نجا. ديآ یم

  ».است
ر ي شهر سرازیخواست به سو ید و مي تپه رسیت به بلندايل جمعيآه س یهنگام
م در مقابل آنها و در ياورشل. ستادي از او ایرويت هم به پي توقف آرد و جمعیسيشود، ع

ها را به خود   چشمهل همكيساختمان ه.  داشتیا ژهينور آفتاب رو به غروب، شكوه و
گر بلندتر بود و ي دیها  ساختمانهكل، با آن وقار شكوهمند خود، از هميه. آرد یجلب م
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 زنده، ی، خدایقي حقی خدای خود به آسمان اشاره آرده، مردم را به سویانگار با بلندا
ان ي رومیحت. هود بودي مباهات و عظمت قوم هي مای درازیها كل، مدتيه. خواند یفرا م
ان منصوب شده ي آه توسط رومی از پادشاهانیكي. اند آرده یكل افتخار ميشكوه ه هم به

 یاي آرده و امپراتور روم با هدایان همكاريهوديكل، با ين هي و تزئی بازسازیبوده، برا
كل، آن ياستحكام، ثروت و ابهت ه. آند ین ميمأكل را تـيفرستد، ثروت ه ی آه میگرانقمت
  .ب جهان مبدل آرده بوده استيجا از عیكيرا به 

ن ي زرهاشع. آرد ی و سرخ ميید در حال غروب، داشت آسمان را طاليحاال خورش
 يی طالیها زد و سرستون یكل را رنگ طال ميكدست هيد ي سفی مرمریوارهايآفتاب، د
كل يستاده بودند، هي آن ایروانش روي و پیسي آه عیا از ارتفاع تپه. انداخت یرا برق م

. ن شده استين تزئي زریها  بود آه از برف ساخته شده و با آنگرهیمي عظی بنامثل
 یدست آن، انبوه رهي بود از جنس طال و نقره آه سازندگان چین به تاآيكل مزي هیورود

منظور از ساخت آن تاك .  آن ساخته بودندی انگور برایها  سبز و خوشهیها از برگ
 ی مصنوعیها طال، نقره و برگ.  آنندی معرفیا افتهيل را درخت برآت يين بود آه اسرايا

 در هم یرينظ یآورد، به طرز استادانه و ب یاد ميعت را به ي طبی آه تازگیرنگ خوش
رفته، دور آنها ي براق را پذیها آردند آه لطف آن ستون ی را مجسم میادغام شده، تاآ

ها  نات ستونيرخت، به تزئ آن دیف طالي ظریها چكيپ.  باال رفته بودی سو ده و بهيچيپ
 گرفته بود آه یچنگ انداخته بودند و حاال در پرتو آفتاب غرب، آن تاك چنان شكوه

  . ده استي از بهشت بر آن تابیانگار انوار
با مشرف يانداز ز ت، آه ناگهان به آن چشميره شده و جمعي به آن منظره خیسيع

 دوخته شد و همه انتظار داشتند یها به منج  چشمههم. ادها را فروخورديشده بود، فر
اما انتظار . نندي او ببیمايم قائل هستند، در سي اورشله منظری را آه برایهمان احترام

مردم . دي را پوشانیسي شدند آه آسمان عیامد و در عوض، شاهد ابر غمباريآنها برن
، تكان  در تندبادی و بدن او آه مثل درختیسي عیها  اشكهوس از مشاهديأمتعجب و مـ

رون آمد انگار آه ي لرزان او بیها  چنان از لبیخته به دردي آمهدند آه ناليخورد، شن یم
 محبوب ه آه فرماندی فرشتگانین منظره، برايا. دهد یك قلب شكسته خبر مياز عمق 

ق ي خالین منظره، برايا!  بوده استیا دند، چه منظرهيد یخود را دستخوش اشك و غم م
عت ي شهر مشای نخل او را به سویها دن شاخهي و رقصانیروزيو پي آه با غریسرمست

رفت  یال آن مشتاقان، او مي آه به خی بوده است، شهر شكوهمندیا آردند چه منظره یم
ه، يه آرده بود اما آن گريز گريلعازر ني بر سر قبر ایسيع! نديآه در آن بر تخت بنش

ن ياما ا.  آه انسان به آن دچار شدیگ لعنت مرگ، مری برایا هي بود، گريی خدایا هيگر
 یروزيك مارش بزرگ پيمانست آه در وسط  ی میا  سوگوارانهی، به نوایحزن ناگهان
 بزرگ، درست همان موقع آه همه دارند به یك شادمانيدان ي مهانيدر م. نواخته شود
 هم نه اشك شوق توأم با زد آنير یآنند، او دارد اشك م یل آرنش مييپادشاه اسرا

ره ي آه بر آن چیاندوه. زنديخ ی آه از اندوه برميیها  بلكه اشك توأم با نالهیخوددار
ها هم  گر از دور دستي، دی شادیآوا. ره شديق چي بر خالینيغم سنگ. تواند شد ینم

  .دانستند ی آه علت درست آن را نمیا هيه افتادند، گري به گریاريبس. قطع شده بود
، یمانيجتس.  محنت قرار داشته نبود آه او در آستان، به خاطر آنیسي عیها اشك

افكند، در  یه مي در آنجا بر او سایظ به زوديك ظلمت غلي ه آه واهميی همان جایعني
 آه یا  همان دروازهیعنيند، ي گوسفند را هم ببهتوانست درواز یاو م. ررس نگاه او بوديت

 و ی را آه قرار بود قربانیواناتين حيدادند و همچن یوانات را از آن عبور ميها بود ح قرن
 ین قربانيتر ی او آه اصلیشد، برا ی او باز می برایزود آن دروازه به. م شونديتقد
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ها  یميها و تقد ی آن قربانهن حال همي گناهان جهان شد و در عی او آه قربانیاست، برا
ن از آنجا دور ز چندايد نيآش ی در آن عذاب می آه به زودیا جلجتا، صحنه.  اوستیبرا
ه انداخت و روح ي را به گریرحمانه نبود آه منج ی آن مرگ بیادآورينها، يبا تمام ا. نبود

آن روح .  نبود آه به خاطر خود غصه بخوردیاو آس. او را چنان آزرد آه ناله سرداد
ن يا. فتد، واهمه آنديدن خود بياد عذاب آشي نبود آه تا به یممتاز از خود گذشته، روح

 آه پسر خدا را رد آرد، یميد، اورشليسوزان ی را میسيم بود آه دل عي اورشلهرمنظ
 آرد یر شمرد، از سر فرود آوردن در مقابل معجزات پرقدرت او خودداريمحبت او را حق

 خود، یم در گناه است، گناه رد آردن منجيد آه اورشليد یاو م. تًا جان او را گرفتيو نها
 ی آه تنها آسین بود آه او را قبول آند، اوئي بكند ایستيبا یم آه یآه تنها آار یدر حال

; م را نجات دهدياو آمده بود آه اورشل. م را شفا دهدي اورشلیها توانست زخم یبود آه م
  توانست آن شهر را رها آند؟  یچگونه م
م، ياورشل; م را مسكن خود آرده بوديكل اورشليك قوم محبوب بود، خدا هيل يياسرا

ش از يب. ، خوانده شده است)٢:٤٨مزمور  (» تمام جهانیاش و شاد یدر بلندل يجم«
آند، با  ی آه از تنها فرزندش مراقبت میح، مانند پدريك هزار سال است آه مسي

م يكل اورشليدر همان ه. ت خود گرفته استير چتر حمايم را زي تمام، اورشلیدلسوز
 یها در همانجاست آه شعله. اند  راندهد خود را بر زباني اآیاء، اخطارهاياست آه انب

 یاند آه بخور برخاسته از آنها، همراه دعاها دهيرقص ی م ی بخور، در حالیها مذبح
وانات آه به رمز، يدر آنجا خون ح.  خدا، روان بوده استیآنندگان به باال، به سو عبادت
ر يهوه بر سريدر آنجا .  بوده استین جاريآرده بر زم یان ميح را بيت خون مسيخاص

 یلياند و شكوه تمث در آنجا آاهنان منصب داشته. رحمت، جالل خود را اعالن آرده است
  . داشته باشندیانيد پاينها بايها وجود داشته است اما تمام ا ، قرنیو مراسم مذهب

مار و رنجبر را برآت داده بود، ي آه آنهمه بی دست خود را بلند آرد، دستیسيع
 آه از شدت غم ی آن شهر محكوم تكان داد و با صدائیبه سو همان دست را یسيع
ن ي هم در ایدانست یز مياگر تو ن«شد، بانگ زد آه،  یده از دهان او خارج ميده بريبر

 مكث آرد و مطلب را ینجا منجي در ا»! ....شد ی تو میزمان خود، آنچه باعث سالمت
م آمك خدا را قبول يورشلآه ا ید در صورتيخواست بگو ید او مينگفته گذاشت، شا

ن بود آه پسر يخواست به آن بكند ا ی آه خدا میافت، آمكي ی میتيآرد، چه موقع یم
 درك مطلب داشت، ی آه برایازاتيم از امتياگر اورشل. ه آنديمحبوب خود را به آن هد

ش فرستاده بود، اعتنا ي آه از آسمان براید، به نوريفهم یآرد و مطلب را م یاستفاده م
 ممالك هآرد آه ملك یدا مي سرآمد همه، چنان جالل پیبخت كيوقت، در ن آرد و آن یم
صورت، با  در آن. ستيز ی میداد، در آزاد ی آه خدا به آن میگشت و با قدرت یم

ستد، در ي آن بایها  در دروازهیچ سرباز مسلحيافت، الزم نبود هي ی آه میاستحكام
ز يآن سرنوشت افتخارآم. آورد یه اهتزاز در نم را بی رومیها  آن، باد پرچمیباروها

 آه یا دهنده رفت، نجاتيپذ ی خود را مهدهند شد آه نجات یم ميب اورشلي نصیدرصورت
م، ي ورود به اورشلهشه داشتند و او حاال در آستانيها در او ر پسر خدا بود و آن برآت

ق او، از شر يواند از طرت یم، ميد آه اورشليد یاو م. ش چشم داشتيق را در پين حقايهم
در آنصورت، . ن گردديتخت توانمند زمين خود راحت، از اسارت آزاد و پاي چرآیها دمل

در .  ملل و اقوام پرواز خواهد آرده آن به مقصد همیآبوتر صلح از فراز باروها
  .شود یم تاج جالل جهان ميآنصورت، اورشل
 یش چشم منجيدست آورد، از پتوانست به  یم مي آنچه آه اورشلیباي زهاما منظر
خدا با اخم به آن . وغ روم استير يم، حاال زيدانست آه اورشل یرا او ميمحو شد ز
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كن الحال از چشمان تو يل«. نگرد و به خاطر مكافات اعمال خود محكوم به فناست یم
ا د آه دشمنانت بر گرد تو سنگرها سازند و تو ريآ ی بر تو میاميرا ايز. پنهان گشته است

احاطه آرده، از هر جانب محاصره خواهند نمود و تو را و فرزندانت را در اندرون تو بر 
ام تفقد خود را يرا آه اي نخواهند گذاشت زی بر سنگیخاك خواهند افكند و در تو سنگ

  ».یندانست
، یاآاريانه، ريسياما غرور فر; م و فرزندان آن را نجات دهديح آمد آه اورشليمس

 را آه ی از بار مجازاتیسيع.  آردیريدن او به منظور، جلوگي از رسیهحسادت و بدخوا
د آه در يد یم را مياو اورشل. د، اطالع داشتيآش ی میستيبا یم محكوم به فنا مياورشل

ر هستند، ي و مرگ اسی آن در چنگال قحطه و مردم محاصره شد اطرافش حلقه زده
ن يآنند و آخر یه مي خانواده تغذهفرزند مرداند از گوشت   آه هنوز زندهيیها ن و بچهيوالد
، عواطف ی گرسنگهو درنديآورند چرا آه د یگر در ميكدي او را از چنگ ه الشیها تكه
 آه خود ی همان لجاجتیعنيان يهودي یدندگ كيد آه يد یاو م. ده استي را از آنان قاپیعيطب

 مهاجم به یها آنها با ارتشگذارد آه  یرا نشان داد و نگذاشت نجات او را قبول آنند، نم
 آه قرار بود خود او در آنجا باال برده شود، یا د، تپهيد ی جلجتا را مهاو بپ. توافق برسند
ب ي از صلی آن نصب شده است آه انگار جنگلیب رويد آه آنقدر صليد یاو آن تپه را م

اند و   شدهخين چهارميا به زميها  بي آن صلید آه رويد یم را مي اورشلیاو اهال. است
كل به يران شده، هيم، وي اورشلیبايد آه مناطق زيد یاو م.  هستندیميتحت عذاب عظ

. ستيگر ني سنگ دیك سنگ هم روي ی قطور آن حتیوارهايل گشته و از دي تبدیا خرابه
 حق داشت یمنج. ر و رو شده استي شخم خورده، زهد آه آن شهر، مثل مزرعيد یاو م

  .ه آنديحشتناك، از درد گرن مناظر ويدن ايآه با د
 به دست خود او را بزرگ آرده باشد و لذا یسي بود آه عیم مانند فرزندياورشل

آند، به حال شهر  ی می آه به حال فرزند ناخلف خود زاری مانند پدر دلسوزیسيحاال ع
توانم تو را به  یچطور م. زند یآند و با آن حرف م یه ميه محبوب خود گريمحبوب گر
د آنقدر از يا باي؟ آیتوانم تو را رها آنم تا خود را نابود آن ی رها آنم؟ چطور محال خود
، ی چون اوئی؟ برای و مكافات خود را پر آنیعدالت ی بهد شوم آه بگذارم تا آاسيتو ناام

نكه يچ است، چه رسد به ايا در مقابل آن هيت دارد آه دنيك تن هم آنقدر اهمي جان یحت
 غروب بود و هد در آستانيگر خورشيحاال د. رود ی می نابودیك ملت، به سويند يبب

زمان، روز  د شود و هميها ناپد رفت آه از چشم ی آن میداشت به سرعت به سو
آه جماعت همراهان و استقبال آنندگان  یهنگام. ان بوديم هم رو به پاي اورشلیابي ضيف

.  از دست رفته بودیه آلم بيگر فرصت توبه آردن اورشليد ديتون رسي آوه زهبه دامن
 ید و جاياير بي به زيیش را جمع آرده بود تا از تخت طاليها گر بالي رحمت دهفرشت

ح، هنوز هم شور ي و پرمحبت مسیائيالبته دل در. زپا بسپاردي تیخود را به عدالت داور
چ ي او را به هی آه الطاف او را خوار شمرده بود، اخطارهایميزد، اورشل یم را مياورشل

 خود را ه آلودیها رفت تا دست ی آه میميگرفته و از آنها اظهار تنفر آرده بود، اورشل
گرفت، هنوز هم  یم به توبه ميم تصميد اگر اورشليشا. ديش در خون او بشويال خويبه خ
گر در حال ي آه دیديد، خورشي خورشیها ن اشعهي آه آخریا وقتيآ. ر نبودي دیليخ

 هآرد، فرشت ی آن جمع میها ها و آنگره كل و برجي هیز روغروب بود، دامن خود را ا
 بخواند و سرنوشت شوم او را ی محبت منجیم را به سويشد آه اورشل یدا نمي پیمهربان

اء را سنگباران آرده بود، ي نامقدس، آه انبیبا وليان آند؟ آن شهر زيش به وضوح بيبرا
 خود را ی خود، دست و پایريناپذ هد و بند توبيآه پسر خدا را رد آرده بود، آه با ق

ن احوال، روح خدا ي اهبا هم! داد یش را از دست ميبست، داشت روز رحمت بر خو یم
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 به یگريان برسد، شهادت دينكه روز به پايش از ايپ. ديگو یم سخن ميباز هم با اورشل
 است آه از ی شاهدان، در پاسخ به دعوتی رسایصدا. شود یح داده ميت مسيحقان
م آن دعوت را به گوش ياگر اورشل. ان شده استياء بي انبیها  دور در نبوتیها شتهگذ

رد، هنوز هم امكان ي را آه حاال بر در دروازه است، بپذیا دهنده جان بشنود، اگر آن نجات
  .نجات را از دست نداده باشد

 هود، با تیسي از آن است آه عیاند آه حاآ افت آردهي دريیها م گزارشيرؤسا اورشل
 ندارند آه به پسر خدا یچ خوشامديرؤسا ه.  از مردم در حال ورود به شهر استیميعظ
ت را متفرق آنند، با ترس به مالقات او يد بتوانند جمعيد آه شاين اميآنها به ا. نديبگو
 آنها ی رؤسا جلوهشود آه دار و دست یر ميتون سرازيت دارد از آوه زيجمع. شتابند یم

ن آه يآنند و هم ی و جار و جنجال سئوال می از علت آن شادمانرؤسا. شود یسبز م
. ستنديا ی شاگردان پر شده از روح الهام، به پاسخ م»ست؟ين شخص آيا«پرسند،  یم

 یگري پس از دیكيح را، ي انجام شده در مورد مسیها یشگوئيآنها با فصاحت تمام، پ
  :آنند یتكرار م

  .ت آه قرار است سر مار را بكوبدن بذر زن اسيد آه ايگو یآدم به شما م
 است، پادشاه »ميصدق پادشاه ساليملك«ن يد آه ايگو ید، به شما ميم بپرسياز ابراه
  .١٨:١٤ش يدايپ. یصلح و سالمت

  .هودا استيلوه از سبط يد آه او شيگو یعقوب به شما مي
ر، پدر ي قدیر، خدايب، مشيعج«،»ليعمانوئ«د آه او يگو یا به شما مياشع
  .٦:٩;١٤:٧ا ياشع.  است»ی سالمتی، خدایسرمد

  .٦:٢٣ا يارم.  است»هوه، عدالت ماي« داوود، هد آه او شاخيگو یا به شما ميارم
  .حا استيد آه او همان مسيگو یال به شما ميدان

.  است»هوهي او یادگاري;  لشكرهایخداوند، خدا«او : ديگو یهوشع به شما م
  .٥:١٢هوشع 
 خداست آه گناهان جهان را هاو بر«: ديگو یا مد دهنده به شمي تعمیايحي
  .٢٩:١وحنا ي ».دارد یبرم

ب ين است پسر حبيا«ر خود اعالم آرده است آه ين از فراز سرأالشـ ميهوه عظي
  .١٧:٣ ی مت».من

حاست، پادشاه ي است، مسیسين عيم آه ايآن یم، اقرار ميما آه شاگردان او هست
  .استي دنیات است، منجيح

شناسم آه  یتو را م«: ديگو ی ظلمت، او را به جا آورده، به او میها تس قدريو رئ
  /٢٤:١ مرقس »! قدوس خدای ایستيآ

  
  
  »٦٤فصل «
  »قوم محكوم«
  
  

 اوست، هي از آمدن ثانویا هيم، سايح به اورشلي مسهروزمندانيورود سواره و پ
 یان و با شادمان فرشتگیروزي پی آسمان و با قدرت و جالل، آمدن با آوایآمدن با ابرها

ح خطاب به آاهنان و فرشتگان، تحقق خواهد يوقت است آه سخنان مس آن. نيمقدس
د مبارك است او آه به ييد تا بگويد دين پس مرا نخواهيم از ايگو یرا به شما ميز«: افتي
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 و يی نهایروزيا، آن روز پي زآرهامبراني پیايدر رؤ. ٣٩:٢٣ ی مت».ديآ ینام خداوند م
ح او را رد آردند، به او ي مسهيآه در آمدن اول یت و سرنوشت شوم آنانيكومن محيهمچن

 یگر  من مثل نوحهیست و براياند، خواهند نگر زه زدهيبر من آه ن«: نشان داده شد
ش ي خوهزاد  نخستی آه برای خواهند نمود و مانند آسیگر  خود، نوحههگاني پسر یبرا

 آه چشمانش یح وقتيمس. ١٠:١٢ا ي زآر».رفت من ماتم تلخ خواهند گیرد، برايماتم گ
. ديفتاده بود، ديست، همان صحنه را آه هنوز اتفاق نيم افتاد و به حال آن گريبه اورشل
ختن ي آه به خاطر رید، قومي آن قوم را ديی نهایم، نابودي اورشلیكيزي فیرانياو در و

  .خون پسر خدا مجرم بودند
ده بودند آه تنفر آنها به ي هنوز ندیح بودند وليان از مسيهوديشاگردان، شاهد تنفر 

د ي آه بایل و نه از مكافاتي اسرائیقيت حقيآنها در هنوز نه از وضع. شود یآجا ختم م
  . آنها باز آردیشان داد، براي آه به ایح با درس مهمينها را مسيا. د، خبر داشتنديآش یم

 در یسينكه همراهان عيبا ا. ده بوديفايز بيم شد ني آه از اورشلین درخواستيآخر
م را ي قدیها  نبوتین صداي طن»ست؟ين آيا« سئوال یعنيپاسخ سئوال آاهنان و رؤسا 

ق يان خاليدر م. رفتنديها را نپذ  آن گفتهی نبوتهدند، اما آنها جنبيبه گوش آنها رسان
ه  با استناد بیسيز حضور داشتند و دشمنان عي نی از مقامات رمیا ، عدهیسيهوادار ع

ن عنوان آردند آه يآنها چن.  شورش را داردیكي ین امر، به او اتهام بستند آه رهبريا
  .نديم به سلطنت بنشيكل شود و در اورشليار هياخت خواهد صاحب یاو م

او دوباره .  چند لحظه خروش خلق را ساآت آردی، برایسين عي متیالبته صدا
ش صعود ي پدر خوید به سوي بایدبه زو; امده استي نیوي حكومت دنیتكرار آرد برا
د مگر آن هنگام آه در جالل يگر او را نخواهند ديآنند، د ی آه او را متهم میآند، و آسان

 یگر برايآنندگان، او را خواهند شناخت اما د او گفت آه در آن هنگام، متهم. گردد یباز م
ن حال يار بود در عن سخنان، غمبي ای در ادایسيلحن ع. ر خواهد بودي دیلينجات آنها خ
هر چند آه دل آنان .  ساآت و آرام بودندیمقامات رم. ديتراو ی از آن میبيآه قدرت عج

آنها در .  به شوق آمده بودیا سابقه ی چندان آشنا نبود اما به طرز بی الهیبا پرتوها
در آنها . خواندند ی و نجابت را میرخواهي، نقش محبت، خیسي آرام و مـؤقر عهچهر
 یآنها به جا. آردند ید آمده بود آه خودشان سبب آن را درك نمي پدیسي به عیا عالقه

آنها به آاهنان و . آردند یگران به او آرنش ميشتر از دير آنند، بي را دستگیسينكه عيا
ده و يآاهنان و رؤسا رنج. ديا جاد مزاحمت آردهيرؤسا اعتراض آردند آه چرا ا

ه ي مردم رفتند و به گالیآردند، به سو یگر مجادله ميكديآه با  یخورده، در حال  شكست
. كل رفتيها متوجه شوند، به سراغ ه یليآنكه خ  ی بیسين، عين و بين حيدر ا. پرداختند

 هبًا هميتون گذشت تقريرا آنچه در آوه زيخورد ز ی به چشم نمیاريت بسيكل، جمعيدر ه
كل ماند و با غصه آنجا را ير ه دی مدت آوتاهیسيع.  آن آوه برده بودیمردم را به سو

 یمردم. ا برگشتيت عنيوست و به بيرون آمده، به شاگردانش پينگاه آرد و پس از آن ب
  . او پرداختند آه او رفته بودی به جستجویخواستند او را به تخت بنشانند، موقع یآه م

 در راه آه. كل آمديد و صبح فردا، دوباره به هي در دعا گذرانیسيآن شب را ع
ده، آمد ي آه برگ داشت دیريناگاه درخت انج«. گرسنه بود. دي رسیرستانيآمد، به انج یم

را آه يافت زيچ نيد، جز برگ بر آن هياما چون نزد آن رس. ابدي بر آن بیزيد چيتا شا
  ».ده بودير نرسيموسم انج

ده بود و در ير هنوز نرسي، فصل انجیآن موقع از سال، به جز در مناطق بخصوص
ده ير هنوز نرسيموسم انج«ن است آه يم، مطلب همي اطراف اورشلیها ید بلندمور
ها به ظاهر   از درختیكيگذشت،  ی از آن میسي آه عیرستاني اما در انج».بود
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 یها یژگين از ويا. د چرا آه آامًال برگ آورده بوديرس یه به نظر ميتر از بق زودرس
. دهد ی رو به رشد خود را نشان مهويند، منكه برگ باز آير است آه قبل از ايدرخت انج

ده دارد آه البته ي رسهويداد آه م ید ميده از برگ بود، امي آه پوشین، آن درختيبنابرا
 آن از آلفت و یها  شاخهه همی با جستجویحت.  داردیا بندهيمعلوم شد فقط ظاهر فر

 از یفقط انبوه آن درخت، ».افتيچ نيجز برگ بر آن ه« یسين و باال، عينازك و پائ
  .چيگر هي از ادعا بود و دیشاخ و برگ، انبوه

ن ياز ا«: او گفت. ن آردي آن را نفریعنيح آرزو آرد آه آن درخت خشك شود، يمس
 و شاگردانش ی صبح فردا آه منج».وه نخواهد خورديچكس از تو ميپس تا به ابد، ه
 آن درخت، هپژمرد یها  زنگ زده و برگیها رفتند، شاخه ی شهر میدوباره به سو

نش ي آه نفریرينك درخت انجي استاد، ایا«: پطرس گفت. توجه آنها را به خود جلب آرد
  »!، خشك شدهیآرد

را يزده آرد ز رتير، شاگردان را حين آردن آن درخت انجي بر نفریح مبنياقدام مس
ًا از او آنها غالب. ها و اعمال او نداشت وهي به شیچ اشتباهين اقدام هيبه نظر آنها، ا

امده بلكه آمده است تا جهان بتواند از ي محكوم آردن جهان نیگفت برا یدند آه ميشن یم
امده است تا جان يپسر انسان ن«: اد داشتند آه او گفته استيآنها به . ابديق او نجات يطر

 یب او، هرگز براي عجی، آارها٥٦:٩ لوقا ».مردم را هالك سازد بلكه تا نجات دهد
ده بودند آه ي دیشاگردان فقط او را در قالب آس.  بودی بازسازید بلكه برا نبوینابود

 یا سابقه یفرد و ب ز منحصر بهير او، چين اقدام اخيدهد لذا ا یآند و شفا م ی میبازساز
  .دن نداشتندي جز پرسیا ن اقدام چه بود؟ چارهيهدف از ا. بود

ات خودم قسم يبه ح: ديمافر یهوه ميخداوند «، ».دارد یرحمت را دوست م«خدا، 
ح، ي مسیبرا. ١١:٣٣ال يحزق;١٨:٧كاه ي م».ستمير خوش نيآه من از مردن مرد شر

د يالبته او با. ٢١:٢٨ا ياشع.  است»بيعمل غر«ك ي و درخواست مجازات، ینابودساز
ر يك مسيها نشان دهد آه  نده پرده بردارد و به انساني رحمت و محبت، از آیاز رو

  . ستيپرگناه چ
بر آه  یآن درخت ب.  بودیل اجرائيك تمثير، در واقع ين فرستادن به درخت انجينفر

هود ي قوم هدهند د، نشانيآش ی به رخ میح شاخ و برگ خود را با پرمدعائيدر مقابل مس
ل به فنا محكوم يينكه اسرايخواست به شاگردان خود بفهماند آه علت ا ی میمنج. بود

م ي تفهیاو برا.  استیت تا چه اندازه قطعيكم محكومست و ضمنًا آن حيشده است، چ
 فرض یاتيق الهي حقاهني قائل شد و آن را آئیك مفهوم معنوي درخت یشاگردان، برا

 با یديز شديب، وجه تماين ترتيآردند و بد یان، خود را متحد خدا اعالم ميهودي. آرد
ش از هر ي خدا بودند و ب محبوب و مورد لطفیا ژهيان به طرز ويهودي. ر ملل داشتنديسا

، آنها را فاسد یا دوستيآردند آه عادل هستند اما حرص و آز و دن ی ادعا میگريملت د
. ا بودنديدانستند و تا گلو در ر یزدند اما واجبات خدا را نم یآنها الف دانش م. آرده بود

افراشته ثمر، با الف و گزاف شاخ و بال خود را تا آسمان بر یآنها هم مثل آن درخت ب
 »چيجز برگ بر آن ه« داشتند اما در اصل، يیباي زهآردند و جلو ی میبودند و خودنمائ

 مقدس را یها  آه آن مذبحیكليكل پرشكوه، هي، با آن هیهوديمذهب . شد  یافته نمي
 آه داشت، در یرائي گیده و با آ، مراسم مذهبي پوشیداشت، با آن آاهنان مثًال خلقت خدائ

، محبت و ی خود دست و پا آرده بود اما از فروتنی برایريگ  چشمهلوواقع، نما و ج
  .خبر بود ی، بیرخواهيخ

آه برگ هم  یاما آنان;  بودندیرستان، از بر و بار خالي آن انجیها  درختههم
آن . شدند ی هم نمی آسیديجه، باعث نااميآردند و در نت یجاد توقع هم نمينداشتند، الاقل ا
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 بودند آه یان، همانقدر دست خاليهوديريغ. مانستند یان ميهوديري غبرگ، به یدرختان ب
ن بود آه الاقل ادعا يان ايهوديري غیاما خوب.  داشتندی خدادوستی آه ادعایانيهودي
. ميزدند آه ما خوب یان الف نميهوديريغ. آنند یآردند آه دارند به خدا خدمت م ینم
در مورد . دنديد ی خدا را نمیها وهيش بودند آه آارها و یانينايان، نابيهوديريغ
ان منتظر يهوديريغ. ده استي آنها هنوز نرسهويشد گفت آه موسم م یان، ميهوديريغ

 از خدا یتر ان، آه برآات بزرگيهودي.  آنها هم طلوع آندید برايبودند آه روز نور و ام
 آه یازاتي امت.ش خدا مسئول بودنديگرفته بودند، به خاطر سوء استفاده از آن برآات، پ

  .تر آرده بود ني آنها بود، فقط جرم آنها را سنگیباعث فخرفروش
همان . ر آمده بودي آن درخت انجی خوراك به سوی گرسنه و در جستجویسيع

 یاياو هدا. ان، به سراغ آنها هم رفته بوديهودي عدالت در یها وهيافتن مي ه، گرسنیسيع
ها و  فرصت. اورنديوه بيا، مي برآت دادن به دنیراخته بود تا بتوانند بيخود را بر آنها ر

ش، از آنها يض خويازات الزم به آنها عطا شده بود و در عوض، او در عمل پرفيامت
 و رحمت، یاو آرزو داشت آه در آنها از خودگذشتگ.  داشتیانتظار عالق و همكار

اگر آنها . نايهوديري غید نجات برايند، طلب شدي آار خدا و روح طلب ببیرت برايغ
. دادند یح را به خرج مي مسیداشتند، همان از خودگذشتگ یاحكام خدا را نگاه م

 یآنها با خوددار. خدا و انسان را در آنها گرفته بود  آفتاب عشق بهی، جلویخودمحور
قت را به يآنها گوهر حق.  به بار آوردندیرانيش وي خویگران، براياز خدمت به د

بر، هم  یدر آن درخت ب.  را آه خدا به آنها عطا آرده بودیگوهران ندادند، همان يجهان
، پژمرد، تباه شد، از ین منجيآن درخت، تحت نفر. د و هم مكافاتش رايشد گناه را د یم
هود برداشته شود، آن قوم چه يض خدا از قوم يشه خشك شد و نشان داد آه اگر فير

 یگر رويآنند، د ی میرآاتشان خوددارحاال آه آنها از به مشارآت گذاشتن ب. ديخواهد د
  .٩:١٣ هوشع »!یل هالك شديي اسرایا«: ديگو یخداوند م. ديآنها را نخواهد د

 آه یح به آن درخت، به درختين مسينفر. آن اخطار، مربوط به همه وقت است
 هساها و همي آله شود خطاب به همی تلقید اخطاريح آن را خلق آرده بود، بايقدرت مس

اما . گران خدمت آنديدارد مگر به د تواند احكام خدا را زنده نگاه یچكس نمي ه.انيحيمس
ش به ي خویح را با زندگي مسیض و توأم با از خودگذشتگيات پرفي هستند آه حیاريبس
 به تمام معنا هستند، درك یانيحيآنند مس ی آه تصور میبرخ. دهند یگران نشان نميد
آنند اما  ی میآشند و بررس یآنها نقشه م. ستيلزم چآنند آه خدمت آردن به خدا مست ینم
وقت، . آه به نفع خودشان بشود یآنند اما به طور یآنها اقدام م.  خوشامد خودشانیبرا
شتر به نفع خود جمع يدهد ب ین لحاظ آه فرصت مي آنها ارزشمند است اما فقط از ایبرا
آنها خدمت . آنند ی دنبال م رایطلب ن موضوع نفعي همی امور زندگهآنها در هم. آنند
 يیايخدا آنها را خلقت آرده است تا در دن. آنند ی خودشان خدمت میآنند اما برا یم

. گانه با آني بلكه بی خودخواهی نه از روید در آن خدمت آرد، خدمتي آنند آه بایزندگ
ا ام. ش آمك آننديق ممكن، به همنوعان خويخته است تا به هر طريخدا طرح آنها را ر

ت يآنها با انسان. نندي را ببیگريز ديتوانند چ یشتن آنقدر بزرگ است آه آنها نميخود خو
ر يآنند، مثل آن درخت انج ی مین به خاطر خودشان زندگين چنيآنها آه ا.  ندارندیتماس

ا يآنكه توبه آنند  یآنها ب. ثمر بود یزد اما ب ی می آه دست به هر تظاهریهستند، درخت
آنها به زبان، احكام خدا . آنند یت مي پرستش را رعایها باشند، چهارچوبمان داشته يا

 آه یا ح، در جملهيمس. آنند ی نمیند وليگو یآنها م. آنند اما اطاعت نه یرا احترام م
ز و پوچ يانگ د او، تظاهر، چقدر نفرتير گفت، نشان داد آه از دي آن درخت انجهدربار
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 گناهكار است، به نسبت آنكه دم از خدمت به خدا د آه آنكه علنًايگو یح ميمس. است
  .آورد، آمتر مجرم است ی جالل او نمی برایا وهيچ مي هیزند ول یم

ان آرد، يرا ب م آنيح قبل از ورود به اورشلي آه مسیلي تمثیعنير، يل درخت انجيتمث
اغبان ب. ثمر داد ین آردن آن درخت بي آه با نفری با درس او داشت، درسیمي مستقهرابط

 ذآر شد، درخواست آرد آه، امسال هم یسيل عي آه در تمثیا وهيم یدر مورد آن درخت ب
.  آنمیدگير و رو آنم و به آن رسيد تا من اطراف آن را زي آار آن نداشته باش  بهیآار

بر،  ی به آن درخت بیستيبا یم. ديرا ببر خ آنيوگرنه از ب; چيوه داد آه هياگر م
 برخوردار شود و اگر باز یازيقرار بود آن درخت، از هر امت. شد یشتر مي بیها یدگيرس
ل، يدر آن تمث.  نتواند از هالآت نجاتش دهدیزيچ چيگر هيوقت د ثمر ماند، آن یهم ب
 داشت آه ی بستگی آار، به خود آن آسانهجينت.  نشده بودیشگوئي آار باغبان، پهجينت

 خود ه، همان افراد بودند، و بر عهدبر یغرض از آن درخت ب. ح بودنديطرف خطاب مس
شد، آسمان بر آنها نثار  ی آه میازيهر امكان و امت. ش را رقم بزننديبودآه سرنوشت خو

ن فرستادن يح با نفريمس.  نگرفتندیا ش بهرهي خویازات اضافيآرده بود، اما آنها از امت
 یم به نابودي تصمآنها خودشان. جه عاقبت ماجرا  را نشان داديبر، نت یبه آن درخت ب
ء استفاده آرده  هود از رحمت خدا سويش از هزار سال، قوم يبه مدت ب. خودشان گرفتند

 نگرفته و یزي او را به چیآنها اخطارها. ده بودي او را به جان خری هایو داور
ح، با ين گناهان بود آه مردم زمان مسيبه خاطر هم.  آرده بودندیامبران او را قصابيپ
نه رحمت بار گناه يآنها دست رد به س. ر بار بردندين، خود را زيشيسر پيان ممودن هميپ

 خود بستند آه قوم ی را به دست و پایح، طنابيمردم زمان مس. ده بوديآن دوره خواب
ام نور و نعمت ي، ایدر هر عصر. ده بوديها با بافتن و استحكام آن آوش هود، قرني

شان با خدا مصالحه يا ايده شود آه آير امتحان تا دمنظو  بهیاميرسد، ا یها فرا م انسان
آن رحمت، ممكن است خوار . ن شده استيي تعیض، حدي آن فیاما برا. ا نهيآنند  یم

 خود را ین تقاضايآشد تا آخر یها طول م رد اما ساليشمرده شود و مورد قبول قرار نگ
 به يیگو اند آه از پاسخ ه سخت شدیقدر ها به وقت قلب معموًال آن. بكند و برداشته شود

گر به گناهكار التماس ين و دلكش ديري شیآنوقت آن صدا. ستنديا یروح خدا بازم
  .شوند یها و اخطارها قطع م آند و سرزنش ینم

 با اندوه فراوان به حال آن شهر یسيع. ده بوديم، آن روز فرا رسي اورشلیبرا
 منابع برآت خود را تا هآن شهر، هم. را برهاند توانست آن یست اما نميمحكوم به فنا گر

 آمك به هلي روح خدا، تنها وسیل با رد آردن اخطارهايياسرا. به آخر بر باد داده بود
ان نبود آه آنها با توسل به آن نجات ي در میچ قدرتيگر هيد. ش را رد آرده بوديخو
  .ابندي

 آن محبت یا، به تقاضاهی است آه در هر عصريیها  از ملتیا هود، نمونهيقوم 
 یها ه آرد، اشكيم گري اورشلهح در آستانيآه مس یوقت. آنند ی میاعتنائ ی، بیتمام نشدن

القدس را به   روحی خدایها و اخطارها آه نكوهش یآنان.  گناهان تمام قرون بودیاو برا
ل شد، يي آه بر اسرايیها یش را در داوريت خويتوانند حكم محكوم یرند، ميگ یچ ميه

  .ندقرائت آن
القدس با  روح; اند ات قدرت خدا را شاهد بودهينها تجليا.  آردندیمانيا یان بيهودي

خدا هشدارها و . اند دهي خود چسبیكدنگي و یمانيا ینها به بياما ا; قلبشان حرف زده است
 خود اقرار آنند و یم ندارند به خطاهاينها تصميفرستد ا ینها مي ای خود را برایها خيتوب
شود آه  ینها مي سنگ لغزش ایا لهيقًا همان وسيدق. آنند یآور او را انكار م اميام و پيپ

  .شان در نظر گرفته استي درمان ایخدا آن را برا
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شان را ي، گناهان ایآور اميآوران خدا متنفر بود چون آن پ اميل مرتد از پييچرا اسرا
آرد  یرا دشمن خود حساب ما يلياخاب، ا. شدند ی آه گناه شناخته نمید، گناهانيشناسان یم
 پادشاه را ه ناشناختیها داد و شرارت ی به خرج میآور، وفادار امينكه آن پي ایبرا

 روبرو يیاعتنا یر و بي گناه، با تحقهآنند ح، نكوهشيامروز هم خادم مس. آرد یسرزنش م
 یها ی مملو از آلودگیان پرقدرتيه جريح، عليمقدس و مرام مس ت آتابيحقان. شود یم

 آه در دل مردم امروز است، به نسبت مردم زمان يیها یداور شيپ. آنند ی، تكاپو میاخالق
 یات او سرزنشيح; ح توقعات مردم را برآورده نكرديمس. تر هم هست ی قویح، حتيمس
ت يطور است، حقان نيامروز هم هم. شان او را انكار آردنديشان بود و ايه گناهان ايعل

، نور آن را یاريد و بسيآ ی آنها جور در نمیعيالت طبيها و تما سانآالم خدا، با آردار ان
د و يجاد ترديطان است، در مورد آالم خدا ايشان شي آه محرك ايیها انسان. آنند ی مینف

 نور، ظلمت یآنها به جا. آنند آه خود، داور آن هستند ی را انتخاب میا رفتار مستقالنه
 آه به سخنان يیآنها. شود یشان تمام ميمت جان ايبه قن حرآت، يآنند اما ا یرا انتخاب م

گرفت تا  یارشان قرار مي در اختیشتري بیريگ گرفتند، دائمًا اسباب خرده یح خرده ميمس
خدا در نظر . نطور استيحاال هم هم. ات، روگردان شدنديقت و از حيت، از حقيدر نها

راد را از آن قلب يفت، آن ات او گريه حقاني علیرادي ای آسیندارد آه تا قلب گوشت
 را روشن یكيآنند آه تار ید را انكار مي خورشی آه انوار گرانبهايی آنهایبرا. بردارد

ده شده يشان پوشيقت از ايآن حق.  خواهند ماندیآند، اسرار خدا همچنان سـِر باق یم
ست،  آنهای را آه روبرویم آه انهدامييروند و اگر بگو یآنها آورآورانه راه م. است
  .ننديب ینند، نميب یم

 آه در یو سخن; دي اعصار را از نظر گذرانهتون، جهان و هميح از فراز آوه زيمس
 را به ی آن روح آسمانیها  آه التماسيیها  آنهاست، آن روحهآنجا گفت، خطاب به هم

د، او امروز هم با يخر ی نمیزيآه محبت او را به چ ی آسانید گفت ايبا. رنديگ ی نمیزيچ
د يد بداني را بايیزهاي آه چيی با شما، شماید با شما هستم، آريگو یزند و م یما حرف مش

زد، ير ی اشك می شما به تلخیح دارد برايمس. شود یافتن شما مربوط ميآه به آرامش 
 يیشما هم به همان بال. ديزي خودتان برید آه براي نداری آه به قول خود اشكيیشما

ان را يسي آه فریا  آشندهی، سنگدلی سنگدلیچار بودند، بالان ديسيد آه فريدچار هست
ا روح را نرم و رام ي، ی از نور الهیا ض خدا، هر اشعهي بر فیليبر باد داد و هر دل

  .آند یت مي آن، آن را تثبهوسانيأ مـیريناپذ ا در توبهيآند  یم
 یر باقياپذن م، سرسخت و توبهيد آه اورشليد، ديش ديم را از پير اورشليح تصويمس

 عواقب انكار رحمت، بر هم و هميل، همه بار گناه اورشليد آه به همان دليد; ماند یم
د به يمايهر آس آه همان راه را بپ. رديگ یرا م بان آنيستد و گريا یم مي اورشلیها دروازه
! ن بشنوي زمیا«، »!یل هالك شديي اسرایا«: ديفرما یخداوند م. رسد یجه ميهمان نت

را آه به آالم من يز. شان خواهد بودياالت اي خهآورم آه ثمر ین قوم مي بر ايی بالنك منيا
  .١٩:٦ا يارم; ٩:١٣ هوشع ».ز ترك نمودنديعت مرا نيگوش ندادند و شر

  
  
  »٦٥فصل «
  »ر شديكل دوباره تطهيه«
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كل را آلوده ي نامقدس، هی را آه با داد و ستدهایش آنانيح در آغاز خدمت خويمس
جاد يباز، ا  حقهه آسبیها  او، در دليید، از آنجا رانده و رفتار قاطع و خداآردن یم

كل نه تنها يد آه هيكل آمد و ديت خود دوباره به هياو در اواخر مـأمور. وحشت آرده بود
 یروني بهمحوط. رد بلكه اوضاع بدتر هم شده استيگ ی قرار میاحترام یهمچنان مورد ب

وانات آه از هر طرف به گوش ي حیصدا. ده بود شیك دامداريكل درست مثل يه
خت و يآم یشد در هم م ین و باال ميي آه در دست آسبه پايیها  سكهید، با صدايرس یم

 آه یشد، فروشندگان یها، گم م ی و آشمكش فروشندگان با مشتری و هویاغلب در ها
شان در آار كل، خوديرجال ه. شدند یده ميز ديشان، صاحبان مشاغل مقدس نيان ايدر م
ره شده بود آه از چشم يطمع، چنان بر آنها چ.  دست داشتندید و فروش و صرافيخر

 را آه بر عهده داشتند یا فهيآاهنان و رؤسا وظ.  با دزدها نداشتندیگر تفاوتيخدا، د
د، هزاران يرس یا فصح فرا ميها  مهيهر وقت آه موسم جشن خ. گرفتند ی نمیچندان جد

م يان به تقديهوديشد،  یده مي خون آنها توسط آاهنان، به مذبح پاششد و یوان ذبح ميح
ختن، به يوانات را ريآردن خون خو گرفته و اآثرًا فراموش آرده بودند آه آن خون ح

ش يا پي یر قبليدادند آه آن خون، تصو یص نميآنها تشخ. شده است یخاطر گناه انجام م
خته شود يا قرار بود ريات دني حیه برا آیب خدا، خوني است از خون پسر حبیاز موعد
 یها، به طرف منج یم قربانيها، با تقد دادند آه قرار بوده است آه انسان یص نميو تشخ

  .ت شونديمصلوب هدا
ان، يهوديد آه ي شوند، نگاه آرد و دی آه قرار بود قربانیگناه یوانات بي به حیسيع

 یآنها به جا. اند  آردهی سفاآ ویزير  خونهم را مبدل به صحنيچگونه آن دعوت عظ
اند انگار آه  دهيوانات را شدت بخشي آردن حینكه از گناهانشان توبه آنند، قربانيا
آاهنان و رؤسا، با . ت، جالل داد و احترام آرديمي از صمیتوان خدا را با حرآات خال یم

 یا نشانهقًا همان يآنها دق.  خود را سخت آرده بودندیها  و حرص و طمع، دلیخودخواه
ل آرده ي خود تبدی منفعت طلبی برایآورد، به ابزار یاد مي خدا را به هد بريرا آه با
دن، نزد مردم ارزش خود را ي گذرانین جهت بود آه تقدس عمل قربانيبه هم. بودند
دانست خون او، آه قرار  یاو م; دي زبانه آشیسيظ در عيآتش غ. دًا از دست داده بوديشد

خ به همان اندازه آم ي آاهنان و مشایزد، برايخاطر گناهان جهان بر به یبود به زود
  . انداختند یوسته به راه مي آه آنها پی همان خونیعنيوانات، يارزش است آه خون آن ح

 :بود گفته ليسموئ .بود آرده قول نقل ايانب از ،یچنان آن مراسم با مخالفت در ح،يمس
 خداوند؟ فرمان اطاعت به اي است خوشنود حيباذ و یسوختن یها یقربان به خداوند ايآ«
 دنيد با اياشع و ».است كوترين ها، قوچ هيپ از گرفتن گوش و ها یقربان از اطاعت نكيا

 خطاب طرف عموره و سدوم یرؤسا همچون را آنها امبرانه،يپ یايرؤ در انيهودي ارتداد
 ما یخدا عتيشر عموره، قوم یا و ديبشنو را خداوند آالم سدوم، حاآمان یا« :داد قرار
 از است؟ دهيفا چه مرا شما یها یقربان آثرت از ديگو یم خداوند .ديريبگ گوش را

 بزها و ها بره و گاوان خون به و ام شده ريس ها یپروار هيپ و ها قوچ یسوختن یها یقربان
 اشم دست از را نيا آه ستيآ د،يشو حاضر من حضور به تا دييآ یم آه یوقت .ندارم رغبت
 اعمال یبد و ديينما طاهر شسته، را شتنيخو« و »د؟يآن ماليپا مرا دربار آه است دهيطلب
 انصاف و دياموزيب را یكوآارين .ديبردار دست شرارت از آرده، دور من نظر از را شيخو
 ».ديينما تيحما را زنان وهيب و ديآن یدادرس را مانيتي .ديده يیرها را مظلومان .ديبطلب را
  .١٧و١٦ ،١٢ـ١٠:١ اياشع ;٢٢:١٥ ليسموئ اول

 آن بار نيآخر یبرا حاال بود، گذاشته ايانب دهان به را ها نبوت نيا آه یآس همان
 ليياسرا پادشاه را یسيع ها، نبوت تحقق یراستا در مردم، .آرد یم تكرار را اخطارها
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 ديبا او .بود هرفتيپذ را یپادشاه منصب و گرفته ليتحو را آنها یها ميتعظ او .آردند اعالم
 فاسد، آهانت كي یبرا او یها تالش آه دانست یم او .زد یم عمل به دست قالب، نيا در
 سند یستيبا یم او ;آرد یم را خود آار یستيبا او وجود، نيا با ;بود خواهد هودهيب

  .داد یم مانيا یب مردم كي دست به را خود یآسمان تيمـأمور
 ههم .آرد لمس را شده حرمت هتك همحوط آن یسيع سوزان نگاه گريد بار كي
 به ترس و تعجب با ان،يهوديريغ و انيسيفر رؤسا، آاهنان، .بود شده دوخته او به ها چشم
 چنان تيالوه .بود ستادهيا آنها مقابل در آسمان، پادشاه ابهت با آه او به ستند،ينگر یم او
 او از هرگز آن از شيپ آه شد آراسته یجالل و منهيه به حيمس آه آرد یتجل تيانسان در

 اجازه تيجمع آه آنجا تا بودند، ستادهيا او از یآمتر هفاصل به آه يیآنها .بود نشده ابراز
 یمنج یكينزد در یگريد آس شاگردان، از نفر چند یاستثنا به .گرفتند فاصله او از داد یم
 به ريناپذ تحمل ،بود گرفته را جا همه آه یقيعم سكوت .شد خاموش يیصدا هر .نماند یباق
 ريتسخ را همه او بتيه آه آرد گفتن سخن به شروع قدرت با چنان حيمس .آمد یم نظر
 دزدان همغار را آن شما كنيل است عبادت هخان من هخان آه است مكتوب« :آرد

 آتش مثل آه بود ناراحت یقدر به او هچهر .ديچيپ كليه در رعد مثل او یصدا ».ديا ساخته
 رونيب نجايا از را نهايا« :داد فرمان شد، یم لمس شيصدا از آه یاقتدار با او .سوخت یم
  .١٦:٢ وحناي »!ديبر

 شده خجل ،یسيع فرمان قبال در فرار خاطر به كليه یرؤسا ن،يا از قبل سال سه
 و شدند متعجب بود، داده درست آنها به آه یا واهمه از موقع آن در هم آنها خود .بودند

 آنها .آردند اطاعت فروتن، یتنها آدم كي از ،یپرسش چيه یب طورچ آه ماندند رانيح
 نيا با .شود تكرار ندارد امكان آه بوده مفتضحانه یقدر به م،يتسل آن آه آردند یم احساس
 فرمان از اطاعت یبرا یشتريب شتاب و بودند دهيترس قبل، هدفع از شتريب آنها حاال وصف،

 .ستيچ آمرانه رفتار آن سبب آه بپرسد یسيع از و دآن جرأت آه نبود آس چيه .داشتند او
 و انداختند جلو را خود واناتيح ان،يچهارپا فروشندگان و ختنديگر او نزد از آاهنان
  .شدند دور ترسان،

 یجستجو در خود ماريب با آه آردند برخورد یجمع به خود ريمس در كل،يه انيفرار
 باعث آه دنديشن يیزهايچ انيفرار دهان زا جمع، آن از یبرخ .بودند ريآب هشفادهند آن

 فقط آه یآدم داشتند، وحشت یقدرتمند آدم چنان با مالقات از آنها .شد آنها بازگشت
 به ضيمر آن ديام تنها او آه آنجا از البته .است دهيتاران را رؤسا و آاهنان نگاهش،
 از عجله با آه یقيخال انيم از او، به یدسترس ديام به جمع، آن تياآثر آمد، یم حساب
 هعد ختند،يگر یم كليه از قيخال آ، آه یوقت .آردند باز خود یبرا یراه آمدند، یم روبرو

 اطيح گريد كباري .وستنديپ عده آن به هم دگانيرس تازه نيا حاال .ماندند كليه در هم یاريبس
   .ستاديا مارانيب خدمت به یسيع گريد كباري و شد پر موت به رو آدم و ضيمر از كليه

 آه حاال .آردند دايپ را كليه به برگشتن جسارت رؤسا و آاهنان گذشت، آه یمدت
 یبعد حرآت آه انداخت یم چنگ آنها بر ینگران بود، آرده فروآش آنها هيپا یب هواهم
 به سروصدا یب آنها .آند جلوس داوود تخت بر او آه داشتند انتظار آنها .ستيچ یسيع
 آنها .آردند یم شيستا را خدا آه دنديشن را یاطفال و زنان و انمرد یصدا و برگشتند كليه
 نا،يب را آوران آنها .شدند خكوبيم زيانگ رتيح هصحن آن مقابل در ورود، محض به
 ها بچه .زدند یم جست یشاد از آه دنديد را يیها فلج و شنوا یآرها افته،ي شفا را مارانيب
 ;بود داده شفا را آنها یها یماريب یسيع .ندآرد یم اهويه گرانيد از شيب شوق، شدت از
 با را خود محبت و سپاس ها افتهي شفا آن تا بود گذاشته بود، گرفته آغوش در را آنها او

 تا گذاشت حال همان در پرداخت، مردم ميتعل به آه سپس و آنند اعالم او به او دنيبوس
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 با ها بچه حاال .ببندند را ودخ یها چشم و بگذراند او هنيس بر سر یلحظات آنها از یبرخ
 آنند یم تكرار را روزيد یعاناهايهوش آنها .اند آرده بلند او از را خود شيستا یصدا یشاد
 انعكاسات از آآنده كليه یفضا .رقصانند یم یمنج مقابل در فاتحانه را نخل یها شاخه و

 او د،يآ یم تو نزد دشاهپا نكيا« ،».ديآ یم خداوند نام به آه او باد متبارك« آنهاست، یصدا
  »!داوودا پسر عانايهوش« .٩:٩ ايزآر ;٢٦:١١٨ مزمور .باشد یم »نجات صاحب و عادل

 كليه یرؤسا به ینيتوه لگام، یب و شادمانه یشعارها و ها هلهله آن انعكاس
 مردم به لذا دهند انيپا ینحو به تظاهرات، آن به آه دنديآش نقشه آنها .شد یم محسوب
 را طيمح آه ها بچه آمد و رفت نيهمچن و ها خروش و جوش و ادهايفر آن آه دآردن اعالم
 آه رؤسا و نداشت مردم بر یريثأتـ ها حرف نيا .خداست هخان به یاحترام یب آند، یم فيآث

 یسيع »ند؟يگو یم نهايا آنچه یشنو ینم« :شدند متوسل حيمس به دند،يد نيچن را وضع
 ايمه را حمد رخوارگانيش و آودآان دهان از آه نيا ديا نخوانده مگر یبل« :گفت شانيبد

 يیشگويپ نيا و شود خوانده پادشاه ديبا حيمس آه بوده آرده يیشگويپ ینب »؟یساخت
 دردهند، را او جالل یندا نكهيا از ليياسرا یرؤسا و آاهنان .آمد یدرم تحقق به یستيبا یم

 را ندا آن ها بچه اگر .باشند او شاهدان تا واداشت تحرك به را اطفال خدا و آردند یخوددار
   .آردند یم باز دهان یمنج دادن جالل یبرا كليه یها ستون همان دادند، یدرنم

 گرفته دست به را یرهبر یآس آه چرا بودند شده دستپاچه و جيگ شدت به ان،يسيفر
 خود مقام كل،يه نگاهبان عنوان به ،یسيع .بترسانند را او بودند نتوانسته شانيا آه بود
 .بود نكرده قبول را یا شاهانه اقتدار نيچن هرگز ن،يا از قبل او .بود آورده دست به را

 در او .بودند نكرده ضيتفو او به را یميعظ قدرت نيچن هرگز قبًال او، یآارها و سخنان
 اندازه نيا به تا هرگز آارها آن اما بود داده انجام یزيانگ شگفت یآارها مياورشل هپهن
 بيعج یآارها شاهد آه یمردم حضور در رؤسا، و آاهنان .نبودند زيبرانگ بهت و طعقا
 پاسخ از آه هرچند آنها .بدهند بروز او با را خود یدشمن علنًا آردند ینم جرأت بودند، او
 توانستند ینم یگريد آار روز، آن اما بودند، شده آشفته و نيخشمگ شدت به او رياخ

  .بكنند
 از قبل سال سه .آرد ديبا چه یسيع با نديبب تا آرد یبررس نيهدرسن بعد، روز صبح

 وقت آن از .انديبنما آنها به را خود بودن حايمس از یا نشانه بودند خواسته او از آنها آن،
 بود، داده شفا را مارانيب او .بود داده انجام نيسرزم آن در یا مقتدرانه یآارها او حاال، تا
 یايدر و بود رفته راه آب یرو بود، داده خوراك را نفر نهزرا آسا معجزه یطرز به

 انگار آه بود داده خبر ها انسان قالب درون از چنان بارها او .بود آرده آرام را یطوفان
 آن .بود دهيگردان زنده را مرده و بود آرده اخراج را وهايد او ;خواند یم را یا گشوده آتاب
 در اصًال آه گرفتند ميتصم آنها حاال .داشتند خود مچش شيپ را او بودن حايمس اسناد رؤسا
 با بشود آه بكشند او دهان از یحرف عوض، در نخواهند، او از یزيچ او اقتدار نشان مورد
 سراغ به آنها بود، دادن ميتعل مشغول كليه در او آه یهنگام .آرد محكوم را یو حرف، آن
 تو به را قدرت نيا آه ستيآ و يینما یم را اعمال نيا قدرت چه به« :دنديپرس رفته، او

 داشتند اليخ آنها البته .خداست از من قدرت ديبگو او آه داشتند انتظار آنها »است؟ داده
 به یارتباط ظاهرًا آه ديپرس شانيا از یگريد زيچ یسيع اما .رندينپذ را یجواب نيچن آه

 .دهند پاسخ او سئوال هب آنها آه آرد نيا به مشروط را خود پاسخ و نداشت آنها موضوع
  »انسان؟ از اي آسمان از بود؟ آجا از يیحي ديتعم«

 نجاتشان تواند ینم یا سفسطه چيه آه اند افتاده ريگ آنج سه در چنان آه دنديد آاهنان
 و ديآرد یآوتاه چرا پس ديپرس یم بوده، آسمان از يیحي ديتعم آه گفتند یم آنها اگر .دهد
 خواستند یم بزنند، حرف مطلب اصل از حًايصر آنكه یب انه،شاه یها ژست و ها لباس آن
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 ;آرد یم جارو را نيزم شان،يا یردا دامن .است یآسمان یموجود طرف، آه نديبگو
 با اما ;داد یم خبر پنهان غم كي تحمل از آه یا چهره داشتند، دهيپر رنگ یا چهره معموًال
 غرور، داشت، منافات آاهن كي هالزم وقار و یخواه كين با آنچه ها حرف نيا تمام

 یآارها و سخنان شاهد آه یآنان از یاريبس .بود آاهنان آن عبوس ظاهر و یخودمحور
 جا شانيها قلب در خدا آور اميپ عنوان به را او بعد به زمان آن از بودند، كليه در یسيع

 دايپ شيافزا او از آاهنان تنفر شد، یم شتريب یسيع به یعموم هعالق آه چه هر اما .دادند
 بر یگريد ليدل آه چند هر خت،يگر آنان دام هچنبر از آن، به توسل با او آه یحكمت .آرد یم

  .زد دامن آنها خشم آتش به اما بود او تيالوه
 .آند خجل را فانيحر آه نبود نيا داشت، هودي خيمشا با آه یآشاآش در حيمس هدف

 درس خواست یم واقع در بلكه شد ینم دشا ند،يبب مخمصه در را آنها نكهيا از او یعني
 او یبرا شانيا خود آه فتنديب یدام آن در دشمنانش تا دهد یم اجازه او .بدهد آنها به یمهم
 زبان به آنها آه یوقت .شوند اصالح و هيتزآ آن، از حاصل اضتير با ديشا اند، آرده پهن
 دانند، ینم یزيچ ندهده  ديتعم یايحي تيشخص و تيهو مورد در آه آردند اقرار خود
 به یاخطار حال، نيع در و ديفهمان آنها به شد یم آن از استفاده با آه آمد دست به یفرصت
  .افزود نيشيپ یاخطارها همه آن

 یا« :گفت آمده، نينخست نزد .بود پس دو را یشخص د؟يدار گمان چه كنيل« :گفت او
 ».رفت نخواهم« :گفت جواب در ».شو مشغول آار به رفته، من تاآستان به امروز !فرزند
 من !آقا یا« :گفت جواب در او .گفت نيهمچن زين نيدوم به و .برفت گشته مانيپش بعد اما
  »آوردند؟ جا به را پدر خواهش دو، نيا از كي آدام .نرفت یول ».روم یم

 و فورًا بودند، شده او ليتمث محو آه آنها .آرد باز را نيمخاطب یدفاع گارد سئوال نيا
 قاطع و تند یلحن با دوخته، آنها به را خود نگاه یسيع ».یاول« دادند، پاسخ ناخودآگاهانه

 خدا ملكوت داخل شما از قبل ها فاحشه و رانيباجگ آه ميگو یم شما به نهيآ هر« :داد جواب
 رانيباجگ اما د،ياوردين مانيا بدو و آمد شما نزد عدالت راه از يیحي آه رو آن از گردند، یم
 مانيا بدو تا دينشد مانيپش هم آخر د،يديد چون شما و آوردند مانيا بدو ها فاحشه و

  ».ديآور
 نيبد و بدهند حيمس سئوال به یدرست پاسخ نكهيا جز نداشتند یا چاره رؤسا و آاهنان

 یعني بود، رهايباجگ انگرينما پسر، نيا .آرد جلب نينخست پسر آن به را آنها نظر او بيترت
 .بودند اخالق فاقد شدت به یاشخاص رهايباجگ .داشتند نفرت شانيا از انيسيفر آه یآسان
 مقابل در آه داد یم نشان آنها یزندگ و بودند خدا عتيشر از نيمتجاوز اصل در آنها

 گفته آه یوقت یعني ;بودند نامقدس و نشناس حق آنها .آنند یم یديشد مقاومت خدا واجبات
 .بود غرور و اهانت از یمعجون آنها یمنف جواب د،يآن آار خداوند تاآستان در ديبرو شد یم

 و رفتنديپذ را او اميپ رهايباجگ آرد، موعظه ديتعم و توبه به و آمد يیحي آه  یوقت البته
  .گرفتند ديتعم

 يیحي از و آردند توبه ان،يسيفر از یبرخ .بود هودي قوم رهبران انگرينما یدوم پسر
 از يیحي آمدن داشتند، عهده بر را هودي قوم یراهبر اصل در هآ ها نيهم اما ;گرفتند ديتعم
 .شد منجر آنها اصالح به او، یدهايتهد و اخطارها .شناختند ینم تيرسم  به را خدا یسو
 آرد، دعوت آار به را او پدرش یوقت دوم، پسر آن .آردند برخورد آرشمه با او اميپ با آنها
 اظهار زبان به زين رؤسا و آاهنان آن نرفت، ماا »روم، یم من !آقا یا« :گفت جواب در

 آنها گفتند، ینم خود ینداريد از آه ها سخن چه آنها .آردند ینافرمان عمل در اما اطاعت
 به رهايباجگ .بردند یم فرمان غلط به فقط اما آورند یم جا به را خدا احكام آه آردند یم ادعا

 خود عمل و مانيا با اما شدند یم لعنت و سرزنش انيسيفر یسو از نيد یب اشخاص عنوان
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 اما شدند یم لعنت و سرزنش انيسيفر یسو از نيد یب اشخاص آن از شيپ آه  دادند نشان
 .روند یم آسمان ملكوت به اشخاص آن از شيپ آه دادند نشان خود عمل و مانيا با

 اما بود شده داده شانيا به یميعظ نور هم و دانستند یم عادل را خود هم آه یاشخاص
  .آمد ینم در جور بودنشان منؤمـ یادعا با رفتارشان

 نيا به آنها ;بروند روشنگرانه قيحقا نيا بار ريز آه نداشتند ميتصم رؤسا و آاهنان
 هنوز اما ;ماندند ساآت برد، آار به او خود هيعل بشود آه ديبگو یزيچ یسيع آه ديام
  .آردند یم تحمل را آنها بار ديبا آه بود مانده يیزهايچ

 نموده، غرس یتاآستان آه بود یا خانه صاحب :ديبشنو گريد یمثل« :گفت حيمس
 دهقانان به را آن پس .نمود بنا یبرج و آند آن در یچرخشت و ديآش گردش یا رهيخط

 فرستاد دهقانان نزد را خود غالمان شد، كينزد وهيم موسم چون و .شد سفر عازم سپرده،
 را یبعض و زدند را یبعض گرفته، را او غالمان دهقانان، اما .دبردارن را او یها وهيم تا

 شانيبد فرستاده، نياول از شتريب گر،يد غالمان باز .نمودند سنگسار را یبعض و آشتند
 مرا پسر« :گفت فرستاده، شانيا نزد را خود پسر باالخره .نمودند سلوك طور همان به زين

 .است وارث نيا« :گفتند خود با دنديد را رپس چون دهقانان اما ».داشت خواهند حرمت
 .آشتند افكنده، تاآستان رونيب گرفته، را او آنگاه ».ميببر را راثشيم و ميبكش را او ديائيب

  »آرد؟ خواهد چه دهقانان آن به د،يآ تاآستان مالك چون پس
 :گفتند آنها .دادند را او جواب رؤسا و آاهنان اما بودند یسيع مخاطب حاضران، ههم

 آه سپرد خواهد گريد باغبانان به را باغ و آرد خواهد هالك یسخت به را بدآاران آن البته«
 آه نبودند متوجه ابتدا زدند، را حرف نيا آه یآسان ».دهند بدو موسم در را شيها وهيم
 دنديفهم دادن، جواب محض به اما شود یم خودشان حال شامل ل،يتمث آن در دهيخواب هنكت
 انگرينما صاحبخانه، مزبور، ليتمث در .اند آرده محكوم را خودشان نكته، آن انيب با آه

 احكام است، احكام انگرينما باغ، دور حصار و است، هودي قوم انگرينما تاآستان .خداست
 آه را چه هر تاآستان، خداونِد .بود كليه از یا نشانه برج آن .است حفاظت یبرا یآسمان
 من، تاآستاِن یبرا« :ديگو یم او .بود آورده فراهم آرد، یم نيتضم را تاآستان آن سعادت

 ليياسرا از خدا تام مراقبت ل،يتمث آن با .٤:٥ اياشع »نكردم؟ من آه آرد توان چه گريد
 به را تاآستان هويم از یا عادالنه سهم بودند موظف باغبانان آن آه یهمانطور و .شد انيب

 یزندگ با مقدس، ازاتيامت آن جواب در بودند وظفم زين خدا قوم بازگردانند، آن خداوند
 آه آشتند را یغالمان باغبانان، آن آه همانگونه اما .دهند جالل و آنند ميتكر را او خود

 آه آردند محكوم مرگ به را يیايانب هم انيهودي بود، فرستاده وهيم یبرا را آنها ارباب،
 و شد یم یسالخ امبريپ از پس آه بود مبرايپ .بود فرستاده توبه به دعوت یبرا را آنها خدا
 در آن آردن صدق آه شد یم دهيفهم یقطع و روشن یقدر به ليتمث آن هنكت آه بود نيچن

 را او همه، از آخر تاآستان صاحب آه یمحبوب پسر آن در رؤسا، و آاهنان .انيهودي مورد
 را او یمحت سرنوشت و یسيع واضح ريتصو فرستاد، خود نافرمان خادمان یسو به
 رؤسا، و آاهنان .آشتند و بردند رونيب و گرفتند را او آنها آه یمحبوب پسر دند،يد

 عنوان به پدر آه را او داشتند، سر در را او قتل هنقش بودند، ستادهيا آنجا آه همانطور
 ناسپاس باغبانان آه یمكافات آن ريتصو .بود فرستاده آنها یسو به دادخواست، نيآخر
  .آردند  یم محكوم مرگ به را حيمس آه بود یآنان شوم فرجام ريصوت دادند، پس

 هرگز آتب، در مگر« :داد ادامه آرد، یم نگاه شانيا به یدلسوز با آه یا دهنده نجات
 جانب از نيا .است شده هيزاو سر همان نمودند، رد معمارانش آه را یسنگ نيا ديا نخوانده
 شما از خدا ملكوت آه ميگو یم را شما جهت نيا از .است بيعج ما نظر در و آمد خداوند
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 افتد، سنگ آن بر آه هر و .شد خواهد عطا اورند،يب را اش وهيم آه یامت به شده، گرفته
  ».سازد نرمش افتد، یآس بر آن اگر و شود منكسر
 تكرار خود یها سهيآن در را آن غالبًا انيهودي آه بود ینبوت همان نبوت، نيا

 آه بود یا نقشه یبنا سنگ اي هيزاو سنگ ح،يمس .دادند یم ربط حايمس به و آردند یم
 اما .بود نجات یآل هنقش یبنا سنگ حال نيع در و داشت یم نگاه ندهيآ یبرا را انيهودي

 رد داشتند ل،يياسرا یرؤسا و آاهنان همان یعني ،یهودي سازندگان را، بنا سنگ نيهم
 پشت خطر آه آرد یم جلب يیها نبوت به را نهاآ توجه یمنج .گذاشتند یم آنار و آردند یم

 یاقدام تيماه آرد یسع داشت، آه یا لهيوس هر با او .شد یم ادآوري آنها به را آنها گوش
  .آند ميتفه آنها به بكنند بود كينزد آه را

 همان داشت قصد خود سئوال با حيمس .آرد یم دنبال هم را یگريد هدف او سخنان و
 آن به د،يآ تاآستان مالك چون پس« آورد، آه اورديب رونيب انيسيرف دهان از را یجواب

 یاخطارها .آنند محكوم را خود آنها، آه آند یآار داشت قصد او »آرد؟ خواهد چه دهقانان
 خورد یم شانيا ینابود سند یپا به آه بود یمهر بكشانند، توبه به را آنها توانستند ینم او
 قصد او .ننديب یم تدارك ینابود خود، یبرا دارند آه وندش متوجه آنها آرد یم آرزو او و

 و آند یم یا عادالنه آار آنها، یقوم ازاتيامت گرفتن پس با خدا آه دهد نشان آنها به داشت
 و آنها كليه یرانيو به فقط آن انيپا و برد خواهد انيپا به و است آرده شروع را آار نيا

 الزم اخطار شنوندگان، .آند یم شانيپر و پراآنده زين را قوم بلكه شد نخواهد ختم آنها شهر
 آماده رؤسا و آاهنان .ستادندينا شد خارج خودشان دهان از آه یحرف یپا اما گرفتند را

 و« .بشوند ليتمث آن آامل مصداق »م،يبكش را او ديائيب .است وارث نيا« گفتن با آه بودند
 حيمس نفع به یعموم احساسات رايز »دند،يترس مردم از آنند، گرفتار را او خواستند چون
  .بود

 خيتار در آه آرد اشاره یزيچ به شده، رد سنگ مورد در نبوت آن نقل با حيمس
 آاربرد حيمس آمدن هنگام به نكهيا بر عالوه آه یاتفاق بود، افتاده اتفاق عمًال ليياسرا
 ما یبرا هم یدرس ساخت، یم مجرم و متهم را انيهودي یبخصوص شدت با و داشت یخاص
 وارهايد و شالوده یبرا آه یسنگ همه آن شد، یم بنا داشت مانيسل كليه آه یوقت .دارد
 یرو معدن، از آنها آوردن از پس نداشت حق یآس .شدند آماده و هيته معدن در بود، الزم
 آار خود، یجا سر را آنها داشتند حق فقط هم انيبنا رد،يگ آار به ابزار و آند آار آنها
 ساختمان، هشالود در استفاده منظور به هم را یسنگ قطعه ان،يم آن در .بس و ذارندبگ

 یبرا یجائ آارگران، اما داشت یبيغر و بيعج شكل و یرعاديغ هانداز آه بودند آورده
 و بود مزاحمت باعث مزبور سنگ .نكردند قبول را آن و نكردند دايپ آن از استفاده

 قبول سنگ كي سنگ، آن و گذشت ها  مدت .بود افتاده آنها آمد و رفت راه سر بر مصرف یب
 سنگ همان اي بنا سنگ خواستند یم آه دنديرس یجائ به انيبنا آه یوقت اما ماند یباق نشده
 را یزمان آنها .برآمدند آن مناسب سنگ یجستجو در بگذارند، آار را ساختمان هيزاو

 و باشد داشته را الزم مقاومت هم و لشك هم اندازه،  هم آه آردند یسنگ آردن دايپ صرف
 را فشار همه آن تحمل و آند پر را خاص یجا آن بتواند تا باشد آنجا هقوار اصطالح، به

 آردند، یم ینامناسب انتخاب و دادند یم خرج به ینادان نقطه، آن یبرا آنها اگر .باشد داشته
 آفتاب، یگرما تحمل یستيبا یم نقطه آن سنگ .انداختند یم خطر به را ساختمان آل تيامن

 به یمختلف یها سنگ .باشد داشته را طوفان و باد از حاصل یفشارها و خبنداني یسرما
 یبعض .شدند تكه تكه و اوردندين تاب فراوان، فشار ريز اما شدند انتخاب آنجا یبرا دفعات
 باالخره اام .ندارند را آن تحمل آه دادند نشان دما، ديشد راتييتغ تحت گر،يد یها سنگ
 در سنگ آن .شد جلب بود، افتاده آنجا ها مدت آه ینامقبول سنگ آن به اشخاص توجه
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 .بود برنداشته یترآ نيآوچكتر و داشت قرار طوفان و گرما سرما، آفتاب، معرض
 فقط .آمد رونيب سربلند ها شيآزما ههم از سنگ آن و آردند شيآزما را سنگ آن معماران،

 آند، تحمل را الزم وحشتناك اريبس فشار توانست  یم سنگ آن اگر .ماند یباق شيآزما كي
 انجام مزبور شيآزما .آنند انتخاب هيزاو سنگ عنوان به را آن توانستند یم آنها وقت آن
 محل آن هقوار یبيعج طرز به آه افتنديدر آنها و شد نصب محل، در و قبول سنگ، آن .شد
 .است حيمس از یسنبل سنگ، آن آه شد داده اننش اياشع به امبرانهيپ يیايرؤ در .است
  :ديگو یم اياشع

 )شما یبرا( او و .باشد شما خوف و ترس او و ديينما سيتقد را وتيصبا هوهي«
 هصخر و مصادم سنگ ليياسرا خاندان دو هر یبرا اما بود خواهد مقدس مكان
 خورده، لغزش شانيا از یاريبس و .تله و دام م،ياورشل ساآنان یبرا و دهنده لغزش
 .١٥ـ١٣:٨ اياشع ».ديگرد خواهند گرفتار افتاده، بدام و شده شكسته و افتاد خواهند
 یاصل یبنا سنگ با آه یرفتار ديفهم و ديد را حيمس هياول آمدن ايرؤ آن در ینب یاياشع
 همان یستيبا یم حيمس و شود یم حيمس با آه است یرفتار هنشان شد، مانيسل كليه

 سنگ ونيصه در نكيا :ديگو یم نيچن هوهي خداوند نيبنابرا« .بگذراند سر از را شاتيآزما
 مانيا آه هر پس .محكم اساس و گرانبها یا هيزاو سنگ و آزموده سنگ یعني نهادم یاديبن

  .١٦:٢٨ اياشع ».نمود نخواهد ليتعج آورد،
 سنگ آن او .آرد نصب محل در و ديبرگز را بنا سنگ آن خود، انيپا یب حكمت با خدا

 او ;بگذارد آن بر را خود یها غم و بارها تواند یم جهان .خواند »محكم اساس« را بنا
 نهاده اديبن اساس، آن بر آامل تيامن با تواند یم جهان .اورديب تاب را آنها ههم تواند یم

 هرگز آنند، یم توآل و اعتماد او به آه یآنان .»آزموده سنگ« است سنگ حيمس .شود
 را او اعقاب گناه و آدم گناه بار او .است دهيگذران سر از را یآزمون هر او .خورند یوانم
 ريشر یها قدرت بر غلبه یبرا آه است یقدرت از شيب او قدرت آه داده نشان و آرده تحمل
 آار توبه گناهكار هر آه يیبارها است، برده شده، افكنده او بر آه را يیبارها او .است الزم
 و اساس او .است افتهي شيآسا و آرامش حيمس در ،یآلود گناه قلب هر .است افكنده او بر

 تمام و تام یمنيا در آنند، یم خود گاه هيتك را او آه يیآنها ههم .است یاستوار هشالود
   .هستند ساآن

 پطرس .است شده خوانده لغزش سنگ هم و محكم اساس هم حيمس ا،ياشع نبوت در
 یآسان چه یبرا حيمس آه داد نشان یروشن به نوشت، یم القدس روح از الهام با آه رسول
  .است مصادم سنگ یآسان چه یبرا و محكم اساس
 آن به یعني جسته، تقرب او به و است، مهربان خداوند آه ديا دهيچش الواقع یف اگر«
 بنا زنده یها سنگ مثل زين شما .مكرم و دهيبرگز خدا نزد لكن مردم، از هشد رد هزند سنگ
 را خدا مقبول و یروحان یها یقربان تا مقدس آهانت و یروحان عمارت به ديشو یم آرده
 در نهم یم نكيا« آه است مكتوب آتاب در ن،يبنابرا .ديبگذران حيمس یسيع هواسط به
 .شد نخواهد خجل آورد، مانيا یو به آه هر و مكرم و دهيبرگز هيزاو سر یسنگ ونيصه
 آه را یسنگ آن« ندارند، مانيا آه را یآنان لكن ت،اس اآرام د،يدار مانيا آه را شما پس

 خورند یم لغزش نكرده، آالم اطاعت آه رايز ،».ديگرد هيزاو سر همان آردند، رد معماران
  .٨ـ٣:٢ پطرس اول ».اند شده نيمع نيهم یبرا آه

 محكم اساس بنا، محكم سنگ بناست، سنگ حيمس باشند، داشته مانيا آه یآنان یبرا
 آه نجاستيا .اند شكسته و افتاده سنگ آن یرو یعني باشند داشته مانيا آه یآنان .است
 یعني شدن شكسته و سنگ آن یرو افتادن .است مطرح او به مانيا و حيمس به شدن ميتسل
 توبه رفتن، حيمس یسو به طفل كي یفروتن با یعني دانستن عادل را خود از برداشتن دست
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 و مانيا با نيهمچن و او شگريبخشا محبت آردن باور یعني تجاوزات، و اتيتخط از آردن
  .ميآن یم خود یبنا هشالود و اساس را حيمس ما آه است اطاعت
 نيا .شوند بنا توانند یم زنده سنگ آن اساس بر همه ندارد، یهوديريغ و یهودي
 شالوده نيا .ميشو بنا آن بر راحت اليخ و یمنيا با ميتوان یم آه است یاساس تنها اساس
 به آند، تحمل را جهان ههم بار و وزن نكهيا یبرا و دارد جا همه یبرا است، ضيعر
 آن بر آه یآنان ههم زنده، سنگ آن یعني ح،يمس با بودن مرتبط با و است محكم یآاف هانداز
 یها آوشش هليوس به اشخاص یبعض .شوند یم ليتبد زنده یها سنگ به آنند یم بنا اساس

 حيمس با چون اما ;رنديگ یم نگار و نقش و شوند یم قليص ،خورند یم تراش خودشان،
 یانسان چيه ارتباط، آن بدون .شوند ليتبد »زنده یها سنگ« به توانند ینم اند، نشده مرتبط

 تندباد برابر در ميتوان ینم باشد، ما در حيمس اتيح نكهيا بدون .ابدي نجات تواند ینم
 بنا محكم هشالود و اساس بر آه است نيا به ستهواب ما یابد تيامن .مياوريب تاب  وسوسه

 .است نشده شيآزما آه سازند یم يیها شالوده بر دارند امروز ق،يخال .ميباش شده
 رايز زدير یم فرو آنها هخان شود، یم یجار ليس و وزد یم تندباد بارد، یم باران آه یهنگام

  .است دهنش یزير یپ یسيع حيمس ه،يزاو یاصل سنگ ،یابد هصخر آن بر
 .است مصادم هصخر حيمس ،»خورند یم لغزش نكرده، آالم اطاعت« آه یآنان یبرا

 سنگ آن مثل حيمس .است »دهيگرد هيزاو سر همان آردند، رد معماران آه یسنگ آن« اما
 و خوار« او .شد روبرو برخورد سوء و یتوجه یب با شيخو ینيزم تيمورأمـ در نامقبول،

 حساب به را او آه شده خوار و .... دهيد رنج و ها غم صاحب و مردود مردمان نزد
 از برخاستن با او .نبود دور چندان او افتني جالل زمان البته .٣:٥٣ اياشع .بود ».مياوردين

 هيثانو آمدن هنگام او .٤:١ انيروم .شد خوانده ،»قوت به مردگان از خدا پسر« مردگان،
 هآستان در حاال آه یآنان .شد خواهد ارديپد نيزم و آسمان خداوند عنوان به ش،يخو

 آن آائنات، چشم یجلو .شناخت خواهند تيرسم به را او عظمت هستند، او آردن مصلوب
  .شود یم ليتبد هيزاو سر به شده، رد سنگ

 به بود قرار آردند رد را حيمس آه یمردم ».سازد نرمش افتد، یآس بر آن اگر و«
 باد مقابل در غبار مثل و شد یم نابود آنها جالل .ندنيبب را خود ملت و شهر ینابود یزود

 بنا صخره آن بر آنها اگر شد؟ انيهودي ینابود باعث یزيچ چه و شدند یم پراآنده
 آه بود عدالت شد، شمرده خوار آه بود خدا يیكوين نيا .شد یم شانيا تيامن آردند، یم

 در را خود مردمان .دش انگاشته چيه به آه بود رحمت د،يد خود هنيس بر رد درست
 شانيا ینابود به شد، یم شانيا نجات یستيبا یم آه آنچه ههم و دادند قرار خدا با مخالفت

 در .ديانجام مرگ به آه دنديد آنها آرد، مقرر اتيح یبرا خدا آه را آنچه ههم .شد ليتبد
 بر شده ختهير خون آن در .بود دهيخواب مياورشل یرانيو ان،يهودي دست به حيمس بيتصل
 نيچن نيا .برد ینابود عمق به را شانيا یآت یايدن و ايدن نيا آه بود یزن و جلجتا، فراز
 .رفتندينپذ را خدا ضيف آه ديآ یم یآنان سراغ به یداور ،يینها ميعظ روز آن در آه است
 آنها بر است، انتقام خواهان آه یآوه همانند هنگام آن در آنها، مصادم سنگ یعني ح،يمس
 فروبرنده آتش رانيشر یبرا است، اتيح عادالن، یبرا آه او یرو جالل .شود یم ارديپد

  .شد خواهد نابود شده، ريتحق ضيف آن شده، انكار محبت آن گناهكار .بود خواهد
 ینف هجينت آه داد نشان انيهودي به اخطارها، تكرار و هاتيتشب یاريبس با یسيع
 یمردم ساخت، مخاطب را اعصار ههم مردم ههم سخنان، آن با او .ستيچ خدا پسر آردن
 خطاب داد، او آه یاخطار هر .زنند یم باز سر ش،يخو هرهانند عنوان به او رشيپذ از آه
 انيبنا و معماران خطاآار، دهقانان نافرمان، پسر حرمت، یب كليه .است مردم نيا به

 .هستند منعكس كار،گناه كي هموديپ ريمس در همه آه هستند يیزهايچ همه و همه ن،يخودب
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 حرف آن از انعكاس و عكس همه آن آه یشوم سرنوشت است، نكرده توبه او آه یوقت تا
  .اوست مال زنند، یم

  
  
  »٦٦ فصل«
  »مباحثه«
  
  

 توانستند ینم آنها .دادند گوش ح،يمس تند یها سرزنش به سكوت در رؤسا و آاهنان
 از و ندازنديب دام به را او آه شدند یم مصمم شتريب فقط بلكه آنند بيتكذ را او اتهامات

 نمودند یم صالح را خود« جاسوسان، آن .فرستادند او یسو به را یجاسوسان رو، نيهم
 آه را مسن انيسيفر آنها ».بسپارند یوال قدرت و حكم به را او گرفته، او از یسخن تا
 و فرستادند را صبمتع و داغ جوانان بلكه نفرستادند آرد، یم مالقات آنها با غالبًا یسيع
 جماعت آن همراه هم انيروديه از یا عده .شناسد ینم را آنها حيمس آه آردند یم اليخ

 انيروديه و انيسيفر .دهند شهادت او هيعل محاآمه در و رابشنوند حيمس سخنان تا بودند
  .بودند شده متحد ح،يمس با عداوت در حاال اما داشتند گريكدي با یديشد یدشمن

 .پرداختند یم یزن چانه به ان،يروم یليتحم خراج و باج مقابل در شهيمه انيسيفر
 شد یم آه دنديد یم یفرصت شانيا حاال .دانستند یم خدا احكام خالف را اتيمال پرداخت آنها
 انگار آه یساختگ یتيميصم با و آمدند او نزد جاسوسان آن .انداخت چنبره در را یسيع
 یران یم سخن یراست به تو آه ميدان یم !استاد یا« گفتند، ،بدانند را خود فيتكل خواهند یم
 بر ايآ .یآموز یم صدق به را خدا قيطر بلكه ،یآن ینم یرودار یآس از و یده یم ميتعل و
  »نه؟ اي ميبده صريق به هيجز آه هست زيجا ما

 در »،یده یم ميتعل و یران یم سخن یراست به تو آه ميدان یم« آه آلمات نيا
 .آرد یم اعالم را آنها یرندگيپذ یا العاده فوق طرز به شد، یم ادا آنها دل عمق از هآ یصورت
 انيسيفر .زدند یم حرف بيفر قصد به واقع در اما بود درست شانيا شهادت آن آه چند هر
 شان،يا یگواه نيهم و دهد یم ميتعل و ديگو یم سخن یدرست به ح،يمس آه دانستند یم

  .بود خواهد شانيا بر یداور یمبنا
 خود یاصل هدف آه آردند یم اليخ آردند، مطرح یسيع یبرا را سئوال آن آه يیآنها

 چشمش شيپ آه یا نوشته مثل را آنها قلب اما اند آرده یمخف سئوال آن پشت یخوب به را
 و »د؟يآن یم امتحان چه یبرا مرا« :گفت او .ساخت مال بر را آنها یاآارير و خواند باشد،

 آه داد آنها به یعالمت خواند، یم را آنها هپرد پشت اهداف نكهيا دادن نشان با بيترت نيبد
 تر جيگ آنها ،».ديده نشان من به یناريد« :گفت او آه یوقت .نداشتند را آن درخواست آنها
 در شانيا »ست؟يآ از رقمش و صورت« :ديپرس او و آوردند رونيب یا سكه آنها .شدند
 مال پس« :گفت یسيع .آردند اشاره سكه یرو نقش به و ».ستا صريق از« :گفتند جواب

  ».خدا به را خدا مال و ديآن رد صريق به را صريق
 اي بله و بدهد جواب آنها سئوال به مًايمستق آه داشتند انتظار یسيع از جاسوسان آن

 مقامات به را او گزارش است، نامشروع صريق به دادن خراج گفت یم او اگر .ديبگو نه
 مشروع را دادن خراج اگر اما .شد یم ريدستگ شورش كيتحر یبرا و دادند یم یرم
 آنها حاال .خداست عتيشر مخالف آه آردند یم متهم را او مردم، مقابل در آنها شمرد، یم

 و یا آلمه كي یاستسفار روش آه دنديد شده، آب بر نقش هنقش با و درازتر پا از دست
  .است نگذاشته گفتن یبرا یگريد زيچ نه، اي یآر همطالب



 - 378 -

 داده پرسش آن به آه بود یا دهيسنج پاسخ بلكه نبود رفتن طفره یبرا حيمس پاسخ
 اظهار بود، صريق ريتصو و نام به منقش آه داشت دست در را یا سكه آه  یحال در او .شد

 قدرت، آن آه آنگونه ديبا آنند، یم یزندگ رم قدرت تيحما تحت آنها آه یوقت تا آه داشت
 داشته رتيمغا آنها واالتر هفيوظ با یآار نيچن نكهيا مگر آنند تيحما آن از است، خواهان
 اوقات، ههم در باشند، یا منطقه نيقوان به ديمق آه حال نيع در یستيبا یم آنها البته .باشد
  .باشند خدا تابع اول هدرج در

 یانيهودي هيعل د،يشد خيتوب واقع در د،يبده خدا به را خدا مال« آه یمنج سخن نيا
 ملت دادند، یم انجام را خدا به نسبت خود فيتكال آنها اگر .پرداختند یم كيتحر به آه بود

 پرچم چيه صورت آن در .آند يیخدا آنها بر یا بهيغر ملت آه شدند ینم یا خورده شكست
 رشه آن یها دروازه بر یرم بان دروازه اصًال نبود، اهتزاز در مياورشل فراز بر یرم
 زمان، آن در هودي قوم .راند ینم فرمان باروها آن داخل یرم حاآم وجه چيه به ستاد،يا ینم

  .داد یم پس را خدا از یروگردان هميجر داشت
 ».برفتند واگذارده را او و شدند متعجب« دند،يشن را حيمس پاسخ انيسيفر آه یهنگام

 آرده انيب هم را یمهم اصل ارآ نيا انجام در و سرزنش را آنها یداور شيپ و یدورنگ او
 نسبت او فيتكل و یمدن حكومت به نسبت انسان تيمسئول حدود وضوح، به آه یاصل بود،
 مشغول خود به را یاريبس ذهن آه یا آزاردهنده سئوال به نجايا .آند یم فيتعر را، خدا به

 مهم اصل به سئوال، آن آه آرد اعتراف ديبا ز،يچ هر از گذشته .شد داده جواب بود، آرده
 آنجا از نيچرآ دل عمدتًا یسيع پاسخ آنندگان  افتيدر نكهيا با و آرد یم اشاره یدرست و

 ن،يا بر عالوه و شد حيتشر خوب چه درست، و مهم اصل آن آه شدند متوجه اما رفتند،
  .دهد یم صيتشخ را آار یآجا تا حيمس

 هگران لهيح سئواالت با انيصدوق آه بود نگذشته انيسيفر شدن ساآت از یزيچ هنوز
 .بودند گريكدي مخالف دًايشد ان،يصدوق و انيسيفر یعني حزب دو آن .آمدند شيپ خود،
 با آردند، یم اجرا دقت با را یظاهر مراسم آنها .بودند دهيچسب سنت به یسخت به انيسيفر

 با و خواندند یم ليطو یدعاها گرفتند، یم روزه دادند، یم انجام را ريتطه عمل وسواس،
 در انسان نيفرام دنيگنجان با آنها آه آرد انيع ح،يمس البته .دادند یم صدقه يیخودنما
 ،یسيفر هطبق .اند آرده یته درون از را خدا عتيشر و احكام ش،يخو یماتيتعل اصول
 آه یزاهدان شد، یم دايپ هم یقيحق زاهد شانيا انيم در اما بود اآارير و متعصب یا طبقه
 محكوم را انيسيفر یها سنت ان،يصدوق .شدند او شاگرد و رفتنديپذ را حيمس ماتيتعل
 یستيبا متون آن آه گفتند یم و داشتند قبول را مقدس متون شتريب ظاهرًا آنها .دانستند یم

  .بودند پرست ماده و یفلسف شكاك، یمردم عمل، در اما ;باشد یزندگ دستورالعمل
 و ها پاداش و یآت اتيح اصل و گانمرد از برخاستن فرشتگان، وجود ان،يصدوق

 اختالف انيسيفر با نكات، نيا تمام مورد در آنها .آردند یم انكار را اتيح آن یها مكافات
 یمحكم به انيسيفر .بود مرگ از پس برخاستن سر بر حزب، دو آن هعمد بحث اما داشتند
 در ها انسان تيوضع و حالت سر بر مباحثه در اما دارد وجود امتيق آه داشتند اعتقاد

 بود شده ليتبد نحليال یمعما كي به آنها یبرا مرگ .داشتند مشكل هم خودشان نيب امت،يق
 دامن آنها تيعصب به دائمًا آمدند، یبرنم نهيزم نيا در انيصدوق استدالالت پس از چون و

 هلفاص آه شد یم منجر یا نانهيخشمگ مجادالت به معموًال حزب دو آن مباحثات .شد یم زده
  .آرد یم شتريب گريكدي از را دو آن

 مردم انيم در یچندان نفوذ و بودند فيحر از آمتر یليخ انيصدوق تعداد، لحاظ از
 را خود خاص نفوذ لحاظ، نيا از و بودند ثروتمند آنان از یاريبس اما نداشتند یعاد

 انتخاب آنها نيب از معموًال هم اعظم آاهن و بود اريبس آاهن ان،يصدوق انيم در .داشتند
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 ديعقا آنها آه شد یم باعث موضوع، نيهم قًايدق و موضوع نيا حال، هر در .شد یم
 و آثرت به توجه با انيصدوق .ندهند قرار خود یدئولوژيا صدر در را خود هشكاآان
 اصول ظاهر، حسب بر آه دنديد یم بهتر آاهنانه مشاغل یتصد و ان،يسيفر تيمحبوب
 بودند، انيصدوق از معموًال آاهنان آه مهم قتيحق نيا اما رنديبگ مسلم را انيسيفر یاساس
  .آند دايپ نفوذ راه آنها غلط ديعقا آه شد یم باعث

 بود گرفته جان یروح هليوس به او آخر ;آردند یم ینف را یسيع ماتيتعل ان،يصدوق
 و خدا وردم در او آه یميتعل گريد طرف از ;نداشتند قبول شكل آن به را آن یتجل شانيا آه
 موجود تنها عنوان به را خدا آنها .آمد ینم در جور آنها یها یتئور با داد، یم یآت اتيح

 آه یشياند عاقبت پروردگار كي آه بود نيا آنها بحث اما ;داشتند قبول انسان، از برتر
 قًااخال آه گذارد ینم را انسان ،یاله هنگران ندهيآ ديد و آند آنترل باال از را انسان یزندگ
 .آند یم سقوط برده كي همرتب به انسان باشد، برقرار آنترل آن و ديد آن اگر و باشد آزاد
 او بر باال از و آرد رها خود حال به را او د،يآفر را انسان آه خدا آه بود نيا آنها هديعق
 حوادث و بكند را خود یزندگ آه است آزاد انسان آه داشتند اصرار آنها .گذارد ینم ريثأتـ
 آنها .اوست خود دست در انسان، سرنوشت یعني ;دهد شكل بخواهد آه طور هر را ايدن

 تمام با .آند آار ،یعيطب وسائل اي انسان یها تالش قيطر از خدا روح آه نداشتند قبول
 خود، یعيطب یروهاين حيصح گرفتن آار به قيطر از انسان آه داشتند باور شانيا نها،يا
 ها اضتير با تواند یم انسان یزندگ آه داشتند باور ;شود ینوران و آند دايپ ارتقاء تواند یم
  .شود ريتطه د،يشد یها یريگ سخت و

 .بود درآورده یخاص شكل به را آنها تيشخص داشتند، خدا مورد در آنها آه یديعقا
 و خود نوع هم به یچندان توجه ندارد، انسان به یا عالقه خدا آردند یم فكر آنها آه آنجا از
 رفتار بر القدس روح ريثأتـ آه آنجا از .نبود محكم آنها اتحاد لذا نداشتند گريكدي به یحت

 مثل هم آنها .بودند داده دست از خودشان یزندگ در را او قدرت نداشتند، باور را انسان
 واجبات به یدست دو و ميهست ميابراه فرزند مادر، شكم از آه زدند یم الف ان،يهودي یباق
 به م،يابراه یرخواهيخ و مانيا و احكام یقيحق روح از شانيا البته ;ميا دهيچسب عتيشر
 محبوس یترش و تنگ دانيم در را خود یعيطب عالئق و عواطف آنها .بودند خبر یب یآل

 خود یزندگ یبرا را برآت و رفاه توانند یم ها انسان ههم آه داشتند دهيعق آنها .بودند آرده
 یبرا فقط شانيا .بود نبرده يیبو گرانيد یها رنج و اجاتياحت از شانيا قلوب ;آنند نيمأتـ

  .آردند یم یزندگ خود
 آه دارد وجود یآسمان یقدرت آه داد شهادت ش،يخو اعمال و سخنان با حيمس

 به خدا آه هست، یآت یاتيح حال، اتيح یماورا آه آند، یم جاديا یعيطب فوق یراتيثأتـ
 را یاله قدرت آردن آار او .آنهاست یقيحق منافع نگران ارههمو آدم، فرزندان پدر عنوان

 هخودخواهان یانحصارطلب ،یزيچ نيچن و آرد آشكار ،یدلسوز و یرخواهيخ هنيزم در
 یابد تيريخ یبرا هم و یمقطع تيريخ یبرا هم آه داد ميتعل او .زد یتودهن را انيصدوق
 یبرا آه خطاست داد نشان او .گذارد یم ريثأتـ ها قلب در القدس، روح هليوس به خدا انسان،

 انسان قدرت به شود، انجام خدا روح هليوس به ديبا فقط آه یآار یعني ت،يشخص رييتغ
  .آرد هيتك

 دنبال به آه آنها .سازند اعتبار یب را یسيع ماتيتعل از یكي آه بودند آمده آنها حاال
 آه رنديبگ او از یمدرآ وانندنت اگر یحت آه داشتند نانياطم گشتند، یم یسيع با مباحثه
 مورد در آه گرفتند ميتصم آنها .برند یم نيب از را او احترام الاقل آرد، محكوم را او بشود

 به یشتريب هخدش خود به خود زد، یم حرف شانيا موافق او اگر .آنند سئوال او از امتيق
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 طرح آه یسئوال ابجو وقت آن گفت، یم سخن شانيا مخالف او اگر .آورد یم وارد انيسيفر
  .شد یم خودش ميتعل تمسخر باعث آه آمد یم در یطور بودند، آرده

 همان از یجاودانگ حالت در انسان بدن البد آه بودند آرده حساب یطور انيصدوق
 از انسان آه یوقت لذا است شده یم ليتشك آن هرنديم حالت در آه شود یم ليتشك یعناصر
 سر از را یاتيح همان جاودانه، جهان در و داشت هدخوا خون و گوشت زد،يبرخ مردگان
 جهينت نيا به آنها استدالل، نيا با .است بوده شده قطع نيزم یرو در آه گرفت خواهد
 شوهر و زن و شد خواهد گرفته سر از زين ینيزم یوندهايپ ،یابد عالم در آه بودند دهيرس

 آه گونه همان زيچ همه و افتي دخواه ادامه دوباره ازدواج د،يرس خواهند هم به دوباره
 در ات،يح نيهم احساسات و ها  ضعف یعني آرد، خواهد دايپ انيجر بوده، مرگ از قبل
  .داشت خواهد وجود یابد صورت به یبعد یزندگ

 در« :گفت او .برداشت یآت اتيح یرو از پرده شان،يا پرسش پاسخ در یسيع
 ».باشند یم آسمان در خدا همالئك مثل بلكه ندشو یم آرده نكاح نه و آنند یم نكاح نه امت،يق
 خود یبرا آه یمقدمات و ستندين حق بر خود، هديعق آن در انيصدوق آه داد نشان او
 را خدا قوت و آتب آه رو آن از ديستين گمراه ايآ« آه، آرد اضافه او .است غلط اند، دهيچ
 متهم دهيعق بطالن به را نهايا اما بود آرده متهم یاآارير به را انيسيفر او »د؟يدان ینم
  .آرد

 اما اند دهيچسب مقدس متون به مردم ههم از شيب آه دنديبال یم خود به انيصدوق
 در متون، آن دانش .اند دهينفهم هم را متون آن درست یمعنا یحت آنها آه داد نشان یسيع

 داشت ظهارا او .باشد آرده روشن شيبرا را راه القدس روح آه ندينش یم قلب به یصورت
 یكيتار و مانيا یختگير هم به سبب یستيبا یم خدا، قدرت از و آالم از آنها یاطالع یب آه

 خود محدود استدالل تنگ هريدا به را خدا اسرار آه دنديآوش یم آنها .باشد بوده شانيا ذهن
 را فهم آه یمقدس قيحقا آن یرو به را خود اذهان آه آرد دعوت شانيا از حيمس .بكشانند

 شانيا محدود اذهان آه چرا افتادند مانيا از نفر هزاران .نديبگشا آند، یم تيتقو و عيوس
 یراستا در یاله قدرت یعال شينما توانند ینم آنها .بفهمد را خدا یرازها تواند ینم
 عوامل به را شواهد آن و آنند یم رد را قدرت آن شواهد لذا آنند هضم را او ینگر ندهيآ
 از درآوردن سر ديآل تنها .آورد ینم در سر هم عوامل آن از آه بماند دهند، یم نسبت یعيطب

 تيرسم به آنها در را خدا قدرت و حضور تمام آه است نيا آرده، احاطه را ما آه یاسرار
 تيرسم به آائنات خالق عنوان به را خدا آه هستند نيا محتاج ها انسان .ميبشناس

 ديد به ها انسان .آند یم اداره و دهد یم فرمان را زيچ همه آه را یهمان یعني بشناسند،
   .ديد بتواند را او عوامل راز و او تيشخص آه یديد ازمندند،ين یتر عيوس

 نبود، انيم در مردگان از برخاستن یپا اگر آه آرد فاش خود شنوندگان بر حيمس
 او .خوردند یمن یدرد چيه به زدند، یم دم آن به اعتقاد از آنها آه یمقدس متون همان
 من است، گفته شما به خدا آه را یآالم ديا نخوانده ايآ مردگان، امتيق هدربار اما« :گفت
 یخدا بلكه ستين مردگان یخدا خدا، عقوب؟ي یخدا و اسحاق یخدا و ميابراه یخدا هستم
 را عاقبت اول، از او .اند مرده انگار نه انگار آه برد نام یآسان از خدا ».است زندگان

 همرد .است دهيرس انيپا به حاال انگار آه نگرد یم خود آار هجينت به چنان و نديب یم
 قبر از و شنود یم را خدا پسر یصدا رد،يم یم آه یمقدس نيآخر تا بعد به آدم از ارزشمند،

 او قوم آنها و بود خواهد آنها یخدا خدا، .شود  یم وارد راينام اتيح به و زديخ یبرم
 او .بود خواهد برقرار یگرم و كينزد ونديپ برخاسته، نيمقدس آن و خدا نيب .بود خواهند

 و نقشه در آه را یتيوضع است، برقرار حاال نيهم انگار آه نديب یم چنان را تيوضع نيا
  .آند یم یزندگ او به مرده .است شده ینيب شيپ او هدف
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 او به یجواب دتوانستن ینم آنها .شدند دهيآش سكوت به انيصدوق ح،يمس آلمات با
 آن از یا استفاده سوء نيآوچكتر بتوانند آنها آه امدين رونيب حيمس دهان از یا آلمه .بدهند
 مگر نكردند حاصل زيچ چيه فان،يحر .رنديگ آار به را آن یو تيمحكوم یبرا و بكنند

  .دنديد ريحق را آنها مردم نكهيا
 آار به او هيعل تا بكشند او ندها از یزيچ بودند دواريام هنوز انيسيفر حال، هر در
 از بپرسد یسيع از آه آردند یراض را او شده متوسل دانشمند آاتبان از یكي به آنها .ببرند
  .دارد یشتريب تياهم كيآدام گانه، ده احكام

 به آه یحكم چهار دانستند، یم یبعد حكم شش از واالتر را اول حكم چهار انيسيفر
 به نسبت انسان فيتكال آه یحكم شش و آنند یم رهاشا خالق قبال در انسان فيوظا
 یخداطلب یعمل خط از دًايشد آه بود نيا آنها آار نيا هجينت .آنند یم فيتعر را نوعان هم
 بود داده ميتعل نيهمچن و هستند قاصر قًايعم آه بود داده نشان مردم به یسيع .افتادند دور
 به .شناخت ديبا اش وهيم از را یرختد هر آه بود گفته و است واجب چقدر خوب عمل آه
 حيترج اول فرمان چهار بر را آخر فرمان شش آه بودند زده تهمت او به ل،يدل نيهم
  .دهد یم

 یسيع با رك و ميمستق سئوال كي با احكام، متخصص و شناس عتيشر آاتب آن
 :بود قاطع و ميمستق هم حيمس پاسخ »است؟ بزرگتر عتيشر در حكم  آدام« شد، مواجه

 نيا .نما محبت خود فكر یتمام و نفس یتمام و دل ههم به را خود یخدا خداوند نكهيا«
 سرچشمه آن از رايز است یاول مثل هم دوم حكم گفت حيمس ».اعظم و اول حكم است
 ،».ستين یحكم دو نيا از بزرگتر .نما محبت خود نفس چون را خود هيهمسا« رد،يگ یم
  ».است متعلق ايانب حفص و تورات تمام حكم، دو نيبد«

 را خود یخدا خداوند« شوند، یم خالصه مفهوم كي در همه فرمان، ده اول حكم چهار
 شوند، یم جمع گريد هيآ آن در فرمان، ده آخر حكم شش ».نما محبت خود دل ههم به
 محبت اصل انگريب فرمان، اي حكم دو نيا ».نما محبت خود نفس چون را خود هيهمسا«

 هم را یدوم انداخت، گوش پشت را یدوم و آرد اجرا توان ینم را یاول فرمان .هستند
 درست یجا بر خدا آه یوقت .ميباش سپرده یفراموش به را یاول اگر آرد تيرعا شود ینم

 او ديبا ما .آرد خواهد دايپ را خود درست یجا هم ما هيهمسا ند،يبنش ما قلب تخت بر خود
 ممكن وجه نيباالتر به را خدا ما آه یهنگام فقط و ميباش داشته دوست خودمان مثل را

  .شود یم ريپذ امكان دل، یتمام با هيهمسا به آردن محبت م،يباش داشته دوست
 ميريگ یم جهينت شوند، یم خالصه انسان و خدا به محبت در احكام ههم آه آنجا از و

 .شوند ینم نقض ن،يفرام اي ميمفاه آن از كي چيه محبت، اصل نيا گذاشتن پا ريز بدون آه
 ميمفاه به آنگونه خدا عتيشر آه داد ميتعل خود شنوندگان به حيمس آه است جهت نيهم به
 آم آن و آمتر یبعض و باشند داشته یشتريب تياهم یبرخ آه شود ینم ميتقس هم از جدا
 حكم شش و اول حكم چهار ما خداوند .گرفت دهيناد ت،يمعاف از استفاده با را ترها تياهم
 خدا به محبت آه دهد یم ميتعل نيچن او آند، یم یمعرف یاله همجموع كي عنوان به را یعدب
  .شد خواهد داده نشان او نيفرام ههم از اطاعت با

 و بود آرده مطالعه را عتيشر یخوب به بود، دهيپرس یسيع از را سئوال آن آه یآاتب
 از یجامع و قيعم دانش نينچ یسيع آه نداشت انتظار او .آرد رتيح د،يشن آه یجواب از

 آرد، دايپ اصول آن به نسبت یتر عيوس ديد ،یسيع جواب با او .باشد داشته مقدس متون
 جمع مقابل در آاتب، آن .بودند دهيخواب مقدس، نيفرام اي ميمفاه آن پشت آه یاصول
 آورده عمل به احكام از یدرست ريتفس حيمس آه آرد اقرار صداقت با رؤسا، و آاهنان

   :گفت او ست،ا
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 را او و ست،ين گريد او یسوا و است واحد خدا رايز ،یگفت كوين !استاد یا نيآفر«
 مثل را خود هيهمسا و نمودن محبت قوت یتمام و نفس یتمام و فهم یتمام و دل یتمام به

  ».است افضل ايهدا و یسوختن یها یقربان ههم از نمودن، محبت خود
 یهودي نيد آه دانست یم او .آرد مجاب را آاتب آن بود، یسيع پاسخ در آه یحكمت

 به آاتب آن .است شده ليتشك یظاهر مراسم از شود، ليتشك یدرون زهد از نكهيا یجا به
 و یمانيا یب با واناتيح ذبح و محض یفاتيتشر یها یميتقد آه بود آرده احساس ینحو
 ثارگرانهيا توجه و دا،خ به نسبت اطاعت و محبت .است ارزش فاقد گناه، جبران یبرا فقط
 رشيپذ یبرا آاتب آن یآمادگ .شد آداب آن ههم از تر ارزش با او نظر در ها، انسان به

 او روح آه داد نشان مردم، حضور در او جيمه و قاطع جواب و حيمس استدالل یدرست
 آاتب سوخت، آاتب آن حال به یسيع دل .است متفاوت رؤسا و آاهنان آن روح با آامًال
 رؤسا ديتهد و آاهنان غضب و ظيغ با یاروئيرو متيق به بود آرده جرأت آه یصادق

 از :گفت یو به داد، جواب عاقالنه آه ديبد یسيع چون« .آند ابراز را خود یقلب داتييأتـ
  ».یستين دور خدا ملكوت
 از شيب عادالنه اعمال آرد قبول آه بود كينزد خدا ملكوت به لحاظ نيا از آاتب آن

 یاله تيشخص آه داشت ازين او البته .هستند خدا قبول مورد ها یقربان و یسوختن یايهدا
 را عادالنه یآارها انجام قدرت او، به مانيا قيطر از و بشناسد تيرسم به را حيمس
 حيمس با زنده، مانيا هليوس به نكهيا مگر ندارد یارزش چيه ینيآئ مراسم .آند افتيدر

 هدف به نشوند، درك دارند، یمنج با آه یونديپ در تا هم یاخالق احكام یحت .شود مرتبط
 از تر قيعم یزيچ یحاو او، پدر عتيشر آه بود داده نشان دفعات به حيمس .رسند ینم خود
 هم عتيشر بطن در شده، داريپد ليانج در آه یاصل همان .بود محض همقتدران نيفرام
 نشان او به را او یخطا و آند یم آشكار را انسان هفيوظ عت،يشر .است بوده دهيخواب
 یبرا قدرت را، قدرت هم و ابديب را شيبخشا هم تا آند نگاه حيمس به ديبا انسان اما دهد یم

  .احكام سفارشات انجام
 جمع او دور به انيسيفر داد، یم را آاتب آن سئوال جواب داشت یسيع آه طور همان

 »ست؟يآ پسر او د؟يبر یم گمان چه حيمس هدربار« :ديپرس و آرد آنها به رو یسيع .شدند
 ايآ آه شود داده نشان و دهيسنج حايمس به راجع آنها هديعق آه بود منظور آن به سئوال نيا

 پسر« :دادند جواب صدا كي همه .خدا پسر اي آورند یم حساب به یعاد انسان كي را او آنها
 با یسيع آه یهنگام .ودب آمده حايمس یبرا ها نبوت در آه بود یعنوان همان نيا »!داوود

 و داد شفا را مارانيب او آه یهنگام آرد، فاش را خود تيالوه خود، هقدرتمندان معجزات
 داوود پسر همان او ايآ« آه، پرداختند پرسش به خود انيم در مردم د،يزانيبرخ را مرده

 آه، تندخواس آمك او از ناالن گر،يد یاريبس و نايناب مائوسيبارت ،یآنعان زن آن »ست؟ين
 وارد سواره او آه یهنگام .٢٢:١٥ یمت »!آن رحم من بر !داوودا پسر خداوندا،«

 !داوودا پسر عانا،يهوش« شد، گفته خوشامد او به یشاد یادهايفر با شد، یم مياورشل
 كليه در روز آن آوچك، هبچ آن و .٩:٢١ یمت »!ديآ یم خداوند اسم به آه یآس باد مبارك
 آه یآنان از یاريبس اما .داد او به را نسبت همان و آرد انداز نيطن را خود شاد یصدا
 آه دندينفهم هنوز آنها .نشناختند تيرسم به را او تيالوه خواندند، داوود پسر را یسيع
  .بود زين خدا پسر داوود، پسر آن

 در داوود چطور پس« :گفت است، داوود پسر حيمس گفتند آه آنها جواب در یسيع
 من خداوند به خداوند :ديگو یم آه چنان خواند؟ یم خداوند را او ،)خدا از مالها روح( روح
 او داوود هرگاه پس سازم؟ تو انداز یپا را تو دشمنان تا نيبنش من راست دست به گفت،
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 و نداشت هرگز یو جواب قدرت آس چيه و باشد؟ یم پسرش چگونه خواند، یم خداوند را
  ».نمود او از آردن لسئوا جرأت گريد روز آن از یآس نه

  
  
  »٦٧ فصل«
  »!انيسيفر بر یوا «
  
  

 آمده گرد مياورشل در آه یتيجمع ههم توجه .بود كليه در حيمس ميتعل روز نيآخر
 آه بودند یا مباحثه شاهد و شده جمع كليه یها صحن در مردم ;بود او به معطوف بودند،

 هرگز قبًال .ربودند یم شد، یم خارج او دهان از آه را یا آلمه هر مشتاقانه و بود انيجر در
 نشان اي یويدن وريز و زر آنكه یب ،یجوان یليجل آنجا .بود نشده دهيد یا صحنه نيچن

 مت،يق گران یرداها با یآاهنان همحاصر در او .بود ستادهيا باشد، بسته خود به یا شاهانه
 دست در طومار بانآات و آرده، ليحما بزرگان وريز و بيز و دهيپوش قبا و عبا یخيمشا
 یباوقار و آرام یسيع .آردند یم مراجعه طومارها آن به ،یگاه از هر آه یآاتبان بود،

 داشته سر بر یآسمان یاقتدار تاج آه یآس مثل او .بود ستادهيا آنها انيم در شاهانه،
 را او ماتيتعل آه ینيمخالف آرد،  یم نگاه خود نيمخالف به یازين یب و متانت با باشد،
 او به گروه گروه آنها .بودند او خون هتشن آه ینيمخالف بودند، آرده ريتحق و رفتهينپذ

 .بود مانده جهينت یب او آردن محكوم و انداختن دام به یبرا آنها یها سهيدس اما بودند تاخته
 آنها به انيسيفر و آاهنان اغالط و ظلمت مقابل در را تابان و خالص قتيحق آه یحال در او
 را رهبران آن یقيحق تيموقع او .بود آرده دفع را آنها یدرپ یپ یها تهاجم بود، آرده هيهد
 خود هرانيشر رفتار بر چنانچه آه بود آرده ميتفه شانيا به و آرده حيتشر شانيا یبرا

 هنوز همه، نيا با .بود آرده اخطار مانهيصم او .است یحتم مكافات، باشند، داشته اصرار
  .ديرس یم آن به ديبا آه بود مانده یهدف هم هنوز .بود مانده یاقب حيمس آاِر كي هم

 اما شده او ميتعل محو آنها .بود شده اديز سرعت به او، آار و حيمس به مردم هعالق
 یظاهر زهد و ذآاوت خاطر به آه بود عمر كي آنها .بودند مانده هم ريمتح حال، نيع در

 به شهيهم ،یمذهب مسائل ههم در مردم .بودند هگذاشت احترام آنها به ها، خاخام و آاهنان
 آن آه دنديد یم مردم حاال وصف نيا با .بودند گذاشته گردن آنها یچرا و چون یب اقتدار
 چنان معلم، كي عنوان به آه يیسايع سازند، اعتبار یب را یسيع آه آنند یم تقال مردان،

 آرده رهيخ شتريب را ها چشم آنها، هحمل هر از پس آه داده بروز خود از یمعلومات و اقتيل
 و شكست خط و آردند یم نگاه خيمشا و آاهنان هافسرد یها چهره به مردم حاال .است
 چقدر یسيع ماتيتعل دنديد یم آه مردم .خواندند یم آنها در را یختگير هم در و بطالن
 هم دممر خود .آنند ینم باور را او رؤسا چرا آه آردند یم تعجب است، روشن و ساده
 حرآات اق،ياشت به ختهيآم یاضطراب با آنها .آنند انتخاب را یراه چه ديبا آه دانستند ینم

  .بودند آرده یباز را رهنما و مشاور نقش عمر كي آه بودند گرفته نظر ريز را یآسان
 را یمردم هم و باشد داده اخطار رؤسا به خواست یم هم خود یها ليتمث با حيمس

 صحبت نهايا از تر روشن آه بود الزم هم هنوز اما .رنديبگ ميتعل واستندخ یم آه دهد ميتعل
 دام به فاسد، آهانت به آورآورانه مانيا و سنن به احترام قيطر از مردم، آه چرا آرد

 آاهنان، هچهر .گسست یم را شانيا یرهايزنج یستيبا یم حيمس .بودند افتاده اسارت
   .شد یم دهيشناسان آامل طور به و هانيا از شيب یستيبا یم انيسيفر و رؤسا
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 ند،يگو شما به آنچه پس .اند نشسته یموس یآرس بر انيسيفر و آاتبان« :گفت او
 و آاتبان ».آنند ینم و نديگو یم رايز ديمكن شانيا اعمال مثل كنيل د،يآر جا به و ديدار نگاه
 در آنها .است شده ضيتفو شانيا به یموس یآسمان اقتدار همان آه آردند یم ادعا انيسيفر
 خود آنها بيترت نيبد .آردند یم فرض او یجا به را خود مردم، بر یداور و احكام ريتفس
 یسيع .داشتند اطاعت توقع آنها از و دانستند یم مردم از باالتر ممكن وجه نيدتريشد به را
 آنند اجراء است، احكام مطابق آه آنجا تا را ها خاخام ماتيتعل آه فرمود خود شنوندگان به
  .آردند ینم عمل خودشان ماتيتعل به آنها خود .ندهند قرار خود یالگو را آنها اما

 یبارها رايز« :گفت یسيع .دادند  یم آالم با مخالف آه یماتيتعل اريبس چه آنها و
 انگشت، كي به را آنها خواند ینم خود و نهند یم مردم دوش بر و بندند یم را دشوار و گران
 و بود سنت آنها هشير آه بودند آرده وضع دستورالعمل یانبوه ان،يسيفر ».ددهن حرآت
 معنا چنان را احكام از يیها بخش آنها و آرد  یم محدود جهت یب را مردم یشخص یآزاد
 را آنها پرده، پس در ان،يسيفر خود آه یآداب آرد، یم ليتحم مردم به را یآداب آه آردند یم
  .ميهست معاف آداب آن یاجرا از ما گفتند یم شد، یم الزم آه هم توق هر و گرفتند یم دهيناد

 آنها یبرا هم زيچ چيه و بدهند زهد شينما آه بود نيا آنها یشگيهم اهداف از یكي
 یموس به خود نيفرام مورد در خدا .ردينگ قرار شاتينما آن جزء آه نبود مقدس آنقدر
 ».باشد عصابه چشمانت انيم در و ببند، عالمت یبرا خود دست بر را آنها و« :بود گفته
 یعمل مفهوم آن و شود تمرآز خدا آالم به اگر .دارند یقيعم یمعنا آلمات نيا .٨:٦ هيتثن

 مثل انسان یها دست ز،يآم عطوفت و عادالنه آردار در .رديگ یم اوج سراپا انسان گردد،
 داشته نگاه زيتم ا،ه دست آن .اندينما یم و سدينو یم را خدا عتيشر اصول خطاط، كي

 در ها، دست آن .شود ینم آلوده باشد، بندهيفر و فاسد آه چه هر و رشوه به و شد خواهد
 دوخته یعال هدف كي به آه یچشمان .بود خواهد فعال دلسوزانه، و زيآم محبت یآارها
 احترام و دارد دوست را خدا آالم آه یآس .ماند خواهند یباق نيب واقع و پاك باشند، شده
 چشمان و چهره از اما .آنند یم یگواه را او مالمت یب تيشخص چشمانش و چهره آند، یم
 داده یموس به آه یفرمان آن .شد ینم خوانده زهايچ آن از كي چيه ح،يمس دوران انيهودي

 اشخاص، بدن و تن بر مقدس، متون ميمفاه است قرار انگار آه شد یم ريتعب چنان شد،
 نوار، آن و نوشته واناتيح پوست از ینوار بر ميمفاه آن ر،يتعب آن به توجه با .شود لباس
 خدا احكام آه شد ینم باعث نيا البته .شد یم بسته سر به اي و ها دست به یريگ چشم طرز به

 توجه جلب یبرا عالمت عنوان به فقط پوست، ینوارها آن .بچسبد ذهن و قلب به تر محكم
 آه بزند سرشان به ثاريا یهوا آه بستند  یم خود به لايخ نيا به را آنها .شدند یم بسته
  :گرفت سرزنش باد به را پوچ تظاهر نيا یسيع .بگذارند احترام آنها به مردم شود باعث

 ضيعر را خود یها ليحما .ننديبب را شانيا مردم، تا آنند یم را خود یآارها ههم و«
 در صدر یها یآرس و ها افتيض در نشستن باال و سازند، یم پهن را خود یقبا یها دامن و
 .بخوانند آقا آقا را شانيا مردم نكهيا و را ها آوچه در ميتعظ و دارند، یم دوست را سيآنا
 .ديبرادران شما عيجم و حيمس یعني است یكي شما استاد رايز د،يمشو خوانده آقا شما كنيل
 و .است آسمان در هآ است یكي شما پدر رايز ديمخوان خود پدر ن،يزم بر را آس چيه و
 یآلمات نيچن با یمنج ».حيمس یعني است یكي شما یشوايپ رايز د،يمشو خوانده شوايپ

 و حسادت و طمع از ماالمال یقلب با آه يیآنها ساخت، آشكار را آنها یخودخواه ،یا ساده
 اشخاص آه یهنگام .بودند قدرت و مقام یتقال در مدام ،یتوخال و یظاهر یفروتن نيع در
 و شدند یم جا صاحب خود همرتب و مقام حسب بر شدند، یم دعوت جشن و یهمانيم به
 واقع یشتريب يیرايپذ و توجه مورد آردند، یم اشغال را جاها نيتر محترمانه آه یآنان
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 و ننديبب احترام و ننديبنش جاها آنگونه در آه بودند مترصد همواره انيسيفر .شدند یم
  .پرداخت آن كوهشن به یسيع آه بود عادت نيهم

 تصاحب یبرا آه یپوچ طمع و حرص .آرد مالمت را طمع و حرص آن نيهمچن او
 ها انسان به نه ،يیها عنوان چنان آه گفت او .داشت وجود یگر یمرب و یخاخام عنوان
 همه عت،يشر انيمجر و مفسران رؤسا، و آاتبان آاهنان، .هستند متعلق حيمس به بلكه
 آس چيه به دينبا آه آرد ديآأتـ مردم به یسيع .شدند خوانده پدر كي فرزند همه و برادر
  .باشد شما مانيا و وجدان بر او تسلط هدهند نشان آه ديبده یا محترمانه عنوان

 عنوان آه شد یم احاطه یآنان هليوس به و بود، نيزم یرو بر امروز حيمس اگر
 شما كنيل« آه، آرد ینم تكرار را خود هگفت ايآ آشند، یم دكي را »جناب یعال« اي »جناب«
 خدا قول از مقدس متون ».حيمس یعني است یكي شما استاد رايز د،يمشو خوانده آقا
 نيعناو نيا آه است انسان آدام .٩:١١١ مزمور ».است بيمه و قدوس او نام« ند،يگو یم
 به را الفاظ نيا بتوان راحت آه باشد بزرگ و پاك آنقدر تواند یم یآس مگر بخورد؟ او به
 اشتباه در قًايعم بداند، خود مناسب را نيعناو نيا یآس آه هم فرض به آرد؟ اطالق او

 افسوس !افسوس !آند یم ارائه یا دهيناپسند نحو به را خدا تيشخص و نام دارد رايز است
 نگار و نقش پر یرداها ريز غالبًا گناهان، نيتر یاساس و استبداد ،یويدن التيتما آه

  :داد ادامه یمنج !اند شده پنهان مقدس، و بزرگ مقامات
 و گردد پست آند، بلند را خود آه هر و بود شما خادم باشد، بزرگتر شما از آه هر و«

 یبزرگ آه داد ميتعل بار نيچندم یبرا حيمس ».گردد سرافراز سازد، فروتن را خود آه هر
 يیواال ،یآسمان محاسبات در .شود یم یريگ اندازه یاخالق ارزش هليوس به یقيحق

 و محبت ريمس در ما آردن آار نوعان، هم رفاه یبرا ما ستنيز از است متشكل ما تيشخص
  .بود آرده سقوط انسان خادم جالل، پادشاه آن یعني حيمس .رحمت
 به را آسمان ملكوت در آه اآارير انيسيفر و !آاتبان یا شما بر یوا« :گفت یسيع

 مانع دخول از را شوندگان داخل و ديشو ینم آن لداخ خود رايز د،يبند یم مردم یرو
  ».ديشو یم

 از و ديبلع یم را زنان وهيب یها خانه رايز !اآارير انيسيفر و آاتبان یا شما بر یوا«
 نفوذ انيسيفر ».افتي ديخواه دتريشد عذاب رو آن از ;ديآن یم ليطو را نماز ا،ير یرو
 آنها .آردند یم استفاده سوء خود نفع به نفوذ نيهم از و داشتند مردم انيم در یاديز

 را خود یدارائ آه آردند یم فيتكل آنها به سپس و جلب خود به را منؤمـ زنان وهيب اعتماد
 نيا افتاد،  یم آنها چنگ به یزنان وهيب آن یدارائ آه نيهم .آنند یمذهب اهداف وقف
 ینابكار نكهيا یبرا نهايا دبردن یم آار به خود نفع به را آن آش، نقشه و یموذ گران لهيح

 از یبزرگ یها شينما و پرداختند یم یطوالن یدعاها به مردم انظار در آنند، یمخف را خود
 .آورد یم آنها یبرا یشتريب لعنت ،یاآارير نيا آه آرد فاش حيمس .آردند یم اجرا زهد
 نهايا یندگز .زنند یم دم زهد از مدام امروزه آه است یآنان هبرازند یها سرزنش نيهم
 پوشند یم آن یرو یظاهر یپاآ از یلباس وجود، نيا با .است حرص و یخودخواه هآلود
 ههم او .داد بيفر شود ینم را خدا البته .دهند بيفر را شيخو نوعان هم یصباح چند تا
  .آند یم یداور او رفتار حسب بر را یانسان هر و داند یم را ما یقلب یها تين

 نشد، قائل هم استثناء و دانست محكوم را ايهدا از یا تفادهاس سوء گونه هر حيمس
 او .باشد نكرده فيتضع هم را دادن هيهد هيروح آه بود مواظب یليخ حال نيع در البته

 ريمس در را آنها یايهدا و آنند یم سهيسرآ را زنان وهيب آه را یاشخاص یخودخواه
 یزن وهيب نيتحس به ، سرزنش آن با همگام او .آرد سرزنش آنند، یم خرج ستهيناشا
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 اشخاص، هيهد از ها انسان هاستفاد سوء .انداخت خدا هخزان به را خود یميتقد آه پرداخت
  .رديبگ پس دهنده هيهد از را خدا برآت تواند ینم

 داشت حضور داشتند، قرار خزانه یها صندوق آه يیجا یعني كليه صحن در یسيع
 ثروتمندان، از یاريبس .سپردند یم را خود یايهدا و دآمدن یم آه آرد یم نگاه را یآنان و

 نانهيغمگ یسيع .آردند یم پرداخت ،یخاص يیخودنما و یگر جلوه با و آورده یآالن مبالغ
 اثناء، نيهم در .نكرد آنها هداوطلبان یها پرداخت نيا از یفيتعر چيه و آرد یم نگاه را آنها
 ها صندوق آن به ديترد با چنان آه ديد را یريفق زن وهيب رايز ديدرخش او صورت در یبرق
 هنگام به مغرور ثروتمندان آن آه چه هر .نديبب را او یآس ديترس یم انگار شد، یم كينزد
 جرأت آه انگار د،يآش یم پس پا رفتن، راه در زن نيا رفتند، یم جلو تيقاطع با دادن هيهد
 بكند، یآار دارد، آه یا عالقه و شقع ريمس در خواست یم او حال، نيا با .ندارد رفتن جلو
 در .انداخت ینگاه داشت، دست در آه یا هيهد به او .باشد یزيناچ آار آار، آن آه چند هر
 هر در .بود او يیدارا ههم بود، آه چه هر اما بود اندك یليخ او هيهد ان،ياطراف با سهيمقا
 و انداخت صندوق به عتسر به داشت دست در آه یا سكه دو د،يرس او به آه فرصت حال،
 را او حرآات ههم اش، مانهيصم یها نگاه با یسيع .گرفت شيپ را برگشتن راه شتاب با
  .داشت نظر ريز

 وقت آن .آنند نگاه زن وهيب آن یندار به آه فرمود و خواند شيپ را شاگردانش ،یمنج
 زن وهيب نيا م،يگو یم شما به« :ديرس هم زن آن گوش به او زيآم نيتحس آلمات آه بود
 او عمل ديد آه نيهم زن، وهيب آن ».داد شتريب انداختند، خزانه در آه یآنان ههم از نيمسك
 به ها یليخ بود ممكن .آرد یجار دهيد از اشك است، گرفته قرار نيتحس مورد و شده دهيد
 آاهنان چنگ به را آن و دارد نگاه خودش یبرا را زشيناچ نقد آه آنند هيتوص او

 چشم به آجا دهند، یم گرانيد آه همه آن انيم در اندك، آن اصًال ندازد،ين كخورا خوش
 او به آه گرفت یم سرچشمه مانشيا از او هزيانگ .ديفهم را او هزيانگ یسيع البته د؟يآ یم
 آه آرد را آوشش نيباالتر و بود آن نگران دل ديبا و داده قرار خدا را كليه مراسم گفت یم

 یعمارت او، هآرد نيا آه بود قرار و آرد توانست، آه را آنچه او .بماند برقرار كليه مراسم
 را خود قلب او .اوست یشاد هم تيابد در آه یا آرده .دارد نگاه زنده او ادي ابد تا آه شود
 ارزش با بلكه ها، سكه ارزش با نه البته شد، برآورد آن ارزش ;بود آرده هيهد آن هميضم

  .بدهد را هيهد تا ختيبرانگ را او آه یا عالقه خدا، آار به القهع ارزش با و خدا به محبت
 شتريب انداختند، خزانه در آه یآنان ههم از« او :گفت ريفق زن وهيب آن هدربار یسيع

 و شوند دهيد نكهيا یبرا شانيا از یاريبس و آردند نثار خود فراوان از ثروتمندان ».داد
 آم یزيچ تجملشان از نه و شيآسا از نه شانيا تهنگف نذورات .رنديگ قرار احترام مورد

  .نبود زن وهيب هسك ارزش با سهيمقا قابل و نداشت را الزم یخودگذشتگ از آنها آار ;آرد یم
 مهر اي یرسوائ مهر آه است زهيانگ سازد، یم را ما یآارها هچهر آه است زهيانگ
 ها زبان و د،يآ یم ها چشم به آه یبزرگ آار هر .زند یم ما آار یپا به را واال یاخالق ارزش

 يیرو خوش با آه یآوچك هفيوظ .ستين نيتر باارزش خدا نظر از آنند، یم فيتعر آن از
 نداشته یارزش گرانيد چشم به ديشا و نباشد شينما یبرا آه یآوچولوئ هيهد .شود انجام
 زتريعز خدا یراب محبت، و مانيا از یقلب .دارد را ارزش نيباالتر غالبًا او چشم از باشد،
 آه بكند را یآوچك آار آن تا داد را خود معاش ندار، زن وهيب آن .است ايهدا نيتر یمتيق از
 د،يورز یم عشق آن به آه یمطلب یبرا را سكه دو آن تا آرد محروم غذا از را خود او .آرد
 را آار آن مانيا با رد،يگ ینم دهيناد را او ديشد ازين اش یآسمان پدر آه باور نيا با او و بدهد
  .آرد كيتحر را یمنج نيتحس حس بودآه وار آودك مانيا آن و خودگذشته از روح آن .آرد
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 او به خدا، تيحقان و ضيف یبرا را خود سپاس آه آرزومندند یاريبس فقرا، انيم در
 تر ابيآام برادران با مشارآت در را یعبادت مراسم آه هستند ليما اريبس آنها .دهند نشان
 را شانيشندرقازها ديبگذار .شوند روبرو یسرد با یستينبا ها روح نيا .آنند برگزار خود
 خدا محبت از مملو یقلب با آه یوقت ز،يناچ ظاهر به ريمقاد آن .بخوابانند آسمان بانك در
 یرو شد ینم متيق آه شوند یم ليتبد يیها ارمغان به ،یاختصاص یايهدا به شوند، یم داده
  .دهد یم برآتشان خدا و آنند یم متبسم را خدا آه يیها ارمغان و اياهد گذاشت، آنها

 انداختند، خزانه در آه یآنان ههم از« او گفت، سخن زن وهيب آن از آه یهنگام یسيع
 از بلكه زن، آن هزيانگ باب از فقط نه آن، قتيحق و بود قتيحق نيع او هگفت ،».داد شتريب

 هخزان به را یهنگفت مبلغ شد، یم »ربع كي آه یفلس ود« آن .بود زين او هيهد جينتا باب
 ريثأتـ .بود دولتمند انيهودي آن یها یهمراه ههم از تر آالن یبس آه یمبلغ آرد، زيوار خدا
 در اما بوده آوچك خود هسرچشم در آه آرد هيتشب ینهر به شود یم را آوچك هيهد آن

 بهبود به ق،يطر هزاران به و ردهآ تر قيعم و تر پهن را خود ريمس قرن، همه نيا طول
 و نيسرزم هر در نفر هزار هزاران، .است آرده آمك ل،يانج انتشار و مستمندان تيوضع
 ه،يهد آن .شدند الگو چقدر خود آه داند یم خدا و گرفتند الگو زن وهيب آن ثاريا از دوره، هر
 با .آردند مضاعف را او هيهد یارزندگ نان،يا یايهدا و را یغن هم و ختيبرانگ را ريفق هم
 جينتا آه آرد ليتبد یميعظ منبع به را آن داد، زن وهيب آن خرد پول به خدا آه یبرآت
 آه یشرط به د،يآ عمل به آه یاقدام هر و شود نثار آه یا هيهد هر .آورد بار به یتر ميعظ

 ابدي یم برآت سكه، دو آن مثل باشد، آن هپشتوان خدا دادن جالل یبرا یا صادقانه شوق
 و نثار چنان یكوين جينتا .تواناست زيچ هر بر آه خورد یم گره یآس اهداف با آه چرا
  .آند محاسبه تواند ینم یانسان چيه را، یاقدام چنان

 بر یوا« :داد ادامه انيسيفر و آاهنان به خطاب خود زيدآميتهد یاخطارها به یمنج
 به آه هر كنيل ستين یباآ خورد قسم كليه به آه هر ديگوئ یم آه آور انيراهنما یا شما
 اي طال است؟ افضل آدام ايآ ان،ينايناب و نادانان یا .آند وفا ديبا خورد، قسم كليه یطال
 به آه هر كنيل ستين یباآ خورد، قسم مذبح به آه هر و سازد؟ یم مقدس را طال آه یكليه
 هيهد است؟ افضل آدام ن،آورا و جهال یا .آند ادا ديبا خورد، قسم است آن بر آه یا هيهد
 و غلط نيمواز حسب بر را خدا واجبات آاهنان، »د؟ينما یم سيتقد را هيهد آه مذبح اي

 به و دهيسنج گريكدي با را گناهان ینسب طور به آنها .بودند آرده ريتفس خود هنظران تنگ
 از ینعي بودند، آرده نييتع گناهان آن از كي هر هميجر یبرا یقيدق حدود خودشان اليخ

 یتر سبك عواقب یگاه آه گريد یبرخ و شد یم یپوش چشم یراحت به گناهان یبعض
 یتعهدات ديق از را اشخاص پول، خاطر به آنها .شدند یم محسوب ینابخشودن گناه داشتند،

 دنديپوش یم چشم نيسنگ اتيجنا از اد،يز مبالغ گرفتن با یگاه و آردند یم رها داشتند، آه
  .شد یم نييتع یجزئ لغزش كي یبرا ینيسنگ مجازات گر،يد ردموا در آه یحال در

 ديده یم عشر را رهيز و شبت و نعناع آه اآارير انيسيفر و آاتبان یا شما بر یوا«
 را آنها ستيبا یم !ديا آرده ترك را مانيا و رحمت و عدالت یعني عت،يشر احكام اعظم و
 واجبات ريتعب سوء آلمات، نيا با حيمس ».ديباش نكرده ترك زين را نهايا آورده، جا به

 كي ده دادن .گذارد  ینم آنار هم را واجبات آن خود او البته .آند یم محكوم دوباره را مقدس
 از مانداران،يا پدر م،يابراه .شد یم تيرعا ميقد یها زمان از و بود شده مقرر خدا یسو از
 شناختند یم تيرسم به را كي ده هود،ي یرؤسا .داد كي ده آورده، دست به آه آنچه ههم

 مقررات ك،ي ده هنيزم در .ننديبب آن یاجرا به ملزم را خودشان مردم آه گذاشتند ینم منتها
 واقعًا آنها یاجرا آه بودند شده دهيچيپ یقدر به مقررات آن .بود فراوان یدرآورد من
 .مدمبرآ عهده از من ديبگو و بكشد یراحت نفس توانست ینم چكسيه .بود رممكنيغ
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 آن ها خاخام و آاهنان اما بود یمعقول و درست هبرنام كي ده بود، داده قرار خدا آه آنچنان
  .بودند آرده مبدل فرسا طاقت بار كي به را

 فيتكل كي را كي ده پرداخت ح،يمس .هستند مهم است، داده خدا آه ینيفرام ههم
 دادن در انيسيفر .ستين گريد فيتكال به يیاعتنا یب جواز امر، نيا آه داد نشان اما شناخت

 خرج به وسواس یليخ اسفند، و انيباد و نعناع مثل یآار یسبز محصوالت كي ده
 به رفته، آار به تقدس و دقت آه حال نيع در نداشت یچندان خرج كي ده نيا دادن .دادند یم

 فشار تتح را آنها دهيفا یب یها تيمحدود طرف، آن از .آورد یم احترام و آمد یم آارشان
 مردم ذهن آنها .بود برده نيب از بود، آرده وضع خدا آه را یمقدس هبرنام احترام و گذاشته

 .بودند آرده منحرف ،یاصول قيحقا از را آنها توجه و فيخف و خوار یبندها و ديق با را
 حيمس .بودند رفته ادي از يیجو قتيحق و رحمت عدالت، مانند عت،يشر تر نيوز مطالب
  ».ديباش نكرده ترك زين را نهايا آورده، جا به را آنها ستيبا یم« :گفت

 آه يیها یراهنمائ در .بودند آرده فيتحر وهيش نيهم به زين را احكام ريسا ها، خاخام
 و گراز گوشت از استفاده .بود ممنوع ناپاك یزهايچ خوردن شد، انجام یموس قيطر از

 شده منع آنند، یم آوتاه را عمر و لودهآ را خون آه آنجا از ديشا گر،يد واناتيح یبرخ
 بلكه نگذاشته یباق بود، آرده وضع خدا آه آنگونه را ها تيممنوع نيا انيسيفر اما .بود

 مردم نوع، نيا از یاريبس انيم از .بودند آورده وجود به آنها یورا یا پشتوانه یب مقررات
 نيزترير از مبادا گذرانندب یصاف از آنند، مصرف خواهند یم آه را یآب هر بودند ملزم

 در یسيع .ديايب حساب به ناپاك واناتيح گروه از آه باشد آب آن در یزيچ حشرات،
 انيسيفر به داد،  یم قرار شانيا یعمل یها یآلودگ هتود مقابل در را ها ینيخردب نيا آه  یحال
  »!ديبر یفروم را شتر و ديآن یم یصاف را پشه آه آور انيراهنما یا« :گفت

 از آه ديباش یم شده ديسف قبور چون آه اآارير انيسيفر و آاتبان یا شما بر یوا«
 »!است پر نجاسات ريسا و مردگان یها استخوان از آنها درون كنيل دينما یم كوين رون،يب

 تقدس گذارد، یم سرپوش قبر درون تعفن بر بايز و نيمز و ديسف قبر سنگ آه یطور همان
   :داد ادامه یسيع .گذاشت یم سرپوش شانيا شرارت بر زين رؤسا و آاهنان آن یظاهر

 یها مدفن و ديآن یم بنا را ايانب یقبرها آه اآارير انيسيفر و آاتبان یا شما بر یوا«
 خون ختنير در م،يبود یم خود پدران اميا در اگر دييگو یم و د،يده یم نتيز را صادقان

 ايانب قاتالن فرزندان آه ديده یم دتشها خود بر پس !ميشد ینم كيشر شانيا با ايانب
 بگذارند، شينما به درگذشته یايانب به نسبت را خود احترام نكهيا یبرا انيهودي ».ديهست
 به و گرفتند ینم بهره آنها ماتيتعل از اما دادند یم خرج به تعصب آنها قبور آردن بايز در
  .آردند ینم اعتنا آنها یها حتينص

 بود آرده دايپ پرورش مردگان دنيخواب محل به یزيآم رافهخ هعالق ح،يمس دوران در
 با مردم .بود یپرست بت آار نيا خدا، نظر از .شد یم قبور نيتزئ صرف پول یهنگفت مبالغ و
 و آنند ینم خدا نثار را خود محبت آمال آه دادند یم نشان مردگان، به خود ليدل یب هعالق آن
 دوم هدرج در ه،يهمسا بلكه دارند، ینم دوست خود سنف هانداز به را خود هيهمسا تنها نه
 به آه ها یليخ .است جيرا یميعظ اسيمق در هم امروز ،یپرست بت همان .ستين هم تياهم

 الزم هبودج تازه شوند، یم محسوب مجرم ر،يفق و ماريب و ميتي و وهيب به یتوجه یب خاطر
 وقت، آنها .آنند یم تلف نيگرن و نيسنگ یها مقبره ساختن یبرا را یتوجه چنان یبرا
 زندگان به نسبت را خود فيتكال آه یصورت در آنند یم خرج محابا یب را آار یروين و پول
  .است آرده روشن را آنها تيشفاف آن به حيمس آه یفيتكال اند، سپرده یفراموش هبوت به

 ما اگر آه گفتند یم گريكدي به و ساختند یم نيمز یها مقبره امبران،يپ یبرا انيسيفر
 نيهم اما .ميشد ینم دست هم مردم با خدا، خادمان خون ختنير در م،يبود پدرانمان یجا به
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 طرح خدا، فرزند خون ختنير یبرا زدند، یم را حرف نيا آه ینيح همان در انيسيفر
 مينيبب تا آند باز را ما چشم ديبا هيقض نيا .ميريبگ درس هيقض نيا از ديبا هم ما .ختندير یم
 یريجلوگ ما ذهن به قتيحق نور به دنيرس از تواند یم چطور و آجاست تا طانيش قدرت آه
 اند، مرده مانشانيا یبرا آه یآسان به آنها .گذارند یم انيسيفر یپا یجا پا ها یليخ .آند

 .رفتندينپذ را حيمس آه بودند آور انيسيفر مگر آه آنند یم تعجب آنها .گذارند یم احترام
 ما ;ميآرد یم قبول را او ماتيتعل یخوشحال با م،يبود آنها یجا به ما اگر دنيگو یم آنها
 اشخاص، نيهم قًايدق اما .ميشد ینم كيشر آردند، انكار را یمنج آه یمجرمان آن با هرگز
 آنند، خرج یفروتن و یخودگذشتگ از ديبا و آمد یم انيم به خدا از اطاعت یپا آه یوقت

 نهايا آه است نيچن نيا و .آنند یم خفه را الزام آن شوند، لزمم هم اگر و آنند ینم اطاعت
 یانيسيفر همان دادند، نشان انيسيفر آه دهند یم نشان خود از را یا هيروح و روح همان
  .آرد محكومشان حيمس آه

 حيمس آردن رد در آه را یوحشتناآ تيمسئول آمدند، یم خود به یآم ان،يهودي اگر
 به عادل ليهاب یعني شد، ختهير گناه یب نياول خون آه یزمان آن از .آردند یم درك بود،
 ها قائن جرم آه تفاوت نيا با است، شده تكرار خيتار همان درآمد، پا از قائن دست
 پادشاهان، گناهان هيعل را خود یصدا امبرانيپ ،یا زمانه هر در .دهيگرد هم تر نيسنگ
 او از خود، جان انداختن خطر به متيق به دا،خ یها گفته انيب با و آرده بلند مردم و رؤسا
 مدام ،یراست و نور انكارآنندگان وحشتناك مكافات بعد، نسل تا ینسل از .اند آرده اطاعت
 آن گناه .ختندير یم خود سر بر را آن ههم ح،يمس دشمنان آن حاال و بود شده تر نيسنگ

 به گذاشتن رد دست با آنها .ودب قبل یها نسل از كي هر گناه از تر بزرگ رؤسا، و آاهنان
 را حيمس تا ليهاب از عادل، یها انسان ههم خون تيمسئول ،یمنج عطوفت و مهر پر هنيس
 یدادگر ،یزود به و .آنند پر لب تا را خود یدادگريب جام آه رفتند یم آنها .گرفتند گردن به
  :آرد خطر اعالم شانيا به نهيزم آن در یسيع .گرفت یم را آنها بانيگر انه،يجو یتالف

 ليهاب خون از د،يآ وارد شما بر شد، ختهير نيزم بر آه صادقان یها خون ههم«
 شما به نهيآ هر .ديآشت مذبح و كليه انيم در را او آه ايبرخ ابن ايزآر خون تا قيصد
  »!آمد خواهد فهيطا نيا بر همه نيا آه ميگو یم

 او یها حرف نيا آه دانستند یم دادند،  یم گوش یسيع به آه یانيسيفر و آاتبان
 به  یهنگام ايزآر .است شده آشته چگونه ینب یايزآر آه دانستند یم آنها .است درست
 یخشم دچار پادشاه .داد یم اخطار مرتد پادشاه به خدا جانب از داشت آه شد محكوم مرگ
 آرد، فرش را كليه صحن یها سنگ آور، اميپ آن خون و آرد صادر را فرمان آن و شد یآن

 .دهد شهادت مرتد، لياسرائ هيعل و بماند تا رفت ینم .رفت ینم آردند، یم چه هر آه یخون
 آه طور همان .آشد یم انتقام اديفر خدا نزد عادل، آن خون هلك است، یباق كليه آه یوقت تا
  .فراگرفت را جماعت وحشت، از یا رعشه زد، یم حرف وحشتناك گناهان آن از یسيع

 در انيهودي آه گفت جماعت آن به بود، دوخته ها دوردست به را خود نگاه آه یسيع
  :آرد نخواهند تحمل را خدا خادمان و ماند خواهند یباق ريناپذ توبه گذشته، مثل هم ندهيآ

 به و آشت ديخواه را یبعض و فرستم یم شما نزد را آاتبان و حكما و ايانب الحال لذا«
 ».راند ديخواه شهر به شهر از زده، انهيتاز خود سيآنا در را یبعض و ديآش ديخواه دار

 گر،يد یاريبس و عقوبي فان،ياست مثل القدس، روح و مانيا از پر یمانيحك و رسوالن
 ینور و آرده دراز دست آسمان یسو به آه یحال در حيمس .شد خواهند آشته و محكوم

 یصدا .گفت یم سخن ،داشت مقابل در آه یاشخاص با داور كي مثل بود، ساطع او از یاله
 و بود گرفته سرزنش لحن حاال داشت، خواهش رنگ و بود نزاآت آمال در همواره آه او
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 از هرگز او، یها نگاه و سخنان ريثأتـ آاش یا .خوردند یم تكان نيمخاطب و آرد یم محكوم
  .رفت ینم نيب

 خود روح خود، دست به آه یاآارانير بود، اآارانير جانب از شتريب حيمس یناراحت
 به حق هافيق .گرفتند یم یباز به را خدا یآبرو و دادند یم بيفر را مردم آردند، یم تباه را

 او .بديبفر را او توانست ینم گرفتند، یم خود به رؤسا و آاهنان آه یا بندهيفر و جانب
 خطاب ح،يمس زيدآميتهد یاخطارها آه چند هر .ديد یم آنها در را یطانيش عوامل آارآرد

 ظلمت، سيرئ هيعل او .نگفت انتقام از یسخن او اما بود جگرسوز و زيت گناهكاران، به
 یانيحيمس .نشد دهيد او از یتيعصبان حالت چيه اما بود گرفته مقدس یخشم هم آن و خشم
 نيريش صفات آه یحال در یعني هستند، طور نيهم هم آنند یم ستيز خدا با يینوا هم در آه

 رياس اما آنند، یم یا عادالنه یناراحت احساس گناه مقابل در دارند را رحمت و محبت
 برخورد در انيحيمس .دهند ینم فحش بشنوند، فحش اگر آه یطور به شوند ینم احساسات

 مانند یم حيمس در ورزند، اصرار ینادرست بر تا رنديگ یم فرمان درون عالم از آه یآنان با
  .دآنن یم حفظ را خود بر تسلط و آرامش یعني

 نيا در دوخت، جماعت به چشم سپس و انداخت كليه به ممتد ینگاه خدا، پسر
 فرط از آه يیصدا با .ديپوشان را اش چهره ق،يعم یدلسوز از یحاآ و یآسمان یغم لحظه،

 یا !مياورشل یا« آه، گشود زبان تلخ، یها اشك با و بود، شده گرفته ،یقلب اندوه آن
 جمع را تو فرزندان خواستم مرتبه چند !خود مرسالن هآنند سنگسار و ايانب قاتل م،ياورشل
 سخنان، نيا »!ینخواست و آند یم جمع خود بال ريز را خود یها جوجه آه یمرغ مثل آنم،
 يیسرا نوحه نيا .داشت انيجر او درون در ،يیجدا هلحظ آن در آه بود یآشمكش یايگو
 تيالوه ذات محبت از ز،ياسرارآم وداع نيا .بود خدا خود یقلب مكنونات انگريب ح،يمس

  .ديشن یم آور رنج یها پاسخ آه بود ها قرن آه یمحبت زد، یم حرف
 را شاگردانش یسيع .بودند زده لب بر یخاموش مهر ان،يصدوق مثل هم انيسيفر
 فانيحر مقابل از آه یا خورده شكست عنوان به نه اما شد رفتن یايمه و آرد احضار
 رفتن با او .است دهيرسان انيپا به را خود هفيوظ آه یآس قالب در بلكه آند یم ینينش عقب
  .آرد معاف مبارزه دانيم در جنگ از را قهرمان كي خود،

 بخش  نتيز شد، دهيباران یسيع لبان معدن از پرتالطم روز نيا در آه يیگوهرها آن
 افت،ي اهر دالن صاحب نيا یزندگ هعرص به یا تازه یها شهياند .ديگرد ها دل از یليخ

 از پس .شد آغاز خيتار از یا تازه دوران و گرفت، جا شانيا ذهن در یا تازه یها آرمان
 آن خور در یرتيغ و حكمت با و گذاشتند دانيم به پا دلشدگان نيا ح،يمس اميق و بيتصل
 را ها انسان دل آه داشتند خود با یاميپ نهايا .دادند انجام را خود یاله تيمورأمـ م،يعظ آار
 همه آن را هزار هزاران یزندگ آه یخرافات آند، یم شهير از را ها قرن خرافات آه برد، یم

 و ها یتئور آنند، باز شهادت به زبان نانيا نكهيا از شيپ تا .داشت یم نگاه و برد یم عقب
 قيخال آن به خطاب آه یسخنان .بودند شده ليتبد پوچ يیها قصه به انسان، یها فلسفه
 یسرشار یدستاوردها آمد، رونيب یمنج دهان از م،ياورشل كليه هآرد وحشت و ريمتح

  .هستند رونيب تصور حد از آه داشتند
 درخت آن یعيطب یها شاخه .آرد متارآه خدا با قوم، كي عنوان به ليياسرا البته

 و وار هيمرث یلحن با كل،يه درون به خود نگاه نيآخر با یسيع .بودند شده قطع تون،يز
 نيا از ميگو یم شما به رايز .شود یم گذارده رانيو شما یبرا شما هخان نكيا« :گفت رايگ

 او لحظه، آن تا ».ديآ یم خداوند نام به آه او است مبارك دييبگو تا ديد دينخواه مرا پس
 یواريچهارد آن از ديبا خدا، پسر عنوان به حاال او اما ;خواند یم خود پدر هخان را كليه
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 بود، شده ساخته او جالل یبرا آه یكليه آن از ديبا شهيهم یبرا خدا حضور بگذرد،
  .بود ديبا ینم شيب یا شعبده آن، عبادت و معنا یب آن مراسم بعد، به آن از .شد یم برداشته
  
  
  »٦٨ فصل«
  »یرونيب اطيح در«
  
  
 شانيا .بودند یوناني یبعض بودند، آمده عبادت جهت به ديع در آه یآسان آن از و«
 ميخواه یم !آقا یا« :گفتند آرده، سئوال و آمدند بود، ليجل یدايص تيب از آه پسيليف نزد
  ».گفتند یسيع به پسيليف و اسياندر و گفت اسياندر به و آمد پسيليف .مينيبب را یسيع

 مجادله در او .بود آرده وارد بانيرق بر یفاحش یها شكست ح،يمس آار زمان، نيا در
 حايمس عنوان به را او هرگز آنها آه بود یهيبد اما بود شده زرويپ ان،يسيفر و آاهنان با

 نمانده یباق یديام شاگردان، نظر به .بود دهيرس فرا يیجدا هلحظ باالخره .رفتيپذ نخواهند
 آه یميعظ رخداد آن .برساند آمال به را خود آار آه بود آن هآستان در ح،يمس البته .بود

 .بود وقوع هآستان در شد، یم مربوط جهان سراسر به لكهب هود،ي قوم به تنها نه آن، تبعات
 ،».مينيبب را یسيع ميخواه یم« آه، ديشن را مشتاقانه درخواست آن حيمس یوقت

 او چشمان در یبرق شد، یم انداز نيطن او گوش در را انيجهان یتشنگ اديفر آه یدرخواست
 درخواست آن در او ».ابدي جالل انسان پسر آه است دهيرس یساعت« :گفت و ديدرخش

  .ديد را خود ميعظ یفداآار هآنند دلگرم ثمرات از یا ثمره ان،يوناني
 آمده غرب از مردان نيا بود، شيخو ینيزم اتيح هخاتم هآستان در یمنج آه حاال

 به زمان در .آمدند شرق از خردمندان آن او، یزندگ آغاز در نكهيآماا نند،يبب را او تا بودند
 او آمدن از اصًال آه بودند خود دراز و دور یها نقشه غرق چنان انيهودي ،حيمس آمدن ايدن

 آخور آن به پا خود یايهدا با هوه،ي نام با ناآشنا ینيسرزم از مجوسان، آن .نشدند خبر
 ها، قوم هندينما عنوان به انيوناني نيا آه یطور همان .آنند پرستش را یمنج تا گذاشتند
 جذب اعصار، ههم و ها نيسرزم ههم مردم آمدند، یسيع دنيد به جهان مردم و ها ملت
 ملكوت در آمده، مغرب و مشرق از بسا آه« :است نيچن نيا و .شوند یم یمنج بيصل

  .١١:٨ یمت ».نشست خواهند عقوبي و اسحاق و ميابراه با آسمان
 زا یبعض .بودند دهيشن را مياورشل به حيمس هروزمندانيپ ورود یماجرا ان،يوناني آن
 كليه از را رؤسا و آاهنان او آه بودند داده انتشار و آرده یتصورات خود شيپ مردم،

 آن .آند يیروا فرمان ل،يياسرا پادشاه عنوان به و آند تصرف را داوود تخت تا رانده رونيب
 ».مينيبب را یسيع ميخواه یم گفتند، لذا بدانند را او تيمورأمـ قتيحق خواستند یم انيوناني

 كليه از قسمت آن در د،يشن را آنها درخواست یسيع آه یوقت .شد برآورده آنها یآرزو
 یگفتگو یبرا یسيع لذا نداشت را آنجا به ورود حق ان،يهودي از ريغ آس چيه آه بود
  .رفت كليه یرونيب اطيح به ان،يوناني آن با ميمستق

 آاو و آند و دش یم كينزد او به بيصل هيسا .بود دهيفرارس حيمس افتني جالل ساعت
 یبرا یفراوان دختران و پسران بكند، دارد اليخ آه یثاريا آه داد نشان او به انيوناني آن
 خواب آه ديد خواهند یحالت در را یو یزود به انيوناني آن آه دانست یم او .آورد یم خدا
 داده قرار ابراب یعني قاتل راهزن كي فيرد در آه ديد خواهند را او آنها .اند دهيند هم را آن
 را یمردم آنها .شود یم داده حيترج خدا پسر یآزاد به برابا یآزاد آه ديد خواهند و شده

 به مردم، آن .آرد خواهند را خودشان انتخاب رؤسا، و آاهنان كيتحر به آه ديد خواهند
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 شد خواهد داده پاسخ گونه نيا »آنم؟ چه حيمس به مشهور یسيع با پس« :آه سئوال نيا
 گناهان یبرا داشت آه یا آفاره با آه دانست یم حيمس .٢٢:٢٧ یمت »!شود صلوبم« آه،

 او .افتي خواهد گسترش جهان سراسر به و شود یم آامل او ملكوت داد، یم انسان
 غالب او روح و آرد خواهد برقرار دوباره را گسسته هرابط آن او، آار آه دانست یم

 ههم در آه يیصداها د،يشن را صداها آن و ستيگرن ندهيآ به یا لحظه یبرا او .آمد خواهد
 وحناي ».دارد یبرم را جهان گناه آه خدا هبر نكيا« آه، دادند یم در ندا نيزم یها قسمت
 از پس آه یخرمن دانست، ميعظ خرمن كي هعانيب را، ها بهيغر یعني انيوناني نيا او .٢٩:١
 ها ملت ههم آه یوقت یعني آمد، هدخوا جمع هود،يريغ و هودي نيب يیجدا واريد ختنيفرور

 آن شدن گشوده در و خرمن آن از استقبال در او .بشنوند را نجات اميپ اقوام، و ها زبان و
 نيا آه یقيطر البته ».ابدي جالل انسان پسر آه است دهيرس یساعت« :گفت د،يام هدرواز
 آوردن جمع قيطر .ترف ینم رونيب حيمس ذهن از وقت چيه شد، یم انجام آن در افتني جالل
 با فقط .آند دنبال را خود زودرس مرگ یماجرا آه بود نيا انيهوديريغ آوردن درون به و

 دور گندم، هدان كي مثل یستيبا یم انسان پسر .ابدي نجات توانست یم جهان آه بود او مردن
  .شود دهزن دوباره آه بود قرار اما ;رفت یم ها دهيد از و گشت یم مدفون و شد یم انداخته
 با را موضوع فهمند، بتوانند شاگردان نكهيا یبرا اما آرد انيب را شيخو هنديآ حيمس
 او مرگ توسط او، تيمورأمـ یقيحق هجينت بود قرار .آرد ريتصو یعيطب امور از استفاده

 افتد، یم نيزم در آه گندم هدان اگر ميگو یم شما به نيآم ن،يآم« :گفت او .ديآ دست به
 و افتد یم نيزم به گندم هدان آه یوقت ».آورد اريبس ثمر رديبم اگر كنيل ماند اتنه رد،ينم
 دادن محصول به ح،يمس مرگ هم طور نيهم .دهد یم محصول و آند یم رشد رد،يم یم
 محصول و هجينت ات،يح ملكوت، سبز قانون یراستا در .شود یم منجر خدا ملكوت یبرا

  .بود ستيبا یم او مرگ
 .دارند خود چشم شيپ را او ريتصو همواره آنند، یم رو و ريز را خاك آه يیآنها

 گندم محصول نيتر دهيبرگز سال هر آند، حفظ را خود گندم هريذخ نكهيا یبرا یانسان هجامع
 آن .شود یم ختهير دور آند یم اليخ داند، ینم آنكه آه آند یم نثار نيزم بر چنان را خود
 نظاره باال از را آنها خداوند فقط تا شوند پنهان خاك ريز یستيبا یمدت یبرا دگان،يبرگز
 .ها خوشه و ها سنبله آن، از بعد و ديآ  یدرم ساقه سپس و شود یم دايپ جوانه آنگاه .آند
 خاك ريز شوند، پنهان ها دهيد از ها، دانه آن مگر شود یط تواند ینم تحول ريس نيا البته
  .بروند دست از نظر، هر از و بروند

 خود هنوب به هم محصول نيا و دهد، یم محصول شود، دفن نيزم آن در آه یربذ هر
 بر حيمس مرگ ب،يترت نيهم به .شود یم اديز خرمن آه است نيچن نيا و شود یم آاشته
 است نيا یفداآار آن از مقصود .دانيجاو اتيح محصول آورد، یم محصول جلجتا، بيصل
 و بماند جا بر پا ت،يابد یدرازا به یقرون لطو در هستند، آن محصول آه یآنان جالل آه
  .آند ستيز

 دانه، آن .آورد تواند ینم ،یمحصول چيه آند، حفظ را خود اتيح آه یگندم دانه آن
 آار نيا اگر اما آند، حفظ مرگ از را خود توانست یم خواست، یم حيمس اگر .ماند یم تنها
 و پسران خدا یبرا توانست ینم او توق آن .ماند یم تنها یستيبا یم وقت آن آرد، یم را

 اتيح در را تيانسان توانست یم شيخو اتيح از شستن دست با فقط او .اورديب یدختران
 آن بذر توانست یم مرگ، یسو آن تا افتادن ن،يزم یرو بر افتادن با فقط او .آند كيشر

 خدا یبرا ،ملت و زبان و لهيقب و قوم هر از آه یقيخال انبوه خرمن شود، انبوه خرمن
  .اند شده دهيرهان
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 ديبا همه آه یدرس دهد، یم ربط فوق قتيحق به را یگذشتگ خود از درس حيمس
 جان جهان نيا در آه هر و ;آند هالك را آن دارد، دوست را خود جان آه یآس« :مياموزيب

 با همراه آه يیآنها ههم ».داشت خواهد نگاه را آن یجاودان اتيح تا دارد، دشمن را خود
 اتيح .رنديبم و فتنديب نيزم به نخست ديبا دهند، یم محصول آارگر، عنوان به و حيمس
 منفعت و نفس حسب .آند پر را مردم یزندگ خالء مذاب، آهن مثل ديبا یآسان نيچن نيا

 اتيح آه است یقانون همان ،یخودگذشتگ از قانون نيا و .شود گذاشته پا ريز ديبا ،یطلب
 ممات یعني .هست زين انسان اتيح قانون قانون، نيا .آند یم حفظ آامًال او یبرا را شخص
 خدمت یبرا یراحت به آه است یاتيح همان شد، خواهد حفظ آه یاتيح .است اتيح همان
 دست یزندگ از ايدن نيا در ح،يمس خاطر به آه یآنان .شود یم نثار خدا، خلق و خدا به
  .آنند یم رهيذخ یابد یزندگ یبرا را آن ند،يشو یم

 در .ميا خورده بلكه نكاشته را خود گندم م،يآن خود صرف را خود یزندگ اگر
 در یشتريب محصول آه، تفاوت نيا با اما ديد مينخواه گريد را خود بذر هم، صورت نيا

 تواند یم او آند، جمع خود یبرا زهايچ یليخ است ممكن ،یآدم نيچن نيا .بود نخواهد آار
 او یزندگ اما بكشد، را خودش تا بكشد نقشه و آند فكر و آند ستيز خود نفع به آنقدر

  .است یخودآش قانون همان ،يیسودجو قانون نيا .برد ینم خود با یزيچ و گذرد یم
 در و آند یرويپ من از ديبا آند، خدمت مرا بخواهد آه هرآس گفت، یسيع

 پدرم یآس نيچن فتگ او ;بود خواهد آنجا در زين من خادم باشم، من آه جا هر صورت، آن
 او جالل در آنند، یم حمل یسيع با را یفداآار بيصل آه یآسان ههم .داد خواهد جالل را
 آه داشت را یدلخوش نيا د،يآش آه یرنج و یخوار ههم با حيمس .شد خواهند كيشر

 حيمس .بود خواهند او یخودگذشتگ از هويم و افتي خواهند جالل او خود مثل شاگردانش
 طول در ،یتجل نيا و شود یم یمتجل شاگردانش از او، خود تيشخص و روح هآ دانست یم
 حاصل عنوان به شاگردان و حيمس آه یشعف و یشاد نيا .اوست یشاد و پاداش تيابد

 دهيد زين ها یزندگ و قلوب ريسا در هستند، كيشر آن در شيخو یخودگذشتگ از و مرارت
 یهمانطور خدا و هستند حيمس دوش هم رانآارگ ها، یزندگ و قلوب نيا صاحبان .شود یم
  .داد خواهد زين را شانيا دهد، یم جالل را خود پسر آه

 انيهوديريغ آمدن گرد آه همانطور م،ينيبب را یسيع ميخواه یم آه انيوناني غاميپ آن
 .داد شينما او ذهن در زين را او انجام دست در تيمورأمـ آرد، مجسم یسيع چشم شيپ را

 آن آه یزمان از یعني رفت، رژه او چشم یجلو انجام، تا آغاز از نجات، و يیرها هپروژ
 .بود نمانده آن به یزيچ گريد حاال آه یمرگ او، مرگ زمان تا شد دهيآش آسمان در نقشه
 آن بودند، او كيتزد آه یآنان و گرفت خود در خدا پسر ،یبيغر ابر آه ديرس یم نظر به

 و ماند یباق شناكياند حالت، آن در یمدت و رفت فرو فكر به او .آردند حس را یگرفتگ
 م؟يبگو چه و است مظطرب من جان االن« شكست، را سكوت او آلود حزن یصدا باالخره،

 .دينوش یم تلخ جام آن از داشت شيشاپيپ ح،يمس ».آن رستگار ساعت نيا از مرا !پدر یا
 یساعات آن از د،يترسان یم یآس یب و يیتنها ساعات آن از را خود داشت او یانسان قالب
 و مضروب را او همه آه یساعات آن از گذاشت، یم تنها را او هم خدا یحت لحاظ، هر از آه

 نند،يبب حالت آن در را او مردم نكهيا از ديترس یم او .دنديد یم گرفتار و مبتال و خدا مطرود
 ن،يننگ و آور شرم رگم آن از او شد، یم رفتار او با تكارانيجنا نيبدتر مثل آه یحالت

  .داشت واهمه
 اتيتخط و تجاوزات دردناك بار فشار احساس ظلمت، یروهاين با او یريدرگ همنظر

 یزرد و آرد ضعف دچار را یسيع روح گناه، خاطر به پدر غضب احساس و ،یانسان
   .ديپوشان را او هچهر مرگ
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 تا امر نيهم جهت به كنيل« :گفت او .بود پدر هاراد به او یاله ميتسل نوبت حاال البته
 شد یم حيمس مرگ قيطر از فقط »!بده جالل را خود اسم پدر یا .ام دهيرس ساعت نيا

 .داد جالل را خدا و نجات را انسان شد یم شكل آن به فقط .آرد سرنگون را طانيش قلمرو
 رنج به یآسمان عظمت .آرد تقبل را یخودگذشتگ از و سپرد عذاب دست به را خود یسيع
 نيا آه نيهم »!بده جالل را خود اسم پدر یا« :گفت او .گناه بار تحمل رنج به شد، یاضر

 آه، شد دهيشن پاسخ نيا بود او سر یباال آه یابر از شد، خارج یسيع دهان از آلمات
 تا آخور آن در تولد هلحظ از ح،يمس یزندگ تمام ».داد خواهم جالل باز و دادم جالل«

 در او یانسان ـ یاله یها رنج ;بود داده جالل را خدا شد، لفظت آلمات آن آه یا لحظه
  .داد یم جالل را او پدر نام عمل در داشت، مقابل در آه یآزمون

 گرفت، بر در را حيمس و ديدرخش ابر همان از یبرق شد، دهيشن صدا آن آه نيهم
 با مردم .گرفت را او اطراف آتش از یواريد مثل ،یتنهايال قدرت آن از يیبازوها آه انگار
 همه .ديبگو یزيچ نداشت جرأت آس چيه اما بودند صحنه نيا ناظر رت،يح و وحشت
 داده پدر شهادت .بودند دوخته چشم یسيع به سكوت در و آرده حبس نهيس در را ها نفس
 پسر، و پدر نيب یمرئ مشارآت یزمان تا .شد پخش آسمان در و برداشته ابر آن بود، شده

  .شد متوقف
 گفتند، گرانيد و شد، رعد گفتند ده،يشن را نيا بودند حاضر آه یگروه پس«
 را صدا آن دند،يد را ابر آن طالب، و جستجوگر انيوناني آن اما »!آرد تكلم او با یا فرشته

 به او آنها، نظر از ;دادند صيتشخ را حيمس واقع، در و دند،يفهم را آن یمعنا دند،يشن
  .آرد یتجل خدا هفرستاد عنوان

 هنگام به نيهمچن و او ديتعم وقت در یعني یسيع خدمت شروع هنگام به خدا یصدا
 با و تر بيعج بستر در خدا یصدا حاال و .بود شده دهيشن آوه، آن سر بر او تأـيه ليتبد

 یسيع .شود یم دهيشن یسيع خدمت یانتها در ،یشتريب افراد توسط ،یتر بيغر هطنطن
 .است رانده زبان بر نيا از شيپ یآم تازه را، انيهودي تيوضع مورد در قتيحق نيدترياآ
 مهر دوباره خدا حاال .است آرده انيب را آنها شوم سرنوشت و خود درخواست نيآخر او

 توسط شد، انكار لياسرائ توسط آه یآس .گذاشت شيخو پسر تيمورأمـ هبرگ یپا را خود
 مهر، آن ».شما جهت به بلكه امد،ين من یبرا از صدا نيا« :گفت یسيع .شد ديئأتـ او

 آه بود یعالمت و آرد یم یگواه ممكن وجه نيبارزتر به را او بودن حايمس آه بود یمهر
  .خداست پسر و گفته را قتيحق ،یسيع ديبگو تا فرستاد پدر

 افكنده رونيب جهان نيا سيرئ االن و است جهان نيا یداور الحال« :داد ادامه حيمس
 گفت را نيا و ;ديآش خواهم خود یسو به همه شوم، آرده بلند نيزم از اگر من و .شود یم
 اگر .است مواجه بحران با جهان آه نجاستيا ».رديبم ستيبا یم آه موت قسم آن از هيآنا
 شكسته ها انسان یها جان بر طانيش تسلط و روشن جهان شوم، بشر گناهان هيفد من

 و ديگرد خواهد ميترم ها، نسانا نزد خدا مخدوش هچهر ،یصورت نيچن در .شد خواهد
 دستاورد نيا .برد خواهند ارث به را یآسمان موطن باالخره ماندار،يا نيمقدس از یقوم
 شده گسترده او یرو شيپ آه است یا غلبه هصحن ريتصو غرق یمنج .است حيمس مرگ
 تصلم آن به آه يیها دهشت ههم با را بار رذالت رحم یب بيصل ند،يب یم را بيصل او .است
   .است ساطع آن از جالل نها،يا ههم با آه یبيصل است،

 .شد انجام بيصل هليوس به آه است يیآارها از یكي فقط ت،يبشر دنيرهان آار البته
 آه را یاتهامات ;افكند رونيب را جهان نيا سيرئ و آرد اعالم آائنات به را خدا محبت

 وارد آسمان بر او آه را یسرزنش آرد، بيتكذ بود، آرده عنوان خدا هيعل طانيش
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 اگر من و« :گفت او .شدند یمنج جذب ها انسان مانند به هم فرشتگان .شد تمام دانست،  یم
  ».ديآش خواهم خود یسو به را همه شوم، آرده بلند نيزم از

 از یكي .بودند او اطراف در یاريبس مردم آرد، یم ادا را آلمات نيا حيمس آه یوقت
 تو آه است چگونه پس .ماند یم یباق ابد به تا حيمس آه ميا دهيشن اتتور از ما« :گفت آنها
 شانيبد یسيع آنگاه انسان؟ پسر نيا ستيآ شود؟ دهيآش باال ديبا انسان پسر آه يیگو یم

 در آه یآس و ;رديفرونگ را شما ظلمت، تا ديبرو راه شماست، با نور یزمان اندك :گفت
 ديآور مانيا نور به شماست، با نور آه یمادام .رود یم آجا به داند ینم رود، یم راه یكيتار
  ».ديگرد نور پسران تا

 ».اوردندين مانيا بدو بود، نموده اريبس معجزات نيچن شانيا یرو شيپ نكهيا با و«
 مانيا تو به ده،يد را آن تا يینما یم یا معجزه چه« بودند، دهيپرس یمنج از یزمان آنها
 خود چشمان شانيا اما بود شده داده شانيا به یشمار یب تعالما .٣٠:٦ وحناي »م؟يآور
 گريد آنها و بود، گفته سخن پدر خود آه حاال . بودند آرده سخت را خود قلوب و بسته را
  .تافتند یبرم سر آوردن مانيا از هم باز بخواهند، یشتريب عالمات توانستند ینم

 انيسيفر سبب به اما آوردند، انميا بدو زين سرداران از یاريبس ن،يا وجود با كنيل«
 دوست را خدا دييأتـ نكهيا یجا به آنها ».شوند رونيب سهيآن از مبادا آه نكردند اقرار
 و سرزنش شر از نكهيا یبرا آنها .داشتند یم دوست را ها انسان شيستا باشند، داشته

 چه و .ندآرد رد را جاودان اتيح یميتقد و انكار را حيمس بمانند، امان در یشرمندگ
 اخطار آه هستند آنها !اند آرده را آار همان قرن، همه نيا طول در آه یآسان ارنديبس
 آن دارد، زيعز را خود جان آه آس هر« :آند یم صدق موردشان در آلمه به آلمه ،یمنج
 آه هست یآس نكند قبول مرا آالم و شمارد ريحق مرا آه هر« :گفت یسيع ».سازد هالك را
 ».آرد خواهد یداور او بر نيبازپس روز در گفتم آه یآالم همان آند، یرداو او حق در
  .٤٨:١٢وحناي

 یبرا سف،أتـ با و یآرام به حيمس !دانند ینم را وصل زمان قدر ،یاريبس آه غيدر
  .آرد ترك را كليه یها ميحر شهيهم

  
  
  »٦٩ فصل«
  »تونيز آوه فراز بر«
  
  
 رانيو شما یبرا شما هخان نكيا«آه، رؤسا و آاهنان به خطاب حيمس سخن نيا
 ظاهرًا آنها .آرد یمستول شانيا یها دل بر را ترس ،٣٨:٢٣ یمت ».شود یم گذارده

 .شد دايپ شانيا اذهان در یسئواالت سخن آن مفهوم مورد در آم آم اما دادند نشان یتفاوت یب
 با كليه آن آه ودب نيا خطر آن ايآ .آند یم ديتهد را آنها ،ینامرئ یخطر آه آمد یم نظر به

 هدربار شاگردان شود؟ یم ليتبد یا خرابه به یزود به بود، قوم افتخار هيما آه عظمت
 تا شدند منتظر ینگران با و پرداختند گريكدي با یزنيرا به بود، شده ینيب شيپ آه یبتيمص
 شدند، یم خارج كليه از او با آه همانطور آنها .ديبگو سخن یشتريب وضوح با یسيع

 مرمر تمامًا كليه ساختمان یها سنگ .آردند جلب آن يیبايز و استحكام به را او هتوج
 در كليه واريد از یبخش .بودند یزيانگ شگفت یها اندازه در آنها از یبرخ و یعال و ديسف

 آه بود یشكل به كليه هالعاد فوق یمعمار .بود آرده مقاومت نصر نبوآد ارتش هحمل برابر
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 آن آه آنند درك توانستند ینم شاگردان .است شده ساخته یا پارچه كي گسن از بنا آن انگار
  .شوند خراب توانند یم چگونه م،يعظ یوارهايد

 كل،يه شكوه به توجه با بود، شده گذاشته آنار آه یا هيزاو سنگ نيا ح،يمس حاال
 اما ود،ب بايز واقعًا آردند، یم جلب آن به را یو توجه آه یزيچ آرد؟ یم فكر چه خود شيپ
 از یطور شما .باستيز قتًايحق بنا نيا یجا همه .نميب یم دارم را همه آه گفت یتنگدل با او
 بر یسنگ نجايا در« آه، ديبدان اما ستندين یشدن رانيو انگار آه ديزن یم حرف وارهايد نيا

   »!نشود افكنده ريز به آه شد نخواهد گذارده یسنگ
 آه بعد اما دنديشن خود گوش به حوش و حول نآ مردم از یاديز جمع را آلمات نيا
 او شيپ اسياندر و عقوبي وحنا،ي پطرس، بود، نشسته تونيز آوه فراز بر تنها حيمس

 عالم یانقضا و تو آمدن نشان و شود یم واقع یآ امور نيا آه بگو ما به« گفتند، و آمدند
 در را، بزرگ وزر و مياورشل یخراب داد، شاگردانش به آه یجواب در یسيع »ست؟يچ
 تحمل قدرت داد، یم حيتوض شاگردانش یبرا را یآت حوادث همنظر او اگر .ختيآم گريكدي
 یچاشن را ميعظ یها بحران آن شرح داشت، شانيا به آه یلطف راه از او .نداشتند را آن
 در او .آنند باز خود یبرا را ها شرح آن مفهوم خودشان شاگردان، تا گذاشت و آرد گريكدي
 به و داد ميتعم ميعظ هحادث آن یسو آن به را خود نبوت م،ياورشل شدن رانيو به ارهاش

 تا زديخ یبرم خود یجا از خداوند آنها، یط آه یاميا یعني رفت يینها آتش اميا سراغ
 گريد و آورد یم باال را خود خون نيزم آه یاميا آند، هيتنب آن یدادگريب خاطر به را جهان
 بلكه نبود شاگردان اطالع یبرا فقط شد، داده آه یشرح آن .آند ینم یمخف را خود آشتار
  .آنند ستيز ديبا ن،يزم نيا خيتار نيآخر یها صحنه در آه بود هم یآنان یبرا

 به بسا آه رو آن از !نكند گمراه را شما یآس زنهار«:گفت شاگردان به خطاب حيمس
 اريبس چه ».آرد خواهند گمراه را یاريبس و هستم حيمس من آه گفت خواهند آمده من نام
 آه گفت خواهند و آرد خواهند معجزه یادعا و شد خواهند ظاهر آه نيدروغ حانيمس

 .آرد خواهد منحرف را یاريبس زها،يچ نگونهيا .است دهيرس فرا هودي قوم يیرها زمان
 همان .هست زين زمانه نيا مردم به خطاب او، اخطار البته .آردند دايپ تحقق حيمس سخنان

 مورد یمتماد قرون طول در رفت، آار به مياورشل شدن رانيو از شيپ آه يیها بيفر
  .گرفت خواهد قرار استفاده مورد هم باز و گرفت قرار استفاده
 وقوع آه رايز ديمشو مظطرب زنهار .ديشن ديخواه را ها جنگ اخبار و ها جنگ و«

 در ها انسان م،ياورشل شدن خراب از شيپ ».ستين هنوز انتها كنيل است، الزم همه نيا
 اليخ آه يیآنها اريبس چه .دندينرس قتل به آه امپراتورها چه .بودند تفوق آشمكش

 آه یاخبار چه و نشد ها جنگ چه .شدند یم یسالخ رسند، یم قدرت به یزود به آردند یم
 .ستين وزهن انتها كنيل است، الزم همه نيا وقوع آه رايز« :گفت حيمس .دينرس ها جنگ از
 و وباها و ها یقحط و نمود خواهند مقاومت یمملكت با یمملكت و یقوم با یقوم رايز

 آه نيهم گفت حيمس ».است زه یدردها آغاز نهايا ههم اما .ديآ ديپد ها یجا در ها زلزله
 آند یم یداور را يیها ملت دارد خدا آه آرد خواهند اعالم نند،يبب را عالمات نيا ها خاخام
 آمدن هنشان عالمات، نيا آه گفت خواهند آنها .اند داشته نگاه بند در را او هديبرگز مقو آه
 آن .هستند او یداور آغاز تازه آنها د،ينخور بيفر آه بود نيا حيمس منظور .حاستيمس

 خواب به را خود آند،  یم یداور را گريد یها ملت دارد خدا آه آرد خواهند اليخ آه یمردم
 در عالمات، آن .دهم شفا را آنها بخواهم من و شوند ليتبد آه اند نكرده توبه آنها .اند زده
  .آنهاست ینابود عالمت بلكه ستين اسارت از شانيا یآزاد عالمت واقع

 از من اسم سبب به ها امت عيجم و آشت خواهند سپرده، بتيمص به را شما آنگاه«
 گريكدي از و آنند ميتسل را گريدكي خورده، لغزش یاريبس زمان آن در و .آنند نفرت شما
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 خود فرزندان به مادران و پدران .شدند متحمل را ها رنج نيا ههم انيحيمس ».رنديگ نفرت
 ليتحو را خود دوستان دوستان، .فروختند را خود نيوالد فرزندان، .آردند انتيخ

 به ن،ايحيمس ريسا و عقوبي فان،ياست آشتن با را خود هدف جفاآاران .دادند نيسنهدر
  .گذاشتند شينما

 از او .آنند توبه تا داد يینها یفرصت هودي قوم به ش،يخو خادمان قيطر از خدا
 یزندان و محاآمه ،یريدستگ در آه یشاهدان آرد، اعالن را خود ش،يخو شاهدان قيطر
 نيا .آردند یم مرگ به محكوم را آنها آنها، انيقاض نها،يا تمام با .دادند شهادت خود، شدن
 بار هر شانيا آشتن با انيهودي و نداشت یارزش آنها یبرا ايدن آه بودند یآسان ن،يكوممح
 همچنان مقامات .داشت خواهد ادامه همچنان روند نيا .آردند مصلوب دوباره را خدا پسر
 آه هستند قائل خودشان یبرا یحق آنها .آرد خواهند بيتصو یمذهب یآزاد هيعل ینيقوان
 بگذارند، فشار تحت را یبشر وجدان توانند یم آه آنند یم فكر هاآن .خداست آن از فقط

 را یآار خودشان یبرا دارند آنها هم حاال یحت .باشد خدا تسلط تحت ديبا فقط آه یوجدان
 تنگ چنان را محدوده آه رفت خواهند شيپ آن در  حد آن به تا آه یآار آنند، یم شروع

 و وفادار قوم جانب از خدا وقت آن .ستين هم خودشان یپا یبرا يیجا آه آنند یم
  .آرد خواهد دخالت ش،يخو فرمانبردار
 یماتيتصم خود به خود ناظرند آه آنها شود، یم ليتحم يیجفا آه یتيموقع هر در

 مظلومان جانب آه يیآنها .او هيعل اي است حيمس از یطرفدار به اي آه رنديگ یم
 را مظلومان جانب آه گرانيد آن .دهند یم نشان حيمس به را خود اتصال رند،يگ یرام
 آه آنچه برخالف قًايدق آه آند یم حكم قتيحق اصول رايز آنند یم تخلف واقع در رند،يگ ینم

 مدافع یزمان آه یمانيا از یعني افتند، یم خورده، لغزش یاريبس .آنند عمل آنند، یم دارند
 حفظ یبرا شوند، یم مرتد مهمحاآ و آزمون نيح در آه يیآنها .شوند یم مرتد بودند، آن
 مورد نيا در حيمس .فروشند یم را خود برادران و دهند یم دروغ شهادت خودشان، یمنيا
 انكار را نور آه یآنان هرحمان یب و یرعاديغ قيطر با برخورد در آه است داده هشدار ما به
  .مينشو زده رتيح آنند، یم

 مياورشل سر بر بود قرار آه یامانهد از یعالمت داد، شاگردانش به یعالمت حيمس
 لشكرها به مياورشل آه ننديبب چون و« :زنديبگر چگونه آه گفت شانيا به او د،يايب

 باشد، هيهودي در آه هر آنگاه .است دهيرس آن یخراب آه ديبدان آنگاه است، شده محاصره
 داخل ،بود صحرا در آه هر و رود رونيب باشد، شهر در آه هر و آند فرار آوهستان به

 هشدار نيا ».شود تمام است، مكتوب آنچه تا انتقام، اميا است همان آه رايز .نشود شهر
 به انيحيمس .رديگ قرار اعتنا مورد بود، مياورشل یرانيو موقع آه بعد سال چهل تا شد داده
  .ديند صدمه شانيا از یاحد شهر، آن سقوط در و آردند توجه هشدار نيا

 را سبت آه یآس ».نشود سبت در اي زمستان در شما فرار ات ديآن دعا« :گفت حيمس
 از سبت او، مرگ با .آرد خكوبيم شيخو بيصل بر را آن بلكه نكرد نقض را آن ساخت،
 سبت ستيبا یم هم او بيتصل از بعد سال چهل .دينگرد هم اعتبار آم و نشد یته مفهوم
 در آنها فرار آه آنند دعا الس چهل مدت به شاگردان بود قرار .شود شمرده مقدس همچنان
   .نشود واقع سبت روز

 رفت، بزرگتر هحادث آن موضوع به عًايسر مياورشل شدن رانيو موضوع از حيمس
 شكوه در خدا پسر آمدن هحادث یعني است نيزم نيا خيتار ريزنج هحلق نيآخر آه یا حادثه

 یها قرن یدادهايرو ند،رفت رژه حيمس چشم جلو از حادثه، دو نيا نيب یدادهايرو .جالل و
 .داشتند همراه به درد و اشك و خون او یسايآل یبرا آه يیها قرن ظلمت، از مملو یمتماد

 و آرد آنها از يیايگو و مختصر ذآر او لذا نداشتند را ها صحنه نيا دنيد تاب شاگردانش
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 تا عالم یابتدا از آه شود یم ظاهر یميعظ بتيمص چنان زمان آن در« :گفت او .گذشت
 به كنيل ،یافتين نجات یبشر چيه ،ینشد آوتاه اميا آن اگر و !شد نخواهد و نشده آنون
 يیجفا و جور سال، هزار از شيب مدت به ».شد خواهد آوتاه روزها آن دگان،يبرگز خاطر
 ها ونيليم و ها ونيليم .بود دهيند را رشينظ هرگز جهان آه آوردند یم حيمس روانيپ سر بر
 دست شيخو قوم از حفاظت یبرا خدا اگر .شدند یم آشته ستيبا یم او اداروف شاهدان از
 آن دگان،يبرگز خاطر به كنيل« :گفت او .شدند یم ماليپا همه آورد، ینم رونيب نيآست از

  ».شد خواهد آوتاه روزها
 ديگو یم سخن شيخو هيثانو آمدن از ست،ين آن از اتريگو آه یزبان با ما خداوند نكيا

 آنگاه« .شد خواهد حادث جهان به او آمدن از شيپ آه دهد یم هشدار یخطرات هب نسبت و
 حانيمس آه رايز د،يمكن باور آنجاست، در اي نجايا در حيمس نكيا ديگو شما به یآس اگر

 اگر آه نمود خواهند چنان مه،يعظ معجزات و عالمات شده، ظاهر آذبه یايانب و آاذب
 را شما اگر پس .دادم خبر شيپ را شما نكيا .یآردند راهگم زين را دگانيبرگز ،یبود ممكن
 همچنان رايز د،يمكن باور است، خلوت در آنكه اي ديمرو رونيب صحراست، در نكيا نديگو
 نيچن زين انسان پسر ظهور شود، یم ظاهر مغرب به تا شده، ساطع مشرق از برق آه

 یايانب بسا و« آرد، اعالم نيچن را مياورشل یرانيو عالمات از یكي حيمس ».شد خواهد
 بيفر را مردم خاستند، پا به نيدروغ آوران اميپ ».آنند گمراه را یاريبس شده ظاهر آذبه
 یادعا آه یحال در ساحران و جادوگران .دنديآشان برهوت به را یميعظ شمار و دادند
 آن البته .آردند رهسپار یآس یب هقل به خود دنبال به را مردم داشتند، آسا معجزه قدرت
 .آند یم صدق هم هيثانو آمدن مورد در آذبه یايانب عالمت .بود زين آخر اميا یبرا نبوت
 او، شاگردان آردن گمراه یبرا آاذب، آوران اميپ و آاذب یها حيمس هم امروزه یحت

 ابانيب در او دينيبب« آه، ميشنو ینم را اديفر نيا ما ايآ .دهند یم بروز را یبيعجا و عالمات
 هزاران از ايآ و اند؟ نرفته برهوت به حيمس افتني سراب به نفر هزاران ايآ ؟».است
 به دعوت نيا دارند، ارتباط درگذشتگان ارواح با آه آنند یم اقرار آن حاضران آه یا جلسه
 قًايدق ارواح، احضار ايآ ؟».است رازآلود یپستوها در او ديبنگر« آه، رسد ینم گوش
 مشرق از برق آه همچنان رايز د،يمكن باور« د؟يگو یم چه حيمس ماا ندارد؟ یا هيداع چنان
  ».شد خواهد نيچن زين انسان پسر ظهور شود، یم ظاهر مغرب به تا شده، ساطع

 آن نياول یوقت آه د،يگو یم عالوه، به و شده قائل یعالمات ش،يخو آمدن یبرا یمنج
 ام،يا آن بتيمص از بعد ورًاف و« :است انسان پسر آمدن قيدق زمان شود، ظاهر عالمات
 افالك یها قوت و زنديفرور آسمان از ستارگان و ندهد را خود نور ماه و گردد كيتار آفتاب
 فيطوا عيجم وقت، آن در و گردد ديپد آسمان در انسان پسر عالمت آنگاه .گردد متزلزل

 ميعظ جالل و قوت با آسمان، یابرها بر آه ننديبب را انسان پسر و آنند یزن نهيس نيزم
 از اربعه یبادها از را او دگانيبرگز فرستاده، آواز بلند صور با را خود فرشتگان و ;ديآ یم

  ».آورد خواهند فراهم فلك آران به تا آران
 یرگيت به ديبا ديخورش پاپانه، بزرگ یجفا آن هخاتم در آه داشت اظهار حيمس

 و .افتند فرو آسمان از ستارگان یستيبا آن از پس .بدهد دست از را خود نور ماه و ديبگرا
 برگها شده، نازك اش شاخه چون آه ديريگ فرا را مثلش ريانج درخت از پس« د،يگو یم او
 د،ينيبب را همه نيا چون زين شما نيهمچن .است كينزد تابستان  آه ديفهم یم آورد، یم

  .٣٣،٣٢:٢٤ یمت ».است در بر بلكه كينزد آه ديبفهم
 او، شدن كينزد ميتوان یم ما آه ديگو یم او .است گفته را خود آمدن عالمات حيمس

 نند،يب یم را عالمات آن آه ديگو یم سخن یآنان از او .ميبفهم را او بودن آستانه در یحت
 با ما نكيا .اند شده ظاهر عالمات نيا ».گذشت نخواهد فهيطا نيا نشود، واقع همه نيا تا«
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 زائل نيزم و آسمان« :ديگو یم او .است كينزد خداوند آمدن آه يیبگو ميتوان یم نانياطم
  ».شد نخواهند زائل هرگز من سخنان كنيل شد، خواهد

 او تيمع در ینوران فرشتگان از یانبوه و ديآ یم دارد ميعظ جالل و ابرها در حيمس
 او .آند متبدل جالل به جالل از را زنده مقدسان و زانديبرخ را مردگان تا ديآ یم او .هستند
 شانيا و دهد جالل اند، آرده تيرعا را او نيفرام و محبت را او آه را یآنان آه آمد خواهد

 ونديپ آنجا در .را خود قول نه و است آرده فراموش را شانيا نه او .ببرد خود نزد را
 آن به است ممكن م،يشياند یم خود مرگ به آه یهنگام .شد خواهد برقرار دوباره یليفام

 ما و برخاست خواهند فساد یب مردگان،« و ديآ یدرم صدا به خدا یآرنا آه ميآن فكر یصبح
 او يیبايز در را پادشاه سپس و چند یا لحظه .٥٢:١٥ انيقرنت اول ».شد ميخواه متبدل
 یفرح به بيع یب .... خود جالل حضور در را ما او سپس و چند یا لحظه .ديد ميخواه
 آمدن عالئم اعالم هنگام به او آه بود رو نيهم از .٢٤ هوداي ».ديفرما  یم قائم م،يعظ
 آن از .ديآن بلند را خود یسرها شده، راست بشود، زهايچ نيا یابتدا چون« :گفت ش،يخو

   ».است كينزد شما یخالص آه جهت
 به صراحت به او .است نكرده آشكار را خود آمدن ساعت و روز حيمس البته
 اظهار را شيخو هدوبار شدن ظاهر ساعت و روز تواند ینم او خود آه گفت شاگردانش

 را شاگردان آه است داشته یاصرار چه آند، فاش را نكته نيا آه بوده یم آزاد او اگر .آند
 ظاهر قيدق ساعت و روز آنند یم ادعا آه هستند یآسان دارد؟ نگاه یشگيهم انتظار كي در

 اما .هستند صادق اريبس آمد، اهدخو آه آنچه ميترس در آنها .دانند یم را خداوندمان شدن
 هيثانو آمدن قيدق زمان .برندارند گام ريمس آن در آه است آرده اخطار شانيا به خداوند
  .است خدا اسرار جزء انسان، پسر

 آه چنان كنيول« :دهد یم ادامه ،یو آمدن هنگام به ايدن تيوضع به اشاره با حيمس
 طوفان از قبل اميا در آه چنان هم رايز .بود واهدخ چنان زين انسان پسر ظهور بود، نوح اميا
 یآشت داخل نوح آه روز تا شدند یم منكوحه و آردند یم نكاح و دنديآشام یم و خوردند یم

 خواهد زين انسان پسر ظهور نيهمچن ببرد، را همه آمده، طوفان تا دندينفهم و گشت،
 آند، ینم مجسم ها چشم شيپ را یموقت و یاضطرار ههزار كي نجايا در حيمس ».بود

 ديگو یم ما به او .باشند تيابد به ورود یبرا شدن آماده حال در همه آن یط آه یا هزاره
  .شد برقرار نوح زمان در آه افتد یم اتفاق یشرائط همان در انسان پسر هدوبار آمدن آه

 و است، اريبس ن،يزم در انسان شرارت آه ديد خداوند و« بود؟ چه نوح زمان طيشرا
 یايدن ساآنان .٥:٦ شيدايپ ».است شرارت محض دائمًا یو دل یها اليخ از تصور هر
 اتيفرض آنها .دنديبرگردان رو او از هوه،ي مقدس هاراد از یچيسرپ با طوفان، از شيپ

 شرارت خاطر به آنها ینابود .آردند یرويپ را شده فيتحر یها آرمان و خود نامقدس
 یشوق و ذوق چيه امروز یايدن .رود یم راه همان از رددا ايدن هم امروز ;بود خودشان

 دارند خدا احكام به نيمتجاوز .دهد ینم نشان خود از حيمس ههزارسال سلطنت يیبرپا یبرا
  یقمارباز اسب، یرو یبند شرط منجمله آنها، یها یبند شرط .آنند یم شرارت از پر را ايدن

 آنها ینشدن ريس و ینشدن  رام زيغرا و اساتاحس آنها، آلود شهوت امور آنها، یاشيع آنها،
  .آند یم یتعد از پر را جهان سرعت، با دارد

 یافزون جهت به و« :گفت آرد، مياورشل شدن خراب مورد در آه ینبوت در حيمس
 نيا به و .ابدي نجات آند، صبر انتها به تا آه هر كنيل .شد خواهد سرد یاريبس محبت گناه،

 آنگاه ;شود یشهادت ها امت عيجم بر تا شد خواهد موعظه المع تمام در ملكوت بشارت
 روزها، آن شماريب یدادگريب .وندديپ یم تحقق به دوباره نبوت نيا ».ديرس خواهد انتها
 ليانج به بشارت یعني پولس، يیشگويپ آن مورد در .آند یم دايپ اميا نيا در را خود جفت
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 با م،ياورشل سقوط از شيپ پولس، .شد واهدخ تكرار روزگار نيا در ام،يا آن موضوع هم،
 ».است شده .... موعظه آسمان ريز خلقت یتمام به« ل،يانج آه نوشت القدس روح از الهام
 یجاودان ليانج انسان، پسر آمدن از شيپ یعني است، طور نيهم هم حاال .٢٣:١ انيآولس

 خدا .١٤،٦:١٤ همكاشف .شود داده »بشارت قوم و زبان و لهيقب و امت هر« به ديبا
 اعمال ».نمود خواهد یداور انصاف به را مسكون ربع آن در آه فرمود مقرر را یروز«

 آه ديگو ینم او .شود یم فرما فيتشر زمان چه روز، آن دآهيگو یم ما به حيمس .٣١:١٧
 موعظه عالم تمام در ملكوت بشارت نيا به« :ديگو یم بلكه آورند، یم مانيا انيجهان تمام

 آه نيا به توجه با ».ديرس خواهد انتها به آنگاه ;شود یشهادت ها امت عيجم بر تا شد خواهد
 را خداوندمان بازگشت ميتوان یم م،يبرسان جهان یتمام به را ليانج آه ميدار را قدرت نيا

 عيتسر هم را آن آمدن است قرار بلكه م،يباش خدا روز منتظر ديبا فقط نه ما .ميآن عيتسر
 آه ینحو همان به دارد، عهده بر آه را یآار ح،يمس یسايآل اگر .١٢:٣ طرسپ دوم .ميآن

 شده داده الزم اخطار جهان یتمام به نهايا از شيپ بود، داده انجام است، آرده مقرر خداوند
  .بود آمده ما نيزم به م،يعظ جالل و قدرت در یسيع خداوند و بود

 آه دينيبب چون زين شما« :گفت اد،د ارائه را خود آمدن عالمات نكهيا از پس حيمس
 دعا وقت هر در پس« ،».است شده كينزد خدا ملكوت آه ديبدان شود، یم واقع امور نيا

 اخطار و هشدار ها انسان به ها، یداور آمدن مورد در همواره خدا ،».ديباش داريب آرده،
 از اطاعت با و اند داشته مانيا بخصوص زمانه آن یبرا او اميپ به آه يیآنها .است داده
 سر بر آه يیها یداور اند، رسته ها یداور از اند، داده نشان را مانيا آن او، نيفرام

 ات خانه اهل یتمام و تو« آه، آمد نوح بر آالم نيا .است آمده فرود مانانيا یب و نافرمانان
 و آرد اطاعت نوح ».دميد عادل خود حضور به عصر نيا در را تو رايز د،ييدرآ یآشت به

 نيا خداوند رايز ديشو رونيب مكان نيا از و ديزيبرخ« آمد، لوط یبرا اميپ نيا .افتي نجات
 آوران اميپ ینگاهبان تحت را خود لوط .١٤:١٩;١:٧ شيدايپ ».آند یم هالك را شهر
 شدن رانيو اميپ زين حيمس شاگردان ب،يترت نيهم به .افتي نجات و داد قرار یآسمان
 برسد راه از رآاب به پا یرانيو آن عالمت بودند مواظب آه آنها .ردندآ افتيدر را مياورشل

 و حيمس هيثانو آمدن هشدار حاال .بردند در به جان یرانيو آن از آنند، فرار شهر از تا
 نيا به يیآنها .شود یم داده هم ما به دارد د،يايب ايدن سر بر است قرار آه یانهدام اخطار
  .افتي خواهند نجات آنند، توجه اخطار و هشدار
 مراقب آه است شده داده دستور ما به م،يدان ینم را او آمدن قيدق زمان ما آه آنجا از

 داريب را شانيا د،يآ چون شانيا یآقا آه غالمان آن حال به خوشا« .ميبكش گردن و ميباش
 حمتز د،يآ یم یآ خداوندشان آه ننديبب تا آشند یم گردن آه يیآنها .٣٧:١٢ لوقا ».ابدي
 و خداوند، از ها انسان دنيترسان یعني حيمس آمدن یبرا دنيآش گردن .آشند ینم هودهيب

 مردم یعني دنيآش گردن آن .شد خواهد یتعد و تجاوز بر آه يیها یداور از آنها دنيترسان
 آه يیآنها .است یميعظ گناه چون نكنند انكار را او رحمت یها یميتقد آه ديآن داريب را

 شيپاال را خود روح قت،يحق حكم به گذاشتن گردن با آشند، یم گردن خداوند یبرا دارند
 از .آنند یم بيترآ مانهيصم آار با را دنيآش گردن آن یعني ارانهيهش مراقبت آنان .آنند یم

 رتيغ است، جوشش در رتشانيغ است، در هآستان در خداوند آه دانند یم آنها آه آنجا
 و وفادار خدمتكاران همان آنها .ها جان نجات راه در یهال یها فراست با یهمكار یبرا

 لوقا .آنند یم »ميتقس« خداوند هخانواد نيب »وقتش در را آذوقه« آه هستند یباهوش
 آه یهمانطور .دارد یخاص آاربرد نكيا آه آنند یم اعالم را یقتيحق همان آنها .٤٢:١٢
 نيخادم آردند، اعالن خودشان نزما در را قتيحق هرآدام ،یموس و ميابراه نوح، خنوخ،
  .دهند یم خود نسل به را خاص اخطار آن نكيا هم حيمس
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 خاطر در غالم آن اگر« :آند یم مجسم ما چشم شيپ هم را یگريد هطبق حيمس البته
 و خوردن به و زانيآن و غالمان زدن به و انجامد یم طول به ميآقا آمدن د،يگو خود
 منتظر او آه یروز در د،يآ غالم آن یموال نهيآ هر آند، شروع دنيگسار یم و دنينوش
  ».نباشد

 آه ديگو ینم او ».انجامد یم طول به ميآقا آمدن« :ديگو یم خود دل در ريشر غالم آن
 و آردار با و خود قلب در اما رديگ ینم تمسخر به را او هدوبار آمدن هديا او .ديآ ینم حيمس

 گرانيد سر از را فكر نيا او .ستين ها یزود نيا به خداوند آمدن آه ديگو یم شيخو گفتار
 سمت به را آنها آه است نيا مردم بر او ريثأتـ .را خداوند آمدن زود فكر پراند، یم هم

 و یاطلبيدن در اشخاص، گونه نيا .دهد سوق ،یا گستاخانه یاليخ یب و یعنصر  سست
 خود ريتسخ به را آنها ذهن فاسد، افكار و یويدن اغراض .هستند قدم ثابت خود یتيحم یب

 دست هم ايدن با یطلب لذت در و نوشد یم و خورد یم گسارانيم با ريشر خادم .اند درآورده
 متهم هستند، وفادار خود ارباب به آه را  یآنان و زند یم ضربه گريد خادمان به او .شود یم
 یسع و رقابت خود ثالام با ،یتخط و یتعد در او .شود یم یقاط ايدن با او .آند یم محكوم و
 دام به ايدن با او .است وحشتناك تشابه، آن آه داند ینم او شود، بدآاران هيشب آه آند یم
 آرده، پاره دو را او و نداند او آه یساعت در ....د،يآ غالم آن یموال نهيآ هر« .افتد یم

  ».دهد قرار آاران انتيخ با را بشينص
 تو، بر من آمدن ساعت از و آمد خواهم تو بر زدد مانند ،ینباش داريب گاه هر رايز«
 آنها .آرد خواهد ريمتح را نيدروغ معلمان حيمس آمدن .٣:٣ مكاشفه ».شد ینخواه مطلع

 سقوط از شيپ معلمان و آاهنان مثل هم آنها .هستند »تيامن و آرامش« گفتن مشغول
 آنها .اند دوخته سايآل به چشم یخاآ جالل و یخوشبخت از یمند بهره یبرا م،ياورشل
 و یخوشبخت عالمات، آن انگار آه آنند یم ريتعب چنان را خود هزمان مخصوص عالمات
 ناگهان را شانيا هالآت، آنگاه« گفت؟ چه یوح زبان اما .دهند یم دينو را یخاآ جالل

 خواهد آنها ههم سر بر آوار، كي مثل خدا روز .٣:٥ انيكيتسالون اول ».گرفت فروخواهد
 هخان را ايدن نيا آه آنها ههم آنند، یم یزندگ نيزم سطح یجا هر در آه آنها ههم خت،ير

  .آمد خواهد آنها سراغ به زند، یم پرسه شكار، یبرا آه یدزد مثل روز، آن .دانند یم خود
 تيامن خواب در است، خواب در خدا، از یته تمعات از پر ان،يعص از پر ا،يدن
 الف غرور، .خندند یم اخطارها به و اند انداخته دور را خداوند آمدن فكر مردم .یشهوان

 مثل فردا« ،».است یباق بود، نشيآفر یابتدا از آه یطور نيهم به زيچ هر« آه، زند یم
 هر ما .١٢:٥٦ اياشع ;٤:٣ پطرس دوم ».بود خواهد ادهيز اريبس بلكه ميعظ روز امروز
 »!ميآ یم دزد چون نكيا« ،ديگو یم حيمس اما .ميرو یم یطلب لذت عمق به شتريب چه

 هوعد شد چه پس« :پرسد یم تمسخر با ايدن آه یا لحظه همان در درست .١٥:١٦ مكاشفه
 »تيامن و آرامش« اديفر آه یحال در .هستند تحقق و بروز حال در عالمات آن ،»او؟ آمدن
 قتيحق منكر آه یا تمسخرآننده آن یوقت .ديآ یم دارد یناگهان انهدام رسد، یم گوش به

 خط آن در اصول، به توجه یب ،یروزمرگ رياس یها آدم آه یوقت ;شود یم گستاخ است،
 مشتاقانه انيدانشجو یوقت ;آنند یم تمام را خود عمر یآن چاپ اسكناس مختلف یدهايتول
 اورند،يب در سر زيچ همه از خود، مقدس آتاب از ريغ به تا آشند یم سر یسوراخ هر به
   .ديآ یم دزد كي مثل حيمس

 ینحس یبو آه دهد یم بروز خود از یعالمات زمانه .است ختهير هم به ايدن زيچ همه
 از دارد خدا روح .اند انداخته صحنه یرو جلو جلو را خود یها هيسا ،یآت حوادث .دهند یم
 تعارف ما به بتيمص و نكبت هم سر پشت ،یخشك و ايدر و شود یم برداشته نيزم یرو
 درجه، هر به و نوع هر از ها، یآش آدم ها، ليس ها، قيحر ها، لزلهز ها، طوفان .آنند یم
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 و انسان به مربوط آه چه هر آجاست؟ تيامن بخواند؟ را ندهيآ تواند یم یآس چه .فراوانند
 انتخاب خود آه يیها پرچم ريز شتاب، با ها انسان .است نانياطم رقابليغ باشد، نيزم

 و آشند یم انتظار را خود رهبران حرآات یصبر یب با آنها .آنند یم یبند صف اند، آرده
 گردن و آنند یم صبر خداوندمان شدن ظاهر یبرا آه هستند هم يیها آدم .آنند یم نظاره

 مانيا از نياول آن یفرمانده تحت دارند گر،يد هطبق آن .پردازند یم تيفعال به و آشند یم
 به ديبا آه هست یجهنم آه معتقدند نًاجا و قلبًا یمعدود .بندند یم سقوط صف آالن، هافتاد
  .رو آه یآسمان و آرد پشت آن

 ريمس درخشد، یم ها آسمان در ديخورش .شود یم ما سوار دارد جًايتدر بحران
 هنوز ها انسان .آنند یم انيب را خدا جالل همچنان ها آسمان و آند، یم یط را خود یشگيهم
 داماد و عروس و آنند یم ازدواج و زندسا یم و آارند یم و نوشند یم و خورند یم هم
 یخال را گريكدي یپا ريز مردم .فروشند یم و خرند یم همچنان ستد، و داد اهل .آورند یم
 در شهيهم مثل طلبان لذت .بزرگند یزهايم یمدع و زنند یم گريهمد یبرا و آنند یم

 یعني شتريب جانيه .دآنن یم اجتماع ،یقمارباز یها دره جهنم و یدوان اسب نياديم تئاترها،
 و شود یم كينزد سرعت به محاسبه، ساعت اوصاف، نيا ههم با اما ;شتريب یمشتر
 یاديز وقت آه نديب یم طانيش .شود گرفته یابد یميتصم ،یزيچ هر یبرا آه است كينزد
 آند، منحرف بزند، گول را ها انسان ديشا تا است گرفته آار به را خود عوامل ههم او .ندارد
 یبرا رحمت در و بزند زنگ محاسبه ساعت یوقت تا فقط او .ببرد هوش از و سازد ولمشغ
  .دارد وقت شود، بسته شهيهم

 آوه فراز از تمام استحكام به قرون، خالل از خداوندمان، اخطار و هشدار آن آلمات
 و یمست و یپرخور از شما یها دل مبادا !ديآن حفظ را خود« :رسد یم گوش به تونيز
 دعا وقت، هر در« ،».ديآ شما بر ناگهان روز، آن و گردد نيسنگ ،یويدن یها هشياند

 خواهد وقوع به آه يیزهايچ نيا عيجم از آه ديشو آن هستيشا تا ديباش داريب آرده،
  ».ديستيبا انسان پسر حضور در و ديابي نجات وست،يپ

  
  "فصل هفتاد " 
  "اين کوچکترين برادران من " 
  

ان با شکوه وجالل خود به همراه همه فرشتگان بيايد، برتخت هنگامی که پسر انس
ُپر شکوه خود خواهد نشست وهمه قومها در برابر او حاضر خواهند شد واو آنها را ا 

وبدين ترتيب، مسيح بر فراز کوه زيتون چشم انداز روز ." زهمديگر جدا خواهد کرد
وشروع داوری را ). دتوصيف نمو( عظيم داوری را برای شاگردان خود ترسيم کرد

هنگا می که قومها در برابر او حاضر شوند، به دو . منوط به يک نکته اساسی دانست 
گروه مجزا تقسيم شده وسرنوشت نهايی ايشان بر اساس آنچه که در ارتباط با فقيران 

وعملکرد ايشان در .( ونيازمندان ورنجيد گان انجام داده يا نداده اند، تعيين خواهد شد
  ).اط با فقيران ورنجد يد گان ، سرنوشت نهايی ايشان را تعيين خواهد کردارتب

درآن روز مسيح ، در حضور انسان از اعمال عظيمی که با فدا کردن جان خويش 
به جهت نجات انسان انجام داده است ، سخن نخواهد گفت ، بلکه خدمات صادقانه ای را 

ارخواهد کرد وسپس به آنان که درسمت که آنان برای او انجام داده اند، معرفی وآشک
بياييد،ای برکت يافتگان از پدر من،  وپادشاهی ای را که " راست او هستند خواهد گفت،

زيرا گرسنه بودم ، به من . از ابتدای عالم برای شما آماده شده است ، به ميراث گيريد
عريان بودم ، . اديدخوراک داديد، تشنه بودم ، به من آب داديد، غريب بودم ، به من جا د
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آنگاه . مرا پوشانيديد، مريض بودم ، عيادتم کرديد، در زندان بودم ، به ديدارم آمديد
سرورما، ِکی تو را گرسنه ديديم وبه تو خوراک داديم ، يا :" پارسايان پاسخ خواهند داد

ويم ، آمين ، به شما می گ" تشنه ديديم ، وبه تو آب داديم ؟، واو  در پاسخ خواهد گفت ،
  ."آنچه برای يکی از کوچکترين برادران من کرديد، در واقع برای من کرديد

عيسی به پيروان خود گفته بود که آنان مورد نفرت همه قرار گرفته وآزار 
بسياری از خانه واقوام خود طرد شده وفقير وتهيدست خواهند . وشکنجه خواهند ديد

وبسياری به زندان . ر خواهند شدبسياری به واسطه بيماری ومحروميت گرفتا. شد
اّما مسيح به همه آنان که به خاطر نام اودوستان واقوام وهمه چيز . افکنده خواهند شد

خود را ترک کرده بودند، وعده داده بود که صد برابر آن رادر اين جهان خواهند 
  اکنون، ا و برکات ويژه ای.يافت

  .ند، وعده می دادرا به همه آنان که به برادران خود خدمت می کن
عيسی فرمود، در همه آنانی که به خاطر نام من متحمل رنج می شوند، ميبايستی 

وهمانطوريکه مرا خدمت می کنيد، ميبايستی به آنان نيز خدمت کنيد واز . مرا بجا آورديد
  .همين محبت شما، همه پی خواهند برد که شاگرد من هستيد

 عضويت خانواده الهی در می آيند، برادران همه آنانيکه به واسطه تولد تازه ، به
محبت مسيح ، اعضای خانواده الهی را به . خداوندمان عيسی مسيح محسوب می شوند

) نشان داده می شود( يکديگر پيوند می دهد وهرکجا که چنين محبتی آشکارمی شود
می محبت از خداست وهرکه محبت " ارتباط الهی نيز در همانجا آشکار می شود، زيرا،

   .٧ آيه ۴اول يوحنا ." کند، از خدازاده شده است وخدا را می شناسد
                                  

  
  
  
  
  
  
  
 
 

مواجه ) ظاهری ( مسيح به عنوان منجی جهان ، پيوسته با عدمِ  موفقيت صوری
او که، پيام آور رحمت به دنيای ما بود به نظر می رسيد که مقدار کمی از کاری .می شد

عوامل شيطانی . را که در نظر داشت برای تعالی ونجات بشر انجام دهد، انجام داده باشد
مسيح . اّما او هرگز نااميد ودلسرد نمی شد. تالش می کردند تا با او مخالفت کنند" دائما

اّما من گفتم  که عبث زحمت کشيدم وقّوت " از طريق نبوت اشعيای نبی ، اعالم می کند ،
ده وباطل صرف کردم ، ليکن ّحق من با خداوند واجرت من با خدای من خود را بی فاي

وَا َلان خداوند که مرا ازَ رِحم برای بندگی خويش سرشت تا يعقوب را نزد او . می باشد
باز آورم وتا اسراييل نزد وی جمع شوند می گويد ودر نظر خداوند محترم هستم وخدای 

خداوند که وّلی  " وعده داده می شود،وبه مسيح است که اين . من قوت من است 
وقدّوس اسراييل می باشد، به او که نزد مردم محّقر ونزد اّمت ها مکروه وبنده ی 

پادشاهان ديده برپاخواهند شد وسروران سجده خواهند : حاکمان است چنين می گويد
وند خدا. نمود، به سبب خداوند که امين است وقدّوس اسراييل که تو را برگزيده است 
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. در زمان رضامندی تورا اجابت نمودم ودرروز نجات تو را اعانت کردم : چنين می گويد
وتو را حفظ نموده ، عهد قوم خواهم ساخت تا زمين را معمورسازی ونصيب های خراب 

بيرون رويد وبه آنانی که در ظلمتند : شده را به ايشان تقسيم نمايی وبه اسيران بگويی 
وايشان گرسنه وتشنه نخواهند بود وحارت وآفتاب به ....... خويشتن راظاهر سازيد

ايشان ضرر نخواهدرسانيد ، زيرا آنکه برايشان ترحم دارد ايشان را هدايت خواهد کرد 
  .١٠ تا٧و۵و۴ آيات ۴٩اشعيا." ونزد چشمه های آب ايشان را رهبری خواهد نمود

هنگامی که . زی ندادعيسی به اين کالم نبوت ، متکی بوده وبه شيطان هيچ امتيا
، وهنگامی )برداشته می شد( آخرين گامهای مسيح به سوی تحقير شدن ، طی می شد

فرصت " که رنج واندوه عميق درحال نزديک شدن بود، او به شاگردانش فرمود،
اوهيچ قدرتی . چندانی باقی نمانده که با شما سخن بگويم ، زيرا رئيس اين جهان می آيد

و اکنون رئيس اين جهان بيرون ." س اين جهان محکوم شده است رئي." " برمن ندارد
مسيح با نگاه . ٣١ آيه ١٢ وباب١١ آيه ١۶ باب – ٣٠آيه ١۴يوحنا." افکنده می شود

اومی دانست که . پيامبرگونه وقايعی راکه درآخرين مبارزه او اتفاق می افتاد، ترسيم کرد
. ان به نشانه پيروزی شاد خواهند شدتمامی آسم." شد" ديگر تمام" هنگام اعالم جمله 

او . گوش او متوجه موسيقی دوردست ، وفريادهای پيروزی در جايهای آسمانی شده بود
می دانست که ناقوس مرگ پادشاهی شيطان به صدا درخواهد آمد ونام مسيح درجهان 

  .وسرتاسر کائنات اعالم خواهد شد
 توقع وتصورشان عمل کند، مسيح از اينکه می توانست برای پيروانش بيشتراز

او با اطمينان سخن گفته ومی دانست که فرمان خدای قادر مطلق که در . شادی می کرد
اومی دانست که اگر حقيقت با . حضور جهانيان مقرر شده بود، به انجام رسيده است 

خونين ، ) بيرق( قدرت روح القدس تجهيز شود، در مبارزه با شرير، غالب شده وپرچم 
مسيح می دانست که ز ندگی  .مندانه بر باالی سر پيروانش در اهتزاز خواهد بودپيروز

  مانند زندگی  وی  شامل  مجموعه ای از  پيروزيهای ) ساده دلش ( شاگردان  وفادارش
بی وقفه خواهد بود، پيروزيهايی که دراين جهان ، شايد چنين به نظر نرسد، اّما در 

اينها را به " عيسی به شاگردانش فرمود،. واهد رسيدجهان آينده بسيار عظيم به نظر خ
در دنيا برای شما زحمت خواهد بود، اّما دل .  شما گفتم تا درمن آرامش داشته باشيد

مسيح شکست نخورده وهرگز نااميد . " قوی داريد، زيرا من بر دنيا غالب آمده ام 
آنان ميبايستی . ت قدم باشندودلسرد نشد،و پيروان او نيز ميبايستی مانند او درايمان ثاب

همان گونه که او رفتار کرد، رفتار کنند وهمانگونه که او عمل نمود، عمل کنند، زيرا 
آنان ميبايستی از شهامت ، انرژی . ايشان به او عنوان استاد بزرگ متکی می باشند

،   به رغمِ   ظاهر شدن  مشکالت  و موانع  بر سر  راهشان . وپشتکار برخوردار باشند
  ميبايستی  با  بهره مندی  از  فيض  مسيح ، 

آنان خوانده شده اند تا به جای اظهار تاسف کردن برای مشکال ت ، . به پيش روند
. ايشان نبايد به هيچ وجه مايوس شوند، بلکه درهمه چيز اميدوارباشند. برآن غالب آيند

ت خداوند متصل کرده زيرامسيح با رشته محبت بی نظير خويش ، ايشان را به تخت رحم
کائنات که از ) در(خواست مسيح اين است که بيشترين قدرت  ). پيوند داده است ( است 

آنان ميبايستی قدرت . منبع بيکران الهی سرچشمه گرفته است ، متعلق به ايشان باشد
داشته باشند تا درمقابل شرير مقاومت کنند، قدرتی که نه جهان ، نه مرگ ونه قدرتهای 

قدرتی که ايشان را قادر می سازد برهمه چيز غالب . ی ميتواند برآن تسلط يابدجهنم
  .آيند، همانطوری که مسيح غالب آمد
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مسيح می خواهد که ، نظم وترتيب آسمان ، نقشه حکومت آسمان، هم آهنگی الهی 
وبدين ترتيب در ميان قوم خويش .آسمان ، در کليسای او در روی زمين نشان داده شود

وبه واسطه ايشان آفتاب عدالت با تال لو درخشان خويش دراين جهان . يابدجالل 
مسيح امکانات فراوانی را به کليسای خود اعطا کرده است تا به وسيله ايشان . بدرخشد

او به قوم خويش برکات .که با خون او خريده شده ونجات يافته اند، جالل يابد
کليسا که از موهبت .  او را آشکار کنندواستعدادهايی را اعطا کرده است تا شايستگی

پارسايی وعدالت مسيح برخوردار می باشد، امانت دار او بوده ومکانی است که غنای 
مسيح به پاکدامنی وکما . رحمت او، فيض ومحبت او ميبايستی به طور کامل آشکار شود

 تلقی ل قوم خويش نظر کرده وآن را به عنوان پاداش رنج وتحقير ومکمل جالل خويش
  . مسيح ، محور درخشان ، کسی که نور جالل از او ساطع می شود-می کند

منجی با سخنانی قدرتمند واميد بخش ، تعاليم خويش را به پايان رسانيده وسپس 
. پدر، ساعت رسيده است " عيسی به آسمان نگريست وگفت ،.برای شاگردانش دعا کرد

زيرا  او را  بر  هر بشری   قدرت  داده .   پسرت را جالل ده تا پسرت نيز توراجالل دهد 
  ای  تا  به همه ی  آنان که    او  عطا کرده ای ، 

واين است حيا ت جاو يدان که تورا، تنها خدای حقيقی ، . حيات جاويدان بخشد
  ."وعيسی مسيح را که فرستاده ای ، بشناسند

  
او خداوند را برروی . دمسيح کاری را که به او سپرده شده بود، به اتمام رسانده بو

او نام پدر را آشکار ساخته بود وهمه آنانی را که ميبايستی کار او . زمين جالل داده بود
در ايشان جالل يافته ام " او فرمود،. را درميان مردم ادامه دهند، گرد هم آورده بود

ای پدر  . وبيش از اين درجهان نمی مانم ، اّما آنها هنوز در جهانند، من نزد تو می آيم
......... ّقدوس ، آنان را به قدرت نام خود که به من بخشيده ای حفظ کن ، تا يک باشند

يک گردند تا جهان بداند که تو مرا " من درآنان وتودرمن، چنان کن که آنان نيز کامال
  .فرستاده ای ، وايشان را همان گونه دوست داشتی که مرا دوست داشتی 

زبان کسی که از اقتدار الهی برخوردار بود، کليسای بدين ترتيب ، مسيح با "
وبه عنوان کاهن اعظم برای قومش شفاعت . برگزيده خويش را به دستان پدر می سپارد

وهمانند شبان اعظم وامين ، گله خويش را تحت حمايت خدای قادر مطلق ، در . می کند
 شيطان به انتظار می وبرای او، آخرين نبرد با. پناهگاهی امن ومحکم گردهم می آورد

  .واو برای انجام آن به پيش می رود. ماند
  
  
  

  ٧٠ از فصل یمقدار
  
 یاتيل الهيد از مسايآند، شا ید ميشان تمجي از ایح در روز داوري را آه مسیآنان

ر يثأاند و تحت تـ ح را حرمت گذاشتهيم مسي داشته باشند، اما آنان تعالیشناخت اندآ
 ین، آسانيان مبشري در میحت. اند  برآت بودههيش ماي خواني اطرافیالقدس برا روح

شان ي آه به ایاند، آسان ، خداوند را عبادت و پرستش نمودهیاطالع ی بیهستند آه از رو
 از یاطالع یآنان با وجود ب.  هالك نخواهند شدین افراديقت گفته نشد، چنيآالم حق

دند و يگفت، شن یان سخن مشيعت با ايق طبي او را آه از طریعت خداوند، صدايشر
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شان ي ایها القدس دل اعمال آنها گواه آن است آه روح. عت را به جا آوردنديمقررات شر
  .اند ر قرار داده و به عنوان فرزندان خداوند شناخته شدهيثأرا تحت تـ

 ین آالم منجيدن ايها، چه اندازه از شن ان قومير، در مياشخاص ساده و حق
د، ين برادران من آرديتر  از آوچكیكي یآنچه برا«واهند شد، زده و خوشحال خ شگفت

كران محبت، شاد خواهد ي بهن چشميح، اي و چه اندازه قلب مس».دي من آردیدر واقع برا
اما !! بخش او گوش فرا دهند تي به آالم رضای و شگفتیروان او با شاديشد، آنگاه آه پ

 احساس ی بشره خانوادی با تمامرا اويست، زي نی خاصهح، محدود به طبقيمحبت مس
ت يم به عضوي درآمد، تا ما بتوانیني زمهت خانوادياو به عضو. آند ی می و همدردیكينزد

را يز. ، تنها و جدا افتاده احساس آنندی فانیاين دنيخود را در ا. ميي درآی الههخانواد
ادران شان را به چشم بري هستند و خداوند، ای بزرگ بشره از خانوادیآنان عضو

 یح آغوش محبت خود را به رويمس. گذارد ین نگاه آرده و احترام ميگناهكاران و مقدس
 گناهكاران انجام ی تعالی آه برایزيآم د و هر عمل محبتيگشا یگمراهان و گناهكاران م

  .شود یرفته مي به او، پذیشود، به عنوان خدمت یم
 و نجات خواهند شد، یر آه وارثان رستگای خدمت به آسانیفرشتگان آسمان برا

ست آه ي هستند و هنوز معلوم نیم آه آنان چه آسانيدان یشوند و ما اآنون نم یاعزام م
راث مقدسان در قلمرو نور يم شدن در مي سههستي غالب خواهد آمد، و شایچه آس

 ی تسلین عبور آرده و در پين حال، فرشتگان آسمان در سرتاسر زميبا ا. ديخواهد گرد
ت آنند يح هداي مسی افراد را به سویها ت از به مخاطره افتادگان تا دليو حمادردمندان 

كسان برخورد آرده، به يخداوند با همه به طور . شود یده گرفته نميك نفر هم نادي یو حت
  . است آه خلق آرده استيیها  جانهكسان، مراقب هميطور 

د، از ييگشا یح مي مسهديازمند و رنجديروان ني پیآه آغوش خود را به رو یهنگام
 و رفاقت موجودات یب، دوستين ترتيد و بديآن ی استقبال میفرشتگان آسمان به گرم

آورند  ید مي را پدی شاد و مقدسیآنان حال و هوا. ديآن ی خود جلب می را به سویسماو
 یشود، به رو یده مي پاسخ آن در آسمان شنی حمد و پرستش آه نوایرا با سرودهايز
شود تا فرشتگان آسمان  ین، موجب مي زمی بر رویزيآم هر عمل مرحمت. نديآ ین ميزم

ن يان ارزشمندتريثارگر را در مين اي، خادمیبه حمد و پرستش بپردازند و پدر آسمان
  .آورد ی خود به حساب میها نهيگنج

دگان به او يران و رنجدي به فقیتوجه ی بودند آه با بیح، آسانيدر سمت چپ مس
شان يطان چشمان ايرا شياطالع بودند، ز یش بيآنان از گناه خو. آرده بودند يیاعتنا یب

آنان . ش را نسبت به برادران خود درك نكرده بودندين خويت سنگيرا بسته بود و مسئول
  .توجه بودند یگران بي دیازهايخودخواه و نسبت به ن

 و یاريرا  او هديخداوند به ثروتمندان، ثروت عطا آرده است تا فرزندان رنجد
آنان خود . باشند یتوجه م یگران بي دیازهاي دهند، اما آنان غالب اوقات نسبت به نیتسل

ر ي مردم فقیآنند و خود را به جا یش احساس ميازمند خوير و نيرا برتر از برادران فق
ب رحم و ين ترتيآنند و بد یران را درك نميها و زحمات فق آنان وسوسه. گذارند ینم

 باشكوه و مجلل، ثروتمندان، خود را یساهايدر آل. رود ین ميشان از بيها شفقت در دل
گران ي برآت دادن به دی را آه خداوند برایازمندان دور نگه داشته و ثروتياز دسترس ن

. آنند یش خرج مي خوی خودخواهی آسب شهرت و ارضایده است، برايشان بخشيبه ا
 آند، یاريض و رحمت خداوند يدر شناخت فشان را يتواند ا ی آه میميران از تعاليفق

 را ی آه زندگیشوند، فقر ی میآنان ناچار به تحمل فقر و تنگدست. شوند یمحروم م
. آورد یشان به وجود ميرانه را در اي، حسادت و سوء ظن شریمحدود آرده، روح دشمن
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ر ي تحقهدي را تحمل نكرده بودند، غالب اوقات با دیآه خود، فشار فقر و تنگدست یآنان
  .ستندينگر یم

د، آن من بودم آه گرسنه و تشنه بود، آن يگو یند و ميب ینها را مي اه همیسياما ع
 بود و یض بود و آن من بودم آه زندانيب بود، آن من بودم آه مريمن بودم آه غر

 محقر هد، من در آلبيگرفت ین خود جشن ميبا و رنگي زیها آه شما بر سر سفره یهنگام
 مجلل، راحت و یها آه در خانه یدم و در حاليآش ی می خلوت، گرسنگیها هو در آوچ
 یها  لباس را از جامههآه گنج ی سر نهادن نداشتم و هنگامی برايید، من جايآسوده بود

د، در زندان يح بوديآه به دنبال لذت و تفر یان بودم و هنگاميد، عريآرد یگرانبها پر م
د و يداد ی گرسنه میريش را به فقي خوی غذاهد آه ته مانیهنگام. دميآش یزجر م
شان را محافظت ي سخت، اید تا در سرمايداد یشان مي نازك را به ایها آه جامه یهنگام
 ی روزهاید؟ در تماميده یزها را به خداونِد جالل مين چيد آه ايآورد یاد ميا به يآند، آ
ن يد و به همي مرا نشناختی ولده در آنار شما بودمين افراِد رنجديتان، در نقِش ايزندگ
  .شناسم ید و من شما را نمييآ ی دوستان من به شمار نمهل در زمريدل

افت اگر از ي خواهند یاز و سعادت بزرگيآنند آه چه امت ی از مردم تصور میاريبس
موده شده از ير پيا در مسيدار آنند و ين دي زمیح بر روي مسی زندگیها ع و صحنهيوقا
ا از يداد، بنگرند  یم مي در آنجا تعلیسي آه عیا اچهي درهردارند و به آنار او، گام بیسو
 یاما برا. دن آننديپرداخت، د ی آنها به استراحت می بر رویسي آه عيیها ها و دره تپه

ما . ميا سفر آنيت عنيست به ناصره، آفرناحوم و بي، الزم نیسير عيگام برداشتن در مس
ران و در ي محقر فقیها ضان، در آلبهي آنار بستر مرح را دري مسیم ردپايتوان یم

با انجام دادن . ميدا آني پیازمند به تسلي نیها  بزرگ و در دلی شلوغ شهرهایها آوچه
 ی را برایتوانند آار یم و همه مير او گام برداريم بود در مسيح، قادر خواهياعمال مس

  .ابنديانجام دادن، ب
د احساس آند آه ي نبایچ فردي و ه».ا هستندشه با شميفقرا هم«:  فرمودیسيع

 جهالت و هها نفر به واسط ونيليامروزه م.  خدمت آردن به آنها وجود نداردی برايیجا
. باشند ی اطالع میش بيح نسبت به خوي هالآت قرار داشته و از محبت مسهگناه در آستان

ن ياشت؟ بنابرام دي خواهیشان عوض شود، از آنان چه انتظاريت ما با اياگر موقع
. مي دهیاري توان خود ی را با تمامین افرادين است آه چنيت ما اين مسئوليبزرگتر

 بر اساس آن محاآمه ی، آه هر آدام از ما در روز داوری زندگیح برايدستور مس
د با شما رفتار يخواهيد آه ميبا مردم همان گونه رفتار آن«ن است آه يم شد، ايخواه
  .١٢ هي آ٧ ی مت».آنند

ت از افراد ي حمایستگي آه شايیساي آلی بنای ارزشمند خود را برای، زندگیمنج
ر، يمانداران، ممكن است، فقيگروه ا. زده و گمراه را داشته باشد، فدا نموده است محنت

سا و ي آلیگيتوانند، در خانه، همسا یح مين حال در نام مسيبا ا, سواد و گمراه باشند یب
  . شودیج جاوداني را انجام دهند آه منجر به نتای آار»م نقاط عالیاقص« در یحت

روان جوان و ي از پیادي زه، موجب شده است تا عدین آاري آردن به چنيیاعتنا یب
آه آنان  یدر حال.  را آسب آنندیحي مسیك زندگي ی الزم براهتجربه هرگز نتوانند تجرب یب
گناهان شما « یسيدن سخنان عي شن را آه بایازمندان، نوريتوانند با آمك آردن به ن یم

 آه غالب ی ناآرام جوانیانرژ. تابد، روشن نگاه دارنديشان مي در دلها»ده شديآمرز
 برآت، یت شده و به شكل نهرهاي هدايیرهايتواند به مس یباشد، م یاوقات منبع خطر م
 فراموش یق شخصيگران، عاليب، در خدمت خالصانه به دين ترتيخارج شود، و بد

  .د شدخواه
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آنند، از خدمت شبان اعظم برخوردار خواهند شد،  یگران خدمت مي آه به دیآسان
ز يانگ جانيحات هيراب خواهند شد و در حسرت تفريد و سيآنان آب زنده را خواهند نوش

 خواهد يیها شان، نجات جاني اهن موضوع مورد عالقي نخواهند بود و بزرگتریو دگرگون
، سودمند خواهد بود و محبت یمعاشرت اجتماع. ار دارند هالآت قرهبود آه در آستان

  .ك خواهد آرديگر به هم نزديكدي به یكدلين را در اتحاد و يمنؤ مـیها ، دلیمنج
م، در آن يآن یم آه با خداوند، آار مي هستیم، آارگرانيشو ی آه متوجه میوقت

ان آنها، آتش يبلكه ب. ان نخواهند شدي بیليم ی و بیعالقگ ی خدا، با بیها هنگام، وعده
 فراخوانده شد تا به یآه موس یهنگام. ور خواهد آرد اق را در قلب و زبان ما شعلهياشت

 من خواهد یرو«انضباط و متمرد خدمت آند، خداوند به او وعده داد آه،  یقوم جاهل، ب
 و ١٤:٣٣خروج  (».البته با تو خواهم بود« و ».دي خواهم بخشیآمد و تو را آرام

دگان و يح به رنجدي است آه به خاطر مسی آسانی تمامین وعده برايا. )١٢:٣
  .آنند یدگان خدمت ميستمد

 یدهد و برا ین جهان نشان ميمحبت به انسان، عمق محبت خدا را نسبت به ا
 ی الههت خانوادي شد، تا ما را به عضویكي بود آه پادشاه جالل با ما ین محبتيج چنيترو

آه  د، چنانيگر را محبت آنيكدي« وداع با شاگردان فرموده بود، ح در هنگاميمس. درآورد
ز جهان را يد آه ما نين سخنان به انجام خواهد رسي ای و وقت».من شما را محبت آردم

د يم، به اتمام خواهد رسيا افت آردهي را آه از او دریم، آنگاه، رسالتيهمانند او محبت آن
اما، . مي خود داریها  آسمان را در دلیا پادشاهريم بود، زي آسمان خواههستيو آنگاه شا

ا ي قتل مهی آه برایدن آنانيشوند، خالص آن و از رهان ی موت برده می را آه برایآنان«
فهمد؟ حافظ  یها نم  دلهنديا آزمايم، آين را ندانستي آه ايی منما، اگر گویاند، آوتاه شده

امثال  (»ات نخواهد داد؟داند؟ و به هر آس بر حسب اعمالش مكاف یجان تو نم
ش ي آه فقط به فكر خو یاند، آنان ح خدمت نكردهي آه به خاطر مسیآنان). ١٢،١١:٢٤
 ی، از سویم داورياند، در روز عظ  انجام ندادهیچ آاريگران هياز دي رفع نیبوده و برا
 را آه یتيران محاآمه خواهند شد و همان محكوميگاه شري جهان، در جایداور تمام

  .افت خواهند آرديز دريشان نيآنند، ا یافت مين دررايشر
ح، شبان اعظم از هر آس ي واگذار شده است و مسیتيك مسئولي، یبه هر فرد

چون او « و » تو آجاست؟يیباي آه به تو داده شده و گوسفندان زیا گله«د، يخواهد پرس
 به ضرر خود شان رايآه تو ا  گفت؟ چونی تو نصب آند، چه خواهیارانت را به حكمراني

 .٢١،٢٠:١٣ا ي ارم».یا آموخته آرده
 
  
  
 
  »٧١فصل «
  »ان خادماني در میخادم«
  

 نشسته یا ه ح با شاگردانش بر سر سفريم، مسي در اورشلیدر باالخانه، اقامتگاه
د ي مشتاق بود آه عید فصح دور هم جمع شده بودند منجي عی برگزاریآنان برا. بود

. ده استي فرا رسیدانست آه زمان و یاو م.  آندیدان سپرپسح را با دوازده تن از شاگر
شد، او  ی آه پسح خورده مید پسح بود و در روزين مربوط به عياو، خود، بره راست

 ی به زودیستيبا یدن جام غضب بود و مي نوشهاو در آستان.  شودی قربانیستيبا یم
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 یشت تا از آن برا فرصت دایكن او چند ساعتيل. افت آنديد درد و رنج را دريتعم
  .  شاگردان محبوب خود استفاده آنديیراهنما

امد تا ين«را او ي شده بود، زیثارگرانه سپري خدمت ایح، براي مسی زندگیتمام
 رفتار او از هر نظر، الگو و ٢٨ هي آ٢٠ی مت».خدمتش آنند، بلكه آمد تا خدمت آند
ن شام فصح، يدر آخر. دندن درس را فرانگرفته بوينمونه بود، اما، شاگردان هنوز ا

ر قرار يثأشان را تحت تـيشه ذهن و دل اي همی آه برايیش را با مثالهايم خوي تعالیسيع
  . ، تكرار آرد داد یم

 ی بوده و از سویشتر اوقات توأم با شادي با شاگردانش، بیسيان عي میگفتگو
 را به یا ژهي ویها  فصح، صحنهیها شام. شد ی میت مهم تلقينها ی شاگردان بیتمام

ثر و رنج و اندوه أشان بود و قلب او متـي آشفته و پریسين بار ، عيهمراه داشت، اما ا
 یشان پي آه با شاگردان در باالخانه مواجه شد، ایوقت. ه افكنده بودي او سایمايبر س

ن حال با يدانستند، با ا یل آن را نميآند، اما دل ی میني بر دوش او سنگیزيبردند آه چ
  .  آردندیحساس همدرد ایو

 محزون و يی با صدایسي آه شاگردان در اطراف سفره جمع شدند، عیهنگام
ن فصح را با شما بخورم، يدنم ، ايش از رنج آشيار داشتم پياق بسياشت«ثر فرمود، أمتـ
 خدا تحقق یگر از آن نخواهم خورد تا آن هنگام آه در پادشاهيم آه ديگو یرا به شما ميز
د، يم آنيان خود تقسيد و ميرين را بگيا« برگرفت و شكر آرد و گفت، یپس جام. ابدي
   ».ديگر از محصول مو نخواهم نوشي خدا دیم آه تا آمدن پادشاهيگو یرا به شما ميز

او اآنون . ده استي پدر، فرارسیدانست آه زمان رحلت و بازگشت به سو یح ميمس
دانست آه  یاو م. داد یورا آزار م، روح اینيب قرار داشت و درد سنگيالشعاع صل تحت

ز به مرگ محكوم يرآمي تحقیا وهيم، تنها خواهد ماند و به شيانت و تسلي خهدر لحظ
.  نجاتشان آمده بود، اطالع داشتی آه برای و قساوت آنانی از ناسپاسیسيع. خواهد شد

 یا  عدهی او برایست انجام دهد، و فداآاريبا ی را میمي عظیدانست آه چه فداآار یاو م
 و ی او بود و فكر آردن به تحقیش روي آنچه آه پهبا دانستن هم. ثمر خواهد بود یب

اما، او به دوازده شاگرد خود .  درآوردیتوانست او را از پا ی آه در انتظار بود، میرنج
افتن رنج و عار ي آه ، بعد از خاتمه ی، با او بودند، آسانیآرد آه چون خاصان و یفكر م

ن، يبنابرا. ن جهان به حال خود واگذاشته شوندي مبارزه، در ای برایستيبا ی مو مرگ او
  . ت بودي او حائز آمال اهمیش نبود، بلكه مراقبت از شاگردان برايح به فكر خويمس

اگر آنان .  گفتن داشتی برایادي زی حرفهایسين شام با شاگردانش، عيدر آخر
توانستند از  ی داشتند، مید، آمادگيشان بگوي مشتاق بود به ایسيرش آنچه آه عي پذیبرا

 متوجه شد یسياما ع.  خالص شوندیمانيا ی و بی و از اضطراب حاصل از ناآامینگران
د، ندارند و همچنان آه به يشان بگويست به ايبا یدن آنچه را آه ميآه آنان تحمل شن

. ماند ی میاقبخش بر لبانش ب یآرد، سخنان هشدار دهنده و تسل یشان نگاه مي اهچهر
د و شاگردانش ناراحت يرس ی منتظر به نظر میسيشد و ع ی میلحظات در سكوت سپر

خته شده يح برانگيبت مسي مصیادآوريق ي آه از طریت و دلسوزياحساس حما. نبودند
بت او بود، ي از مصی آه حاآیسيبار ع سفأسخنان تـ. ن رفته بوديج از بيبود، به تدر

گر از بروز حسادت و يكديشان به ي ایها نگاه.  گذاشته بودیباق بر شاگردان یر آميثأتـ
  .گفت یانشان سخن ميرقابت در م

شان يتر است و آشمكش ا ك از آنها بزرگي آردند آه آدام یباره بحث م نيآنان در ا
. دار آرده بود مهين و جريدا آرده و قلب او را اندوهگيز ادامه پيح نيدر حضور مس
ش را نشان داده و بر تخت ي قدرت خویستيبا یح ميند آه مسده داشتيشاگردان عق
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ن يتر ی تصاحب عالی در آرزوین پادشاهيك از آنان در ايه زند و هر يسلطنت داوود تك
 ینكه براي ایدادند و به جا یگر قرار ميكدي یابيشتن را درمقام ارزيآنان خو. مقام بودند

عقوب و يدرخواست .  نخست قرار دادندگاهيل شوند، خود را در جايبرادرانشان ارزش قا
.  شاگردان شده بودهيح موجب خشم بقي نشستن بر جانب راست و چپ مسیوحنا براي

ك آرده بود آه يگر را چنان تحرين مقام، ده شاگرد ديتر ی آسب عالی آنان برایتقاضا
 آه آردند یآنان احساس م. شان را در معرض خطر قرار داده بوديان اي میكدلياتحاد و 
ر يشان مورد تقدي ای و استعدادهایرمنصفانه قضاوت شده و وفاداريشان غي اهدربار

تر و   شاگردان خشنهوحنا از هميعقوب و يهودا نسبت به يبرخورد . قرار نگرفته است
  .رتر بوديناپذ انعطاف

 یار آزرده و عصباني صرف شام وارد اطاق شدند، بسیآه برا یشاگردان هنگام
هودا ي. ستاده بودي ایوحنا در سمت راست وي و یسيبه سمت چپ عهودا ي. بودند

ك شدن به يگاه به منظور نزدين جايگاه را داشته باشد، و اين جايتر یخواست آه عال یم
  .ك خائن بوديهودا يكه يآمد در حال یح به دست ميمس

 در. داد، آشكار شده بود یان شاگردان را نشان مي آه وجود اختالف میگريل ديدل
 ید و برايهمانان را بشوي میها ی پایستيبا یمراسم شام فصح مرسوم بود آه خادم م

 ی آب، تشت و حوله، براهآوز. ، مقدمات آار از قبل آماده شده بودین مراسميانجام چن
 را انجام دهد، وجود ین آاري آه چنیهمانان موجود بود، اما خادمي میها یشستن پا

اما هر آدام از .  را انجام دهندین خدمتي بود آه چن شاگردانهفينداشت و قطعًا وظ
ش ي خوهفيش، مصمم بودند آه وظي خوهدار شد حهيم شدن به غرور جريشاگردان با تسل

آردند آه  ی، چنان وانمود می آشكاریتفاوت یآنان با ب. را به عنوان خادم انجام ندهند
ش امتناع يتن ساختن خوب از فروين ترتياطالع هستند و بد یش بيف خوي از وظايیگو

  .آردند
 یريف و ناتوان شاگردان را به مسي ضعیها ن جاني ایستيبا یح چگونه ميمس

 آسب آند؟ او چگونه ی قاطعیروزيشان پيطان نتواند در مقابل ايت آند، تا شيهدا
ف يتواند آنان را در رد ی، نمی شاگردیتوانست به آنان نشان دهد آه صرفًا ادعا یم

شان فراهم آند؟ او ي ای را برایتي او، مقام و موقعیا در پادشاهياد آند و شاگردان قلمد
ور آند و آنان را قادر سازد تا  شان شعلهي ایها  آتش محبت را در دلیستيبا یچگونه م

  د، درك آنند؟يشان بگويآنچه را آه مشتاق بود به ا
 منتظر یمدت ی برایسيع.  نكردندیچ اقداميگر هيكديشاگردان در خدمت آردن به 

 از ی، معلم آسمانیسيآنگاه ع. گر مشاهده آنديكديشان را نسبت به يالعمل ا ماند تا عكس
شاگردان با .  برگرفته، به آمر بستیا شام برخاست و خرقه از تن به در آورد و حوله

سپس «.  خواهد افتادیسته و در سكوت، منتظر بودند آه چه اتفاقي نگریسيرت به عيح
 یا  شاگردان و خشك آردن آنها با حولهیها یخت و شروع به شستن پاي ریآب در لگن

 ی، چشمان شاگردان را گشوده، احساس شرمندگیسين آار عي ا».آرد آه به آمر داشت
ق ي را درك آردند و حقایحيآنان سرزنش تلو. ز آرديشان را لبري ایها و حقارت دل

  .شان آشكار شدي برایديجد
 ه خودخواهانهيروح. ش را به شاگردان نشان داديح، محبت خوين سان، مسيبد

شان يدار آرده بود، اما او با توجه به مشكالت شاگردان، با ا حهيشاگردان، قلب او را جر
محبت . شان داد آه هرگز فراموش نكنندي به ایدر عوض، سرمشق. وارد جر و بحث نشد

ز را به يه پدر، همه چدانست آ یاو م. رفت یان نمي از میشان به آسانياو نسبت به ا
ح از يمس. رفت ی او می خدا آمده بود و به سوینكه او از سويدست او سپرده است و ا
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 خود را رها آرده، شكل ه شاهانه و جامیش آگاه بود، اما او تاج پادشاهيت خويالوه
 هن بود آه جامين، اي زمین اقدامات او بر روي از آخریكي. خادم را به خود گرفته بود

  .فا آنديك خادم ايش را به عنوان يده، نقش خوي پوشخدمت
هود مالقات آرده، ين بار با آاهنان و آاتبان ي دومیهودا برايقبل از شام فصح، 

وسته، خود يم آند و پس از آن به شاگردان پيشان تسلي را به ایسيمتعهد شده بود تا ع
. آرد ی میصح، همكارشان در آماده آردن شام في مبرا دانسته، با ایرا از هر گناه

ن ي او آگاه بود، با اه از نقشیسي نداشتند، اما عیچ اطالعيهودا هيشاگردان از قصد 
هودا همان ي یاو برا. اق داشت آه جان او را نجات دهديرا اشتيوجود او را رسوا نكرد ز

ن شهر محكوم يم، آنگاه آه به اي اورشلیآرد آه برا ی را احساس مینيت سنگيمسئول
د، چگونه يپرس یاو از خود م.  ماتم گرفته بودیسيقلب ع. سته بوديرده و گرنظر آ

. آرد یح را احساس مي محبت مسههودا قدرت محدود آننديد آنم؟ يتوانم از تو قطع ام یم
آرد، قلب  یهودا را شسته، با حوله خشك مي هف و آلودي آثی پاهایآه دستان منج یهنگام

 اعتراف به گناه داشت، اما او ی برایديل شديبود و مز شده يهودا از شور و شعف لبري
الت يخواست آه خود را فروتن سازد و قلبش را در مقابل توبه، سخت آرده بود و تم ینم

ح در يهودا اآنون از رفتار مسي. شد ی آه آنار گذاشته شده بود، بر او مسلط میا آهنه
ن ي خود را تا ایسيه اگر عآرد آ یاو فكر م.  شاگردان ناراحت شده بودیشستن پاها

 آسب ید او براي امیتمام. ل خوانده شودييتواند پادشاه اسرا یاندازه فروتن سازد، نم
هودا متقاعد شده بود آه در ي. ن رفته بودي، از بیني زمی در پادشاهیويمقام و افتخار دن

تن  با شسیسيآرد آه ع یاو تصور م. د او نخواهد شدي عایزيچ چيح هي از مسیرويپ
 یش براين در هدف خوير آرده است، بنابرايشتن را خوار و حقي شاگردان، خویپاها

. آرد یخورده قلمداد م بي مصمم بوده، خود را فریسيانكار و قطع رابطه آردن با ع
 را یسيانت به عيم و خيم گرفته بود تا آار تسلير گرفتار بود و تصميهودا در چنگ شري

  .ود، به اتمام برساندگونه آه موافقت آرده ب همان
 نخست ی آرده بود آه جای شام، سعه سفریت خود بر رويهودا در انتخاب موقعي

 آه یوحنا، آسي. ز به عنوان خادم، ابتدا او را خدمت نموديح نيرا داشته باشد و مس
 بود آه مورد خدمت قرار ین نفريآرد، آخر ی را احساس میقيهودا نسبت به او تنفر عمي

آه  یهنگام.  قلمداد نكردیاحترام ین و بين موضوع را توهيوحنا اياما گرفته بود، 
د، با ي آه نوبت به پطرس رسیوقت. ثر شدندأدند، به شدت متـيح را ديشاگردان، رفتار مس

 ی محبت و فروتن»؟يی مرا بشوی پایخواه یا تو ميآ! سرور من«اد زد، يرت فريح
 را ین خدمتي از شاگردان، چنیكيفكر آه ن يا. دار آرده بود حهيح، قلب او را جريمس

اآنون از درك آنچه «: ح پاسخ داديمس.  پطرس شده بودیداد، باعث سرافكندگ یانجام نم
توانست تحمل آند آه سرور او،  ی پطرس نم».دي فهمی، اما بعد خواهیآنم، ناتوان یم
او با . رديك خادم را به عهده بگي هفيدانست، وظ ی آه پطرس، او را پسر خدا میآس
 یح برايرا درك نكرده بود آه مسيز. آرد ی میستادگير، اين تحقي وجود در برابر ایتمام

 مرا یپاها«زد آه،  یاد ميد فريآأاو با تـ. ن جهان آمده استي به این رسالتيانجام چن
  ». شستیهرگز نخواه

 ی با من نخواهیم، سهميتا تو را نشو«:  به پطرس پاسخ دادی جدیح با لحنيمس
.  بودیتر ی طهارت عالهآرد، نشان ی را آه پطرس از انجام آن امتناع می مراسم».داشت
آه پطرس از اجازه دادن به  یهنگام.  گناه پاك آندیها را از آلودگ ح آمده بود تا دليمس
ش را انكار يآرد، در واقع، استاد و خداوند خو  یش امتناع ميح در شستن پاهايمس
. ر آنديه و تطهيم تا ما را تزآيست اگر اجازه دهير آننده نيحق استاد تیبرا. آرد یم
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 را آه به خاطر ما انجام ی اعمالی شكرگزار تمامین است آه با قلبي ای واقعیفروتن
  .ميح خدمت آني مسیم و خالصانه برايريشود، بپذ یم

 ». داشتی با من نخواهیم، سهميتا تو را نشو« آه، یسيدن پاسخ عيپطرس با شن
 او یح را آه براي از مسيیتوانست فكر جدا یاو نم.  دست برداشتیرور و خودسراز غ

م، آه ينه تنها پاها! سرور من«: ن پاسخ داديبنابرا.  مرگ بود، تحمل آندهبه منزل
زه يآن آه استحمام آرده، سراپا پاآ«:  پاسخ دادیسي ع».یز بشويها و سرم را ن  دست

  ».د، اما نه همهي، شما پاآیبار. شيهااز ندارد، مگر پاياست و به شستن ن
ح هنوز هم يمس.  استی و طهارت جسمیزگيش از پاآي بیزين سخنان چيمفهوم ا

در . ديگو ی شاگردان نشان داده شد، سخن می پاهای آه در شستشویتر ی عالیزگياز پاآ
ك ش آه در صندل بود از خايكن پاهايزه بود، ليآرد، پاآ ی آه استحمام می آس آن زمان

ر شاگردان در يل پطرس و ساين دليبه هم. از به شستشو داشتيشد و مجددًا ن یده ميپوش
ح يمس.  گشوده شده بود، شسته شده بودندی شستن گناه و ناپاآی آه برایمي عظهچشم

 شرارت آشانده بود یشان را به سوياما وسوسه، ا. آنان را از آن خود اعالم آرده بود
 را به آمر ی حوله ایسي آه عیهنگام. ر آننده او بودنديض تطهيازمند فيوهنوز هم ن
، یزاري، بيی خواست آه جداین عمل ميد، با ايشان را بشويف اي آثیبست تا پاها

شتر از ي بیزين آار چيت اياهم). ديبشو(شان پاك آند يها حسادت و غرور را از دل
ك نفر ي یبودند آه حت برخوردار یه اين روحيآنان از چن. شان بوديف اي آثیشستن پاها

ه فروتنانه و ي آه از روحیح آماده نبود و تا هنگامي مصاحبت با مسیاز آنان هم برا
 مشارآت در شام فصح و مراسم ی توانستند براینم.  شدندیز برخوردار نميمحبت آم

شان يدل ها.  داشته باشندیاد نهادن آن را داشت، آمادگيح قصد بني آه مسیادبودي
 شود، اما ی می موجب نفاق و دشمنیغرور و خودخواه. ك و طاهر گردد پایستيبا یم
زها را شسته و پاك آرده و موچب شده ين چي ای شاگردان، تمامی با شستن پاهایسيع

  توانست یستن به آنان مي با نگریسينك عيبود تا احساس شاگردان دگرگون شود و ا
 خورد یشان به چشم ميان ايگر در ميكدي و محبت به یكدلياآنون، . »ديشما پاآ«د، يبگو

ن يهودا، هر آدام از شاگردان حاضر بودند تا باالتريبه جز . م بودنديو فروتن و قابل تعل
 ی آرام و سپاسگزار، میاآنون، شاگردان با قلب.  اعطا آندیگريت را به ديمقام و موقع

  ).رنديبپذ(افت آنند يح را دريتوانستند سخنان مس
ن يم، با ايح شسته و پاك شده اير شاگردان، با خون مسيس و ساز مانند پطريما ن

، آلوده )دل(قلب ) یزگيپاآ(ر، خلوص يحال غالب اوقات به واسطه تماس و ارتباط با شر
پطرس از . مييايح به نزد او بيض پاك آننده مسيافت في دری برایستي بای شود و میم

اد و سرورش اآراه داشت، اما  استیدست ها) به(ف خود با ي آثیك آردن پاهاينزد
ح يش را به حضور مسي گناه آلود و ناپاك خویما، چند وقت به چند وقت دل ها) كنيل(
 یمه دار مي فاسد و غرور وتكبر ما، قلب او را جریم؟ هر چند آه، خلق و خوي آوریم
نها ت. مياوري بی و گناهانمان را به حضور منجی همه ناپاآیستي باین وجود، ميبا ا; آند

او ) ريثأ تـ-یاثربخش(ت يتواند ما را پاك و طاهر سازد و تا به واسطه خاصياوست آه م
م با او مصاحبت داشته ي توانیما نم. (م بودي مصاحبت با او نخواهیايم، مهيپاك نگرد

  ).ميله او پاك گردينكه ابتدا به وسيم، مگر ايباش
هودا را شسته ي یاو پاها ».د، اما نه همهيشما پاآ« به شاگردان فرمود، یسيع

هودا خود را يل ين دليرا ناپاك بود و به هميم نشده بود، زيهودا به او تسليبود، اما قلب 
 شاگردان را شست، خرقه بر تن آرد و یح پاهاينكه مسيبعد از ا. ح نكرده بوديم مسيتسل

تان آردم؟ يد آنچه برايافتيا دريآ«د، يشان پرسيآنگاه از ا.  شام نشستهباز بر سر سفر



 - 413 -

پس اگر . ن هستميرا چنيد، زيي گوید و درست هم مي خوانیشما مرا استاد و سرورتان م
گر را يكدي ید پاهايز باي شما را شستم، شما نیمن آه سرور و استاد شما هستم، پاها

د آه من با يز همان گونه رفتار آني به شما دادم تا شما نین آار، سرمشقيمن با ا. دييبشو
م، نه غالم از ارباب خود بزرگتر است، نه ي گوین، به شما مين، آمي آم.شما آردم

  ». خودهفرستاده از فرستند
شان را شسته بود، ي ای آردند آه اگرچه او پاهای درك میستي بایح ميشاگردان مس

شما مرا استاد و «). نكاسته بود( را آم نكرده بود یزيت او چين آار، از الوهي ایول
 ینكه از مقامي او با ا».ن هستميرا چنيد، يي گوید و درست هم مي خوانیسرورتان م

چ آس به يه. ده بودي را به خدمت، بخشی و ارزش خاصيیباي برخوردار بود، زیتناهيال
 انجام ین حال برايع و برچسته برخوردار نبود، با اي رفیح از مقامياندازه مس
 آه به طور ی به واسطه خودخواهنكه قومشي ایبرا. ت آماده بودين مسئوليتر فروتنانه

ح، يگردد، گمراه نشوند، خود مس یت مي در دل ساآن بوده و با خدمت به خود تقویعيطب
ت ين مسئولياو انسان را در انجام چن.  انسان قرار داده استیش روي را پیسرمشق

ند ف با خداوند بود، در مقابل شاگردانش مانيرد او آه خود، هم. گذارد ی تنها نمیميعظ
گر مبارزه يكدين مقام با يتر ی آسب عالی آه شاگردان برایهنگام. ك خادم رفتار نمودي
 در مقابل او خم خواهد شد، او آه فرشتگان جالل، خدمت به يیآردند، او آه هر زانو یم

. خواندند، شست ی شاگردانش را آه او را سرور میدانند، خم شده و پاها یاو را افتخار م
  .آرد، شست یانت ميهودا را آه به او خي ی پاهایح حتيمس

 از خدمت فداآارانه را آه از ی آاملهم خود، نموني و تعالیح در طول زندگيمس
. آند ی نمیخداوند در انزوا زندگ. خداوند سرچشمه گرفته بود، به انسان عطا آرده است

گران يدوقفه در خدمت به  ی مخلوقات، بیت آردن از تمامينش جهان و حماياو با آفر
ان و بدآاران يتاباند و باران خود را بر پارسا یكان مياو آفتاب خود را بر بدان و ن«. است
. ش محول آرده استي را خدا به پسر خویآل دهين خدمت ايچن). ٤٥:٥ یمت (».باراند یم
رد تا با سرمشق قرار دادن ي انسان را به عهده بگیت رهبري مسئولیستيبا ی میسيع

. گران بودي او وقف خدمت به دی زندگیتمام. م دهديمت را به انسان تعلخود، مفهوم خد
ست و با يب بر طبق احكام خداوند زين ترتيت نمود و بدياو همه را خدمت و حما

  .مي از احكام خدا اطاعت آنیستيبا یز نشان داد آه چگونه ميسرمشق خود به ما ن
. اد نهديان شاگردان بني در مش راي آرده بود تا اصول خوی سعیسيبارها و بارها ع

ر شاگردان مطرح آردند، يش را بر ساي خوی برتریوحنا تقاضايعقوب و يآه  یهنگام
د خادم يان شما بزرگ باشد، بايخواهد در م یهر آه م«شان پاسخ داده بود، ي بدیسيع

گانه ي ندارد و يی و تفوق، جای من، اصل برتریدر پادشاه) ٢٦:٢٠ یمت (».شما شود
  .گران استي، خدمت فروتنانه به دیآسب عظمت و بزرگق يطر

ن آار، يمن با ا«: شان گفتي شاگردان را شسته بود، به ایآه پاها ینك در حاليا
ح در ي مس».د آه من با شما آردميگونه رفتار آن ز هماني به شما دادم تا شما نیسرمشق

سخنان او . آرد ی را به شاگردان محول نمینواز هماني مهفين سخنان، صرفًا وظيا
ح، يمس.  از سفر داشتیهمانان و گرد و خاك ناشي میها یشتر از شستن پاي بیمفهوم

ن ي رفتار سرور ما، اهبه واسط.  بودین مذهبيي آی نوعیس و برقراريسأدر حال تـ
 ی از سویستيبا ین مراسم ميا. ديل گرديس شده تبدي تقدیمراسم فروتنانه به دستور

ش زنده يح را در خاطر خوي مسهم و خدمات متواضعانيه شود تا تعالشاگردان به جا آورد
.  مقدس مقرر شده استیها نيي شرآت در آیح براي مسین دستور از سويا. نگه دارند

گران در دل ي و تفوق بر دی آسب برتریآه غرور، اختالف و مبارزه برا یهنگام
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 شرآت در مراسم شام یبرا. ميح وارد شويم به مصاحبت با مسيتوان یپرورانده شود، نم
ل بود آه ين دليم بود و به هميح، آماده نخواهيك شدن در بدن و خون مسيخداوند و شر

  . او، در ابتدا به جا آورده شودیادبود فروتنين مراسم به ي مقرر آرد تا ایسيع
 سخنان یستيبا یند، مين مراسم گرد هم آي انجام ایآه برا یفرزندان خدا، هنگام

تان يد آنچه برايافتياآنون در«اد آورند آه فرمود، يات را به ي جالل و حیدا، خیسيع
. ن هستميرا چنيد، زييگو ید و درست هم ميخوان یآردم؟ شما مرا استاد و سرورتان م
گر يكدي ید پاهايز باي شما را شستم، شما نیم، پاهايپس اگر من آه سرور و استاد شما

د آه من يگونه رفتار آن ز هماني به شما دادم تا شما نین آار، سرمشقيمن با ا. دييرا بشو
تر است، نه  م، نه غالم از ارباب خود بزرگيگو ین، به شما مين، آميآم. با شما آردم

د، خوشابحالتان اگر بدانها عمل يدان ینها را مياآنون آه ا.  خودهفرستاده از فرستند
آند تا خود را از  یاره تالش م است آه همویا عت انسان به گونهي سرشت و طب».ديآن
ن يتر یش عمل آرده و درصدد آسب عالي رفاه خوینوعانش ارجمندتر شمرده و برا هم

 یرانه و روح دشمنيجاد حدس و گمان شري منجر به این تالشيمقام باشد و حاصل چن
 را ین برداشت غلطين است آه چني ایمراسم شرآت در شام خداوند برا. گردد یم

ن ييل نفس پاي نجات دهد و او را از نردبان تجلی انسان را از خودخواهبرطرف آند و
  .ش خدمت آندي بازگرداند تا بتواند به برادران خوی را به قلب ویآورده و فروتن

 ی برایا لهين هنگام، ناظر قدوس از آسمان حضور دارد تا آن را وسيدر ا
د و برآات حاصل از آمرزش ت آني توبه هدایك جان قرار دهد و او را به سوي یجستجو

ان افكار را يضش در آنجا حضور دارد تا جري فیح با پريمس.  وعده دهدیگناهان را به و
القدس،  روح. شد، دگرگون آند یت مي هدای و خودخواهیر خودپرستيآه در مس

آه  یهنگام. زديانگ یآنند، برم ی میروي را آه از سرمشق سرورشان پیاحساسات آسان
 افكار ما یها م، رشتهيآور یاد مي را آه به خاطر ما انجام شد، به ی منجیتنتواضع و فرو

 يیكوي از نیشود، خاطرات یاد آورده مي از خاطرات به یريوسته و زنجيگر پيكديبه 
 سوء یها برآات فراموش شده، بخشش. یني دوستان زمیم خداوند و لطف و مهربانيعظ

 نفرت آه یها شهير. شوند یه خاطر آورده مر شده، بي تحقیها یاستفاده شده، مهربان
ف و ي به وظايیاعتنا ی، بیفساد اخالق. شود ینهال محبت را پس رانده است، آشكار م

اد آورده ي نسبت به برادرانمان، به يیاعتنا ی نسبت به خداوند و بیها، ناسپاس تيمسئول
 ی افكار ما، افكار ناششود و آنگاه یقت خداوند آشكار مي نور حقهگناه به واسط. شوند یم

د خود خواهد بود و در ذهنمان، ي از تواضع و سرزنش شدی نبوده بلكه ناشيیآسا از تن
جاد ي، ايی موانِع منجر به نفاق و جدای در هم شكستن تمامید براي جدیشور و شوق

ده يگناهان اعتراف و آمرز. شوند یرانه آنار گذاشته ميافكار و سخنان شر. شود یم
 یها ح، دليشود و محبت مس ی وارد میح به جان آدمي مسهض مهار آنندي ف.شوند یم

  .آند یك ميگر نزديكدي، به ی مبارآیكدليافراد را در اتحاد و 
شود،  ی مربوط به مراسم شام خداوند به خاطر سپرده مهيم اوليطور آه تعال همان

ن يز به چنيند نشود و خداو یخته ميتر، برانگ ی عالی روحانیك زندگي یاق براياشت
 از آمرزش یم با آگاهيتوان ی خواهد شد و آنگاه میجان، متعال.  پاسخ خواهد دادیاقياشت

 جان و روح یح، فضايم و آنگاه آفتاب عدالت مسيگناهانمان، در شام خداوند شرآت آن
  .ديم دي را خواه»دارد، ی خدا آه گناه جهان را برمهبر«را پر خواهد آرد و 

آنند، هرگز به  ی آن را درك میقي حقی آه معنای آسانیند برامراسم شام خداو
 ».ديگر را خدمت آنيكديبا محبت « آن یشگيام هميشود و پ یل نمي تبدیفاتي تشریمراسم

 شاگردانش اثبات آرد آه حاضر یح با شستن پاهايمس) ١٣:٥ان يغالط. (خواهد بود
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 جاودان یها ان بتوانند در گنج، هرچند فروتنانه را انجام دهد تا شاگردیاست هر خدمت
ز بعدها با انجام همان مراسم، عهد آردند آه يشاگردان او ن. ارث شوند  همی با ویآسمان

 به جا آورده ین حكم به درستيهر وقت آه ا. وه برادرانشان را خدمت آننديبا همان ش
 یاريرا گر يكديله ين وسيشوند تا بد ی رهنمون میشود، فرزندان خدا به ارتباط مقدس

 خدمت ی خود را برایبندند آه زندگ ین مراسم عهد ميآنان در ا. آنند و برآت دهند
ش را مانند يت خوي فعالهگر، بلكه دامنيكدي یثارگرانه اختصاص دهند و نه تنها برايا

. باشند یازمند مي است آه به خدمت ما نیا پر از آسانيدن. سرورشان توسعه دهند
ح، ي آه با مسیخبران و ناآگاهان، در همه جا حضور دارند و آسان یران، درماندگان، بيفق

گونه  ش خواهند رفت، همانيگران به پي خدمت به دیاند، برا در باالخانه مشارآت آرده
  .ن آار را انجام داديح ايآه مس
 آمد تا خادم همگان باشد و چون همه را خدمت آرد، مجددًا مخدوم و مورد یسيع

ك ي او شریخواهند در مظاهر آسمان ی آه میواهد گرفت و آسانم همگان قرار خيتكر
 از سرمشق او در یستيبا یم گردند، مي سهیافته با وي نجات یها  جانیشده، در شاد

ن يمن با ا«شد،  یافت مي دریسينها در سخنان عي ایتمام.  آنندیرويثارگرانه پيخدمت ا
 و ».د آه من با شما آردميتار آنگونه رف ز هماني به شما دادم تا شما نیآار، سرمشق
نها را ياآنون آه ا«: ديگو یاو م. ن بوديز همي نین مراسميان نهادن چنيهدف او از بن

 ».ديخوشابحالتان اگر بدانها عمل آن«د، يدان یم او را مي و اگر هدف از تعال»د،يدان یم
 
 
  »فصل هفتاد و دو«
  »اد منيبه «
  
  
م دشمن آردند، نان را گرفت و شكر نموده، يسل آه او را تی خداوند در شبیسايع«

به . دي آوریاد من به جاين را به يا.  شماین است بدن من برايا: پاره آرد و فرمود
د است در خون من، ين جام، عهد جديا«: ن سان، پس از شام، جام را گرفت و فرموديهم

د و از ين نان را بخوريرا هر گاه ايز. دين آنياد من چنيد، به ينوش یهر بار آه از آن م
ان ي اول قرنت».دي آه باز آید تا زمانيآن ید، مرگ خداوند را اعالم مين جام بنوشيا

  .٢٦ ـ ٢٣:١١
  ٦٤٣ هصفح.... ان دو ي از انتقال میا ح در مرحلهيمس

 گناه بود تا یش به عنوان قربانيم آردن خوي تقدهب خدا، در آستانيع ی بهاو، بر
فات را آه به مدت چهارهزار سال به مرگ او اشاره يها و تشر ستم نمونهيگونه س نيبد

 یهمچنان آه شام فصح را به همراه شاگردانش، خورد، به جا. آرده بودند، خاتمه دهد
. م او به جا آورده شودي عظیادبود فداآاري به یستيبا یان نهاد آه مي را بنیآن مراسم

 آه یمراسم. رفت یان مي از میتسيبا یشه مي همیج و برايان به تدريهودي ید مليع
 یها و در تمام ني سرزمیروانش در تمامي پی از سویستيبا یح بنا نهاده بود ميمس

  .عصرها به جا آورده شود
خداوند . ان، مقرر شده بودي مصریل از بردگيي قوم اسرايیادبود رهايد فصح به يع

 آه ی آورند و هنگامد را به جاين عيل فرمان داده بود تا هر سال اييبه قوم اسرا
شان تكرار شود ي برایستيبا یا شوند، سرگذشت قوم مين فرمان را جويفرزندان، مفهوم ا

 قوم، زنده یان در افكار تمامي مصریل از بردگيي اسراهالعاد  فوقيیب رهايترت نيو بد
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 آه به خاطر یمي عظيیادبود رهاي شام خداوند به یدستور برگزار. شد ینگاه داشته م
د يح باي مسین مراسم تا زمان بازگشت ثانويا. ح حاصل شده بود، داده شديمسمرگ 

اد ي ما انجام داد، به ی را آه او برایمي، آار عظین مراسمي چنیبا برگزار. برگزار شود
  .م داشتيخواه

ل، در حالت سر پا، آمر بسته و چوب يي قوم از مصر، فرزندان اسرايیدر زمان رها
آنان مراسم شام فصح . خوردند ی سفر بودند و شام فصح را مهددسِت سفر در دست، آما

 هرا در آستاني داشت، زیخوان شان هميط ايآردند آه با شرا ی برگزار میا وهيرا به ش
اما . ش رو داشتنديار سخت و پرزحمت در پي بسین مصر بودند و سفريخروج از سرزم
شان يها نيودند بلكه در سرزمگانه نبين بيك سرزميرون آمدن از ي بهاآنون در آستان

ده در مراسم شام فصح شرآت يب، قوم در حالت لمين ترتيساآن شده بودند و بد
 آنها دراز یهمانان بر رويشد و م یها در اطراف سفره قرار داده م تخت. آردند یم
انداختند، با دست راست خود غذا  ی دست چپ میآه وزنشان را رو یدند و در حاليآش یم
 آه بعد از ی فردهني سیتوانست سر خود را رو یهمان ميت، مين وضعيدر ا. دخوردن یم

 هليرون زده بود، به وسي تخت بههمانان آه از لبي میاو نشسته بود، قرار دهد و پاها
  .شد ید، شسته ميچرخ ی آه دور سفره میفرد

د فصح گسترده شده است، حضور دارد و ي عی آه برایا ح هنوز هم بر سفرهيمس
ح نان يمس.  او قرار داردیش رويشد، پ ید فصح مصرف ميام عي آه در ایري فطنان
 يیزهايچ. آند ی میش معرفيب خويع ی پاك و بیثار و قربانير را به عنوان مظهر ايفط

 هبر«ح يتواند مظهر مس ی گناه و موت، نمیعنير، فاسد شده باشد، ي تخمهآه به واسط
 نان یسيخوردند، ع یشان غذا ميو چون ا«) ١٩:١اول پطرس . ( باشد»ب و نقصيع یب

 ین است جسد من آه برايا«: شان داد و گفتيرا گرفته، شكر نمود و پاره آرده، به ا
اله را گرفت و ين بعد از شام پي و همچن».دياد من به جا آرين را به يشود، ا یشما داده م

د آه در راه ي جدن است خون من در عهديرا آه ايد، زين بنوشي شما از اههم«: گفت
ن از يم آه بعد از ايگو یاما به شما م. شود یخته مي به جهت آمرزش گناهان ریاريبس
 آه آن را با شما در ملكوت پدر خود، تازه ید تا روزيگر نخواهم نوشي مو دهويم

  ».آشامم
اله را آه مظهر بدن ياو نان و پ. ن مراسم مقدس حضور داشتي خائن در ایهوداي

 یسياو سخنان ع. افت نمودي دری بود، از دستان منجیسي عهخت شديخون رپاره شده و 
هودا، ين سخنان، يا) ١١:١٣وحنا ي (».د، اما نه همهيشما پاآ«: را آه فرموده بود

 پنهان او آگاه است، متقاعد هح از نقشين مورد آه مسين را در ايشاگرد خطاآار و دروغ
 هطور آه بر سر سفر گفت و همان یسخن مپرده  یح و بيار صريح، بسياآنون مس. آرد

. ستي شما نه همهم درباريگو یآنچه م«: شام نشسته بودند، رو به شاگردان آرده گفت
وندد آه، يقت بپيد به حقي آتب مقدس باهن گفتياما ا. شناسم یام، م دهيمن آنان را آه برگز

  ». خود را بر ضد من بلند آرده استهام پاشن همسفره«
ار يح بسيدند آه مسيد یاما م. هودا مظنون نبودندي شاگردان به  حاال همیحت

ه انداخته بود ي شاگردان سای از غم بر تمامیا هاله. رسد ین به نظر ميمضطرب و غمگ
كن علت آن را يداد ل یشان را آزار مي روح ایبتي به خاطر مصیو احساس دلواپس

: شان گفتي بدیسيكوت خوردند، عنكه شاگردان شام خود را در سيبعد از ا. دانستند ینم
ن يدن اي با شن».م دشمن خواهد آردي از شما مرا تسلیكيم، يگو ین به شما مين، آميآم«

توانستند درك آنند آه  یآنان نم.  شدیرت بر شاگردان مستوليسخنان، اظطراب و ح
. دن خائنانه رفتار آنيشان چني ایتوانست نسبت به معلم آسمان ی از آنان میكيچگونه 
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 یم آنند؟ چه آسي او را تسلیم آنند؟ و به چه آسي او را تسلیستيبا ی میليآنان به چه دل
 یآدام از دوازده شاگرد محبوب، آسان چي طرح آند؟ مطمئنًا هیا ن نقشهيتوانست چن یم

 آه از یآسان. م او گوش فرا دهندياز را داشتند تا به تعالين امتين ايريآه باالتر از سا
 بودند آه ی وهالعاد مند شده، آنچنان مورد توجه خارق  او بهرههالعاد و خارقم يمحبت عظ

  .م آنندي را تسلیتوانستند و ی داشتند، نمیكي معاشرت و مصاحبت نزدیبا و
 را به خاطر یقت سخنان وي آگاه شده، حقیآه شاگردان از مفهوم سخنان و یهنگام

ش ي خویها آنان دل.  شدیان مستولشيشتن، بر اي نسبت به خویآوردند، ترس و بدگمان
 نسبت به استادشان آگاه شوند و سپس با ین مخالفتيش آردند تا از وجود آمتريرا تفت

 یسي ع»ست؟ياو آ! سرور من«:  سئوال آردندی از ویگري پس از دیكياندوه فراوان 
انسان پسر . دهم ین تكه نان را پس از فرو بردن در آاسه به او ميهمان آه ا«: پاسخ داد

 بر آن آس آه پسر انسان را ی او نوشته شده، خواهد رفت، اما واهگونه آه دربار همان
گر يكدي شاگردان به ».شد یبود آه هرگز زاده نم یبهتر آن م. آند یم دشمن ميتسل
ر يهودا، توجه ساي اآنون سكوت »ا آن منم؟يآ! استاد«: آردند یسته، سئوال مينگر

 از سئواالت و اظهار ی ناشی آشفتگهدر هنگام. ب آرد خود جلیشاگردان را به سو
نكه ي ایاما اآنون، برا. ده بوديوحنا را نشني به یسيهودا پاسخ عي شاگردان، ینگران

! استاد«:  سئوال آردیسيشان از عيرد، همانند ايق شاگردان قرار نگي دقیمورد بررس
  »!یتو خود گفت«: ت پاسخ دادي با قاطعیسي ع»ا من آنم؟يآ

رت، ي و حی با آشفتگی شد، وی، علنیسيم آردن عيهودا در تسلي آه طرح ینگامه
، ی انجام آنیآنچه در پ:  به او گفتیسيآنگاه ع«. رون رفتيدرنگ ب یبرخاسته و ب

 ».رون رفت و شب بوديدرنگ ب یهودا بيپس از گرفتن لقمه، .... زودتر به انجام برسان 
 وارد شد، شب یكيگردان شده، در ظلمت و تاريح روي خائن از مسیهوداي آه یو هنگام

  .بود
 آه از حضور یاما زمان. هودا، هنوز احتمال توبه و بازگشت وجود داشتي یبرا

او از صف شاگردان .  را گرفته بوديیم نهايرون رفت، تصمير شاگردان بي و سایمنج
ار يبس) اهودي(ن روح وسوسه شده، يح در مقابل اي مسیصبر و بردبار. خارج شده بود

نكه ي بعد از ایحت. هودا انجام شده بودي نجات ی برایهر آار. العاده بود  و خارقیعال
م آند، يشان تسلي را به ایسيان عهد بسته بود آه عيسين بار با سران فري دومیبرا
هودا چند ي ه از هدف خائنانیح با آگاهيمس.  به او فرصت توبه و بازگشت داده بودیسيع

ن ي آخریله برايوس نيتش متقاعد آند و بدي را نسبت به الوهیبود آه و آرده یبار سع
ش را ي تمام تالش خوی منجی ـ الهیقلب انسان.  فرصت داده بود تا توبه آندیبار به و

 ی تكبر و سرآشهح آه به واسطيامواج رحمت مس.  بازگشت او به آار گرفته بودیبرا
اما اگر چه . گشت یز محبت مهار آننده، بازم ایتر یشد، با روند قو یهودا، پس رانده مي
 یحال برا نيزده و مضطرب شده بود، با ا رتياش، ح یهودا با مكشوف شدن گناهكاري

 شام فصح برخاسته و هب از سر سفريترت نيتر شده بود و بد ، مصممیسيم آردن عيتسل
  .رون رفتيح بيم آردن مسيل آار تسلي تكمیبرا

ن قصد داشت آه شاگردانش را يح همچنيهودا، مسي هبا اظهار نظر آردن دربار
ش را به شاگردان يح بودِن خوين گواِه مسيب بزرگتريترت نيمورد مرحمت قرار دهد و بد

 آه واقع شد، یم، تا هنگاميگو یش از وقوع، به شما ميپس اآنون پ«. اعطا آرده بود
شد، سكوت آرده،  یاقع مح در برابر آنچه آه بر او وي اگر مس».د آه من هستميمان آوريا

آردند،  یم مي آدمكش تسلهآه او را به دار و دست یداد، هنگام یخبر نشان م یخود را ب
.  محروم بوده استی الهینگر ندهيشاگردان ممكن بود تصور آنند آه استادشان از آ
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شان گفته بود يده بود، به اي، دوازده شاگرد را بگزیسي آه عیسال قبل از آن، هنگام كي
انت يداد آه خ یهودا، نشان مي هباشد و اآنون سخنان او دربار یر مي از آنان شریكيه آ

ح در ين مسيروان راستيمان پيب ايترت ني آامًال آشكار بوده است و بدیاو در نظر منج
ان يهودا به پايآه سرنوشت هولناك  یشد و هنگام یت مير شدن او، تقويخالل تحق

اد يش اعالم آرده بود، به ي خوهم آنندي تسلهح درباريمس را آه یبتيد، آنان مصيرس یم
  .آوردند یم

 آه یاو خدمت و شفقتش را نسبت به آس. ز داشتي نیگريح همچنان هدف ديمس
 را در هنگام یغ نكرده بود و شاگردان، سخنان وي اطالع داشت، دریاز خائن بودن و

 شام هآه سر سفر یا هنگامي و ».ديستي شما پاك نههم«: شان آه گفته بوديشستن پاها
.  درك نكرده بودند». خود را بر من بلند آرده استهام پاشن همسفره«اعالم آرده بود، 

شان آشكار يح بر اي آه منظور و مقصود مسیاما بعدها، زمان) ١٨ و ١١:١٣وحنا ي(
ن يتر  و رحمت خداوند نسبت به وحشتناكيیباي آن را به عنوان شكیستيبا ید، آنان ميگرد

  .دادند یخطا و گناه، مورد توجه قرار م
ن يخائن ا. ش را شستيشناخت، پاها یهودا را مينكه از ابتدا ي با وجود ایسيع

م و مهربان، ي حلیمنج.  شودیكيح ياز را داشت آه با شرآت در شام فصح، با مسيامت
اصل از  حی گناهكار را وادار به توبه آرده، از فساد و تباهیهودايق يد تا با تشويآوش

 ما الگو و سرمشق باشد و ی برایستيبا یهودا مي با یسيرفتار ع. گناه، پاك آند
د خودمان را از او جدا ي مرتكب خطا و گناه شده است، نبایم فرديآن یآه فكر م یهنگام
ن يچن. ميطان تنها بگذاريدان مبارزه با شي را در دام وسوسه رها آرده، و در میآرده، و
ل آه شاگردان در حال ارتكاب خطا و گناه ين دليح به ايمس. ستيح ني، روش مسیروش

  . آنان توبه نمودندینفر، تمام كيشان را شست و جز يبودند، پاها
درست است آه . آند ی را در مراسم شام خداوند منع میح، انحصار طلبي مسیالگو

 و دهد ی شرآت در مراسم شام خداوند را نمهگناه آشكار به شخص گناهكار اجاز
شتر از ياما ب) ١١:٥ان ياول قرنت. (دهد یم مي تعلین موضوع را به روشنيالقدس ا روح

ت حكم آردن را به انسان يخداوند مسئول.  آندیگران را داوريد ديآس نبا چين، هيا
 داشته باشد؟ چه یگران آگاهيتواند از دل د ی میرا جز خدا، چه آسيز. آند یمحول نم

ش از ياما هر آس پ«ص داده، جدا آند؟ ي را از گندم تشخی سمیها تواند علف ی میآس
 یا وهيرا، هر آس به شيد، زيازمايآنكه نان را بخورد و از جام خداوند بنوشد، خود را ب

سته نان را بخورد و از جام خداوند بنوشد، نسبت به بدن و خون خداوند مجرم يناشا
ت يو بنوشد، در واقع محكومِص بدن، بخورد يرا هر آه بدون تشخيز«، ».خواهد بود

  .٢٩ ـ ٢٧:١١ان ي اول قرنت».ده استيخود را خورده و نوش
آوران  اميند، پيآ ی انجام مراسم شام خداوند گرد هم میمانداران برايآه ا یزمان

ده ي دی انسانیها  آه با چشمیآوران اميشان حضور خواهند داشت، پيان اي در ميینامر
هودا حضور داشته باشد و اگر يك يت آننده، ممكن است ت شرآيان جمعيدر م. شوند ینم
 هرا آنان با هميس ظلمت در آنجا حضور دارند، زي رئی از سویآوران امين باشد، پيچن

در مراسم شام . آنند  ی میآنند، همراه یالقدس امتناع م  آه از اطاعت از روحیآسان
 ین مراسمي در چنيیامرهمانان نين ميا. ز حضور دارندي نیخداوند، فرشتگان آسمان

ان يباشند، در م یت نمي و قدوسیروان راستي آه قلبًا پیممكن است افراد. حضور دارند
شان در يد از شرآت اين نبايبنابرا. ت ظاهر شده، بخواهند در مراسم شرآت آننديجمع

 حضور دارند آه در آن هنگام ین مراسم، شاهدانيدر ا. ميمراسم، ممانعت به عمل آور
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ن تنها نگاه يبنابرا. شست، حضور داشتند یهودا را مي شاگردان و ی پاهایسيآه ع
  .باشند یز شاهد واقعه مي نيیآوران نامر اميست، بلكه پي شاهد واقعه نیانسان

. د بزندييأش مهر تـيالقدس حضور دارد تا بر فرمان خو  روحهز به واسطيح نيمس
 از ندامت و یك نگاه و فكر ناشي یحت. او در آنجاست تا دل افراد را متقاعد و نرم آند

باشد و  یاو در انتظار شخص نادم و شكسته دل م. ماند ی پنهان نمی از نظر ویمانيپش
هودا را شست، مشتاق است ي یها آماده است و او آه پاها  نجات جانیزها براي چیتمام

  . گناه پاك آندیتا تمام دل را از آلودگ
سته، از شرآت در شام ي از افراد ناشایحضور بعضل يد خود را به دليآس نبا چيه

 فرا خوانده شده است تا در مراسم شام خداوند شرآت یهر شاگرد. خداوند محروم آند
رفته است و در يش پذي خویح را به عنوان منجيق شهادت دهد آه مسين طريآرده، به ا

رو ين را نشايش مالقات آرده، با حضورش ايح با قوم خوي است آه مسین مواقعيچن
باشند ممكن است  ی نمین مراسمي چنی سرپرستهستي آه شايیها ها و دست  قلب. بخشد یم

ن يش در اي خدمت به فرزندان خویح براين حال مسي آنند، با ایانجام آن را سرپرست
اند، برآات   استوار آردهیش را بر منجيمان خوي آه ای آسانیمراسم حضور دارد و تمام

آنند، متحمل شكست  ی ميیاعتنا ی بی الههضين فريآه به ا یت و آنانافي خواهند یميعظ
شان مصداق ي در مورد ا».د، اما نه همهيشما پاآ«ح آه، ين سخن مسيخواهند شد و ا
  .خواهد داشت

شان ي ایح، خود را به عنوان منجيدر مشارآت نان و شراب با شاگردان، مس
مان ي آه به او ای آسانیشد آه تمامشان متعهد يد به اي جدیاو با عهد.  آردیمعرف

 ی برآاتین عهد، تمامي اهح خواهند شد و به واسطي ارث با مس آورند، فرزندان خدا و هم
شان خواهد ينده به انسان عطا آند، متعلق به اين جهان و جهان آيتواند در ا یرا آه م

 مراسم ی اجرا.رديد قرار بگييأح مورد تـي با خون مسیستيبا ین عهد مين ايتضم. بود
شان يك از اي هر یح براي را آه مسیمي عظین بود تا شاگردان، فداآاري ایشام فصح برا

  .داد به خاطر داشته باشند یت گناهكار انجام مي بشری از تمامیبه عنوان عضو
ز يست و هدف از آن ني مراسم شام خداوند، زمان غم و اندوه نیاوقات برگزار

 خود یها بيد عيند، نبايآ ی او گرد هم مهان خداوند دور سفرآه شاگرد یزمان. ن نبوديچن
 خود ه گذشتیات مذهبيد به تجربيآنان نبا. سف شوندأاد آورده، به خاطر آن مـتـي  را به

د اختالف يآنان نبا. د آنندهيبخش باشد خواه ناام ات، نشاطين تجربيفكر آنند، خواه ا
، اعتراف به گناه، خاتمه دادن یخودنگر.  آنندیادآوريش را به برادرانشان ينظرات خو

ح ي مالقات با مسیتوانند برا ی انجام شود و آن وقت، میستيبا ینها مي اهبه اختالفات، هم
شگاه نور يستند، بلكه در پيب باي صلهيد در پس سايآنان نبا. نديايبه حضور او ب

آنان . ندي بگشا پرتو درخشان آفتاب عدالتی خود را به رویها  آن و جانهدهند نجات
 آامل از یده است و با آگاهيح پاك گردي مسی آه با خون گرانبهايیها  با دلیستيبا یم

 یسالمت«: ديفرما ی است، به سخنان او گوش فرا دهند آه ميیحضور او، اگر چه نامر
دهد، من به  یآه جهان م دهم نه چنان ی خود را به شما میگذارم، سالمت ی شما میبرا

  .٢٧:١٤وحنا ي ».دهم یشما م
.  تو مردمیت گناه، به خاطر داشته باش آه من براير محكوميد، زيگو یح ميمس
، محبت مرا یريگ یل، تحت آزار و شكنجه قرار ميآه به خاطر من و بشارت انج یهنگام

ف ي آه وظایهنگام. م آه به خاطر تو جان خود را فدا آردمي چنان عظیاد آور، محبتيبه 
آند، به  ی مینيرسد و بار آن بر دوش تو سنگ یار مشكل به نظر ميها بس تيو مسئول

آه  یر شدم و هنگاميده، خوار و حقيب گردي تو متحمل صلیخاطر داشته باش آه من برا
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د آه ياد داشته باشيشود، به  یشات سخت و دشوار بسته مي آزمای شما به رویها در قلب
  .د شفاعت آردن، در آنار شما حضور داری برایمنج

ن ين مراسم، ايآند و هدف از ا یح اشاره مي مسهمراسم شام خداوند به آمدن دوبار
آنان هر زمان آه . ح را در اذهان شاگردان، زنده نگاه دارديد آمدن مجدد مسيبود آه ام

او جام را برگرفت «دادند آه چگونه،  یآمدند، شرح م ی مرگ او گرد هم میادآوري یبرا
ن است يا. دين بنوشي شما از اههم«: را به شاگردان داد و گفت، آن یو پس از شكرگزار

. شود یخته مي به جهت آمرزش گناهان ریاريد آه به خاطر بسي عهد جدیخون من برا
 آه آن را با شما ید تا روزيگر نخواهم نوشين محصول مو ديم آه از ايگو یاما به شما م
د آه ين اميها، با ا یزحمات و سختان ي آنان در م». پدر خود، تازه بنوشمیدر پادشاه

ح آه، ين سخن مسيفكر آردن به ا. افتندي یگردد، آرامش و تسل ی بازمیخداوندشان روز
د تا يآن ید، مرگ خداوند را اعالم مين جام بنوشيد و از اين نان را بخوريهرگاه ا«

ان يتاول قرن.  ارزشمند بودیري شاگردان به شكل وصف ناپذی برا».ديآه بازآ یزمان
٢٦:١١.  
ح، با قدرت يمحبت مس. ميد فراموش آني هستند آه هرگز نبايیزهاينها چيا

 را ین مراسميح چنيمس.  ما زنده نگاه داشته شوده در حافظیستيبا یاش، م بازدارنده
ن ي انجام چنهليان نهاد تا محبت خداوند را آه به خاطر ما ابراز شده است، به وسيبن

وند و ارتباط يم با خداوند پيتوان یح است آه ميق مسيز طرتنها ا. مي درك آنیمراسم
ح ي محبت مسه به واسطیستيبا یان برادر با برادر ميوند و محبت ميپ. ميداشته باش

تواند  یح نمي مرگ مسه به اندازیزيچ چيه. ده شده، ادامه داشته باشدياستحكام بخش
م با يتوان ی مرگ اوست آه مه ما آشكار آند و تنها به واسطیمحبت اثربخش او را برا

مان يد ماست و اي او محور امی و فداآاریقربان. مي او باشه در انتظار آمدن دوباریشاد
  .د بر اساس آن بنا شوديز بايما ن

شتر اوقات يآند، ب یمان اشاره م ی و رنج منجی آه به فروتنیاحكام و دستورات
ك منظور ي ی براین دستوراتيآه چن یدر حال. رديگ ی قرار میابيهمانند عادت، مورد ارز

 بردن ی پی حواسمان براین الزم است آه تماميان نهاده شده است و بنابراي بنیو هدف
 آه یاز را دارند تا از رنجين امتي افراد، اههم. خته شودي و تقوا برانگیزگاريبه راز پره

آن مار را در  یگونه آه موس همان«ح به خاطر گناهان ما متحمل شد، آگاه شوند، يمس
مان آورد، هالك يد برافراشته شود تا هر آه به او ايز بايابان برافراشت، پسر انسان نيب

ب ي به صلیستيبا یما م) ١٥ و ١٤:٣وحنا ي (».ات جاودان داشته باشدينگردد، بلكه ح
 ما به یها یدلبستگ. ميشود، نگاه آن ی آن متحمل مرگ می بر روی آه منجيیجلجتا، جا

  .ح اثباتيش را به مسيمان خويآند آه ا یجاب ميت ايابد
د و يم، آه تا بدن پسر انسان را نخوريگو ین، به شما مين، آميآم«ح فرمود، يمس

 و خون من یقي حقیرا بدن من خوردنيز. .... ديات نداريد، در خود حيخون او را ننوش
 ما یجسمعت ين موضوع در مورد طبيا) ٥٥ و ٥٣:٦وحنا ي (». استیقي حقیدنيآشام

 آه ینان. ميح هستيون مرگ مسيز مدي را نیني زمین زندگيرا ايز. آند یز صدق مين
خته ي خون رهليم، به وسينوش ی آه میآب. اع شده استي او ابتهم از بدن پاره شديخور یم
 خود را هك نفر، چه مقدس و چه گناهكار، نان روزاني یحت.  شده استیداري او خرهشد
 ی هر قرص نانیب جلجتا بر رويصل. شود یه ميح تغذيدن و خون مسخورد بلكه با ب ینم

نها را در اشاره به ي اهح هميمس. شود ی منعكس می آبهمهر زده است و در هر چشم
 آه از مراسم شام ینور درخشان. م داده استيش تعليم خوي عظیمظاهر مربوط به قربان
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 خانواده یز غذايم. بخشد ی قداست م ما رای زندگه روزانهتابد، آذوق یآخر در باالخانه م
  .شود یل مين مقدس تبديي غذا به آه خداوند و هر وعدهبه سفر

ح اعالم يمس. آند ی ما صدق میعت روحاني طبهح درباريشتر، سخنان مسيو چقدر ب
ق ي تنها از طر».دان دارديات جاويهر آه بدن مرا بخورد و خون مرا بنوشد، ح«آند،  یم
م يتوان یخته شد، ميب جلجتا ري صلی آه به خاطر گناهان ما بر رویسيمان به خون عيا

م آه ي برخوردار شویاتين حيم از چنيتوان ی میزمان. مي داشته باشی پاك و مقدسیزندگ
. مي شویكيق با او ين طريم و به ايمان آورده، احكام او را به جا آوريبه سخنان او ا

ات جاودان دارد و من در ين مرا بنوشد، حهر آه بدن مرا بخورد و خو«د، يگو ی میسيع
نوشد،  یخورد و خون مرا م ی آه بدن مرا میآس. ديزانين او را خواهم برخيروز بازپس

گونه آه پدر زنده مرا فرستاد و من به پدر  همان. شود و من در او یدر من ساآن م
) ٥٧ و ٥٦و  ٥٤:٦وحنا ي (».ز به من زنده خواهد بوديخورد ن یام، آن آه مرا م زنده

مان به يآنگاه آه ا. آنند ی به مراسم مقدس شام خداوند اشاره میا ژهيات به شكل وين آيا
روح . آند یح را جذب مي مسیات جاودانيشد، جان و روح، حياند ی میم منجي عظیفداآار
را مراسم شام يز. آند یافت مي را دری در هر مراسم شام خداوند، قوت روحانیآدم

ح و يتواند با مس یماندار مي آن شخص اهليآند آه بوس یجاد مي را ایا  زندهونديخداوند، پ
ان انسان ي میا ژهين مراسم به شكل ويا.  ارتباط داشته باشدیب با پدر آسمانين ترتيبه ا
  .آورد ید ميازمند با خداوند پدين

ح است، ي مسهخته شديآه نان و شراب را آه نماد بدن پاره شده و خون ر یهنگام
 با شاگردان در باالخانه شرآت یسيش در شام آخر عيم، در پندار خويآن یافت ميرد
 آه گناهان جهان را بر ی آه با اندوِه منجیمانيرسد آه از باغ جتس یم و به نظر ميآن یم

ان يق آن، ميم آه از طريشو ی میا م و شاهد مجادلهيآن یس شد، عبور ميخود گرفت، تقد
  .ان ما مصلوب شوديشود تا در م یح رهسپار ميد، مسيد برقرار گریما و خدا آشت
 را آه یمي عظی و فداآاری مصلوب، مفهوم باشكوه قربانیستن به منجيبا نگر

ش ي در پی نجات و رستگارهنقش. ميآن یپادشاه آسمان به خاطر ما انجام داد، درك م
ش را در بخ اتيابد و تصور جلجتا، عواطف و احساسات مقدس و حي ی ما جالل میرو
ب خدا، بر قلب و زبان ما يع ی بهش خداوند و بريحمد و ستا. آند یدار مي ما بیها دل

انداز جلجتا در خاطر خود   آه چشمیتواند در دل ی نمیرا غرور و خودپرستيخواهد بود، ز
  .دارد، پرورانده شود یزنده نگاه م
 یابد، قلب وي ی می تعالیآند، افكار و ی را مشاهده میر منجينظ ی آه محبت بیآس

ل به يش خواهد رفت تا تبديشود و به پ ی دگرگون میت ويگردد و شخص یپاك و خالص م
شتر به يهر چه ب.  منعكس آندیا ح را تا اندازهي مسهنور عالم شود، تا محبِت اسرارگون

م آرد آه ي از رسوالن را درك خواهیكي سخنان یتر م، به طور آاملينگر یح ميب مسيصل
ب خداوندمان ي افتخار آنم جز به صلیزياما مباد آه من هرگز به چ«او فرمود،  هدربار

ان ي غالط».اي دنیب شد و من براي من بر صلیا براي آن دنهح، آه به واسطي مسیسيع
١٤:٦.  
  
  
  »٧٣فصل «
  »دل شما مضطرب نباشد«
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 شانيست، به اينگر ی به شاگردان خود می آه با محبت و شفقت الهیح در حاليمس
 با یسيرون رفته بود و عيهودا از باالخانه بي ».افتياآنون پسر انسان جالل «فرمود، 

ك خود از ي نزديیشان در مورد جداي با ایاو در شرف گفتگو. ازده شاگرد خود تنها بودي
 یهدف. ش اشاره آردين آار ، به هدف بزرگ رسالت خويشان بود، اما قبل از انجام ايا

ر و رنج او باعث ي تحقین بود آه تماميح اي مسیخوش.  بود اویش رويآه همواره پ
ن موضوع جلب يل افكار شاگردان را نخست به اين دليجالل نام پدر خواهد شد و به هم

  . آرد
گر ي دیز، اندك زمانيفرزندان عز«د، يگو یشان ميز به ايآم  محبتیسپس با سخنان

ز يان گفتم، اآنون به شما نيودهيگونه آه به  د جست و همانيمرا خواه. با شما هستم
ن سخنان يدن اي شاگردان با شن».د آمديتوان یروم، شما نم یم آه آنجا آه من ميگو یم
 ازدحام آردند ی شد و در اطراف منجیشان مستوليترس بر ا.  آنندیتوانستند شاد ینم
ن آنا. زتر بوديشان عزيرا سرور و خداوندشان، دوست و معلم محبوبشان، از جان ايز

. ابندي ی و اندوه، تسلیدي مشكالتشان در انتظار مساعدت او بودند، تا از ناامیدر تمام
 هاضطراب و دلهر. آرد یازمند بودند، ترك ميشان را آه تنها و نيح، اياآنون مس
د يشان سرشار از امي به ایز آرده بود اما سخنان منجيشان را لبري ایها  دلیوحشتناآ

رنگ و ينكه نيشان مورد هجوم دشمن قرار گرفته و ايادانست آه  یح ميمس. بود
شوند،  ین مير بار مشكالت افسرده و غمگيآه ز یطان در مقابل آناني شیگر لهيح

 است، یدنينه بر آنچه آه د«د آرد تا يآأشان تـين به ايبنابرا. ز خواهد بوديآم تيموفق
ح اذهان يمس) ١٨:٤ان يدوم قرنت. ( چشم بدوزند» استیدنيبلكه بر آنچه آه ناد

دل «: ح به شاگردان گفتيمس.  جلب آردی آسمانه به خانینيشاگردان را از غربت زم
 پدر هدر خان. ديمان داشته باشيز ايد، به من نيمان داريشما مضطرب نباشد، شما به خدا ا

 شما آماده آنم و ی برایروم تا مكان یم. گفتم یار است، وگرنه به شما ميمن منزل بس
برم، تا هر  یم و شما را نزد خود ميآ ی شما آماده آردم، بازمی برایآه رفتم و مكانآنگاه 

 من به خاطر ».ديدان یروم راهش را م ی آه من ميیجا. ديز باشيجا آه من هستم، شما ن
آه از شما دور  یهنگام. آنم ی شما آار مین جهان آمدم و به سود شما و برايشما به ا

ن جهان آمدم تا يمن به ا.  شما آار خواهم آردیمانه برايصمت و يشوم، باز هم با جد
روم تا به سود شما با پدر  یمن به نزد پدر م. ديمان آوريخود را به شما آشكار آنم تا ا

. دنديترس ی بود آه شاگردان از آن میزير با چيح، مغايهدف از عظمت مس.  آنمیهمكار
شان فراهم آند، تا آنگاه ي ای برایا مكانرفت ت ی میسيع.  نبوديی نهايی، جدايین جدايا

شان ي ای برایح، مكاني آه مسیدر تمام مدت. شان را نزد خود برديگشت، ا یآه بازم
  .تشان را به شباهت خداوند در آورندي شخصیستيبا یآرد، آنان م یفراهم م

د، آشفته ي شك و تردهمًا به واسطي آه دایشاگردان هنوز هم مضطرب بودند، توم
م؟ يم راه را بدانيتوان ی، پس چگونه میرو یم به آجا ميدان ی نمیما حت«:  گفتبود،
 من، نزد پدر هليآس جز به وس چيات هستم، هي و حیمن راه و راست:  به او گفتیسيع
د و يشناس ین او را ميد، اما پس از ايشناخت یز ميد، پدر مرا نيشناخت یاگر مرا م. ديآ ینم

  ».ديا دهياو را د
تواند راه خود را  ی نمیهر آس. دن به آسمان وجود نداردي رسی برایاري بسیها راه

 من، نزد پدر هآس جز به واسط چيه.... من راه هستم«: ديگو یح ميمس. نديبرگز
آه در باغ عدن  یل وعظ شد، هنگامي بشارت انجهن موعظيآه اول ی از زمان».ديآ ینم

ات ي و حیح به عنوان راه و راستيد، مسيت زن، سر مار را خواهد آوبياعالم شد آه ذر
ل، خون يآه هاب یهنگام. ست، راه بوديز یاو همان هنگام آه آدم م. برافراشته شده بود
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قت، خون بره، معرف خون يآرد، در حق یم مي ذبح شده را به حضور خداوند تقدهبر
افته يهود، نجات يخ قوم يا و مشاي آن، انبه بود آه به واسطیح راهيمس.  بودیمنج
  . ما به خداوند استیاو تنها راه دسترس. بودند

ن او را يد، اما پس از ايشناخت یز ميد، پدر مرا نيشناخت یاگر مرا م: ح فرموديمس«
ن يبنابرا. اما هنوز هم شاگردان سخنان او را درك نكردند. ديا دهيد و او را ديشناس ینم
  ». استین ما را آافيه همسرور ما، پدر را به ما بنما، آ: پس به او گفتيليف

: ديزده شده بود، با اندوه از او پرس پس شگفتيلي فیآه از آندذهن یح، در حاليمس
 چگونه ممكن است آه پدر »؟یا  است با شما هستم و هنوز مرا نشناختهیريپس، ديليف«

 ی آه من برایمان نداريا اي؟ آینيدهد نب ی من انجام مه آه او به واسطيیرا در آارها
 »، پدر را به ما بنما؟يیگو یپس چگونه است آه م«ام؟  ن جهان آمدهي پدر به اینودخش

ان درآمد، از خدا يح به شباهت آدميآه مس ی زمان».ده استيده، پدر را دي آه مرا دیآس«
ان درآمد، اما هنوز ياو اگر چه خود را فروتن آرده، به شباهت آدم. بودن دست برنداشت

ت ي پدر به بشرهنديتوانست آشكار آننده و نما ی ميیح به تنهايمس. ت از آن او بوديالوه
ن يشتر از سه سال شاهد چنياز را داشتند آه در طول بين امتيح ايباشد و شاگردان مس

  .  باشندیابتين
د آه من در پدرم و پدر در من است و گرنه به سبب آن ين سخن مرا باور آنيا«
 آه يیها ش را بر آثار و نشانهيمان خوي ایستيبا ی شاگردان م».دين را باور آنيآارها ا
 انجام نداده بود یچ انساني آه هيیآردند، آارها یشد، استوار م یده ميح دي مسیدر آارها

 او، پدر هداد و به واسط یت او شهادت ميح به الوهي مسیآارها. تواند انجام دهد یو نم
  .آشكار شده بود

مانشان را در خالل يآردند، ا یر و پسر را باور مان پدي میاتياگر شاگردان ارتباط ح
گرفت، از دست  ی نجات جهاِن در حال هالآت انجام می آه برایرنج و مرگ منج

 یا  و تجربهیف شاگردان را به چنان پختگيمان ضعيح در صدد بود تا ايمس. دادند ینم
اق يح اشتيمس. د ظاهر شده بود، درك آننیت او را آه در جسم انسانيارتقا دهد تا الوه

 مهربان و یمنج.  به خداوند توآل داشته باشندیستيبا یداشت تا شاگردان درك آنند آه م
 تالش آرد تا شاگردان را در مقابل طوفان وسوسه و یت و پشتكاريدلسوز ما با چه جد

شان را با يخواست ا یاو م. آرد، آماده آند یشان را درمانده مي ایشات آه به زوديآزما
  . آندیر خدا مخفخود د

 او یمايآورد، جالل خداوند در س ین سخنان را بر زبان ميح اي آه مسیهنگام
دادند، ترس  ی به سخنان او گوش فرا میكه با شگفتيد و شاگردان در حاليدرخش یم

 به یتر شان به طور قاطعي ایاآنون دلها.  سراسر وجودشان را فرا گرفته بودیمقدس
شدند، به  یك ميح نزدي به مسیشتريهمچنانكه با محبت ب شده بود و یح جلي مسیسو
ك بوده و به يار نزديآردند آه ملكوت بس یآنان احساس م. شدند یمند م ز عالقهيگر نيكدي

  . مان آوردندي ایام پدر آسماني به عنوان پیسيسخنان ع
 او مان داشته باشد،يم، آن آه به من ايگو ین، به شما مين، آميآم«: ح ادامه داديمس

ار مشتاق بود تا شاگردان درك يح بسي مس».آنم، خواهد آرد ی را آه من ميیز آارهاين
ن جهان آمد تا ياو به ا. وند خورده استيت پيت او با بشري الوهیآنند آه به چه منظور

خداوند به .  بخشدیش تعالي خوهاآننديجالل پدر را آشكار آند، و انسان را با قدرت اح
   یسيع. شان آشكار شوديه بود تا آه او در ا او آشكار شدهواسط

 از آن برخوردار یستيبا یروان او مي است آه همه پیزي او چیت آامل و عاليانسان
  . ع خداوند باشنديز مانند او مطيباشند، اگر آنان ن
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 هدف »روم یرا آه من نزد پدر ميد آرد، زي بزرگتر از آن خواهيی آارهایو حت«
شان نسبت به يتر ا یت عاليل شخصي نبود آه آار شاگردان به دلنين سخنان ايح از ايمس

شان بزرگتر ي آار اهن بود آه وسعت و گستريح اياو بزرگتر خواهد بود، بلكه منظور مس
 ه به واسطیستيبا ی آنچه مهاو صرفا به معجزات اشاره نكرد، بلكه به هم. خواهد بود
  . آرد ی مافتد، اشارهيالقدس اتفاق ب ز روحيآم آار معجزه

 یها صحنه.  او را مشاهده آردندیها ح، شاگردان تحقق وعدهيبعد از صعود مس
.  و زنده بودیاتيت حيك واقعيشان ي ایح به آسمان برايام و صعود مسيمصلوب شدن، ق
.  آلمه مشاهده آردندی واقعیح را به معناي مسه شده دربارینيب شي پیآنان تحقق نبوتها

آنان . رفتنديپذ یم آن را مينان تعاليمان و اطميمطالعه آرده و با اشاگردان آتب مقدسه را 
ش را ي خوه آه تجربی همان بود آه ادعا آرده بود و هنگامیافتند آه معلم آسمانيدر

ر قرار داده يثأ مردمان را تحت تـیآردند دلها یش ميبازگو آرده و محبت خداوند را ستا
  .دآوردن یمان مي ایسي به عیاديو افراد ز
 ی خود در زمانهایساي است آه او به آلیا  به شاگردانش، همان وعدهی منجهوعد
ج ي نكرده است آه نتای طراحی نجات انسان را طوری عالهخداوند نقش. دهد یآخر م

 آه نه با توآل به خود، بلكه با توآل به ی آسانیتمام.  به همراه داشته باشدیتياهم آم
. دي او را خواهند دیها روند، مطمئنا تحقق وعده یش مي انجام خدمت به پیخداوند برا

  . »روم یرا آه من نزد پدر ميد آرد، زي بزرگتر از آن خواهيیآارها«د، يفرما یح ميمس
 به یسيو ع. اطالع بودند ی بیآران منج یشاگردان هنوز از قدرت نامحدود و ب

تان آامل يد و شاديابي بد تايد، بخواهيا  نخواستهیزيتاآنون به نام من چ«: شان گفتيا
شان در درخواست يت اي شاگردان شرح داد آه راز موفقیاو برا).٢٤:١٦وحناي (». شود
شان ي ای در حضور پدر خواهد بود تا تقاضایسيع. ض و قدرت در نام او نهفته استيف

ازمند را همانند درخواست ياو درخواست افراد متواضع و ن.  برساندیرا به گوش و
ده ي خداوند شنی خالصانه از سوی دعاهایتمام. آند یم ميور پدر تقدش به حضيخو
م قلب يان نشود، اما اگر خالصانه و از صمي بیمان به راحتيممكن است دعاها. شود یم

د و او ي ما حضور دارد، خواهد رسی از سویندگي به نمایسي آه عیباشد، به مكان مقدس
ش به ي خوی و با عطر حضور عاليیبايبا ز و بدون لكنت زبان، ی ما را به راحتیدعاها

  . م خواهد آرديحضور پدر تقد
 مشكالت و یباشد، اما در تمام ی از مانع نمیر خالي، مسیر صداقت و درستيمس

 وجود ندارد آه قدرت یا چ موجود زندهيه. مي ضرورت دعا را درك آنیستيبا یها م یسخت
ار ي در اختیزال الهيدرت الافت نكرده باش، و منبع قيش را از خداوند دريخو
هر آنچه به نام من « فرمود، یسيع. رديگ یز قرار مي نین افراد بشريتر فيضع

 به نام یزياگر چ. ابديد، من آن را انجام خواهم داد، تا پدر در پسر جالل يدرخواست آن
  ».د، آ، را انجام خواهم داديمن از من بخواه

ح يروان مسيپ. دي درخواست آن»منبه نام «ح به شاگردان دستور داد آه يمس
 آه به یثاري و ایستند و به سبب ارزش قرباني در نام او در حضور خداوند بایستيبا یم

آنان با استناد به عدالت . شان پرداخت شده، در نظر خداوند ارزش خواهند داشتيخاطر ا
 آه از او  رایح، آنانيخداوند به خاطر مس.  شمرده خواهند شدیح، گرامي مسيیو پارسا

شان به يبلكه شباهت ا. آند یك گناهكار نگاه نميبخشد و آنان را به چشم  یترسند، م  یم
  . نهد ید آرده و ارج مييأش را تـيپسر خو

او . شود یثر مأشوند، متـ ی قائل می خود ارزش آمی آه قومش برایخداوند، هنگام
 آه خداوند به يیاس بهاش انتظار دارد آه خودشان را بر اسيده خوين برگزياز وارث
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ن ير ايخداوند آنان را دوست دارد، در غ.  قرار دهندیابيشان پرداخته، مورد ارزيخاطر ا
 را یمي عظین بهايفرستاد و چن یشان نمي نجات ایش را براي خوهگانيصورت، پسر 

ار خوشنود ي را در نظر گرفته است و بسیفيشان وظاي ایخداوند برا. پرداخت ینم
 یش را از او طلب آرده و موجب جالل نام وي خویازهاي نیگر آنان تمامشود، ا یم

توانند از خداوند توقعات  ی او، میها مان به وعدهي اهح به واسطيروان مسيپ. شوند
  . داشته باشندیميعظ

ح دعا ي آه در نام مسیهنگام. باشد یت ميار با اهميح، بسيدعا آردن در نام مس
رفته و روح او را از خود يرت او را پذيت و سيه شخصن است آيم، مفهومش ايآن یم

او .  داده شده استیطي بر اساس شرای منجهوعد. بروز داده و همانند او عمل آنند
 او انسان را نه در ».د داشتيد، احكام مرا نگاه خواهياگر مرا دوست بدار«: ديگو یم

ش را با يند، محبت خو آه او را دوست داریدهد و آنان یگناه، بلكه از گناه نجات م
 .اطاعت از احكام او نشان خواهند داد

آند  ی عمل میز در دل آدميح نيرد و مسيگ ی سرچشمه می از دل آدمیقياطاعت حق
ك آرده و آنچنان افكار و يم، او خود را با افكار و اهداف ما نزديح اجازه دهيو اگر به مس

 یها زهيدر اطاعت او انگآند آه  یب مگر متناسيكديش با ي خوه ما را بر طبق ارادیها دل
شوند و در  یس ميافته و تقدي یها تعال ال و خواستهيام. ميگذار یش را به آنار ميخو

م، احكام او را يآه خدا را بشناس یهنگام. افتي خواهند یمي عظیح شاديخدمت به مس
 ح و بهيت مسيرت و شخصي از سی قدردانهم داشت و به واسطيوسته نگاه خواهيپ

  .ز خواهد بوديانگ  شرآت در شام خداوند، گناه در نظر ما نفرتهواسط
م همان يتوان یز مي، احكام خدا را به جا آورد، ما نی انسانهح در جاميآه مس همچنان

 یها تي مسئولیستياما نبا. ميت شويآران قدرت او تقو یم، اگر از منبع بيآار را انجام ده
 یادآوريفمان را به ما يم تا وظايو منتظر آنان باشم يگران بگذاري دهش را بر عهديخو
خداوند با همان . مي توآل و اعتماد داشته باشی انسانیها م به مشورتيتوان یما نم. آنند
. م خواهد داديمان را به ما تعليها تيف و مسئوليدهد، وظا یم ميگران تعلي آه به دیاقياشت

  .ش با ما سخن خواهد گفتير خوم، او از اسراييايمان به حضور او بياگر با ا
 خداوند ی را آه باعث ناخشنودیگونه رفتار چيرند هيگ یم مي آه تصمیآسان

ت خودشان به حضور خداوند، خواهند يشود، انجام ندهند، بعد از مطرح آردن وضع یم
قوت . افتيآنان نه تنها حكمت، بلكه قدرت خواهند .  را دنبال آنندیريدانست آه چه مس

ح وعده داده است و يگونه آه مس شان اعطا خواهد شد، همانيت و اطاعت به ا خدمیبرا
از انسان گناهكار ــ به ين نيمأ تـی برا»زهاي چیتمام«ح داده شده ــ يهر آنچه آه به مس

م، يهر آنچه آه از او درخواست آن«ت داده شده است و ي بشرهندياو به عنوان سر و نما
 اوست، انجام یم و آنچه موجب خشنوديآن یا اطاعت مرا احكام او ريافت، زيم يخواه

  .٢٢:٣وحنا ي اول ».ميده یم
ن يتر ی آرد تا ضروریم آند، سعي تقدیش از آنكه خود را به عنوان قربانيح پيمس
آران  ی آه منابع بیا هيش اعطا آند، هديروان خويه را به پين موهبت و هديتر و آامل

و من از پدر خواهم خواست و «: او فرمود. دده یشان قرار ميض را در دسترس ايف
 آه ی روح راستیعني. شه با شما بمانديگر به شما عطا خواهد آرد تا همي دیا دهنده یتسل

شناسد، اما شما او را  یند و نه ميب یرا نه او را ميرد زيتواند او را بپذ یجهان نم
آس  یشما را ب. ودند و در شما خواهد بيگز ید، چرا آه نزد شما مسكن ميشناس یم
  .١٨ـ ١٦:١٤وحنا ي ».ميآ یگذارم، نزد شما م ینم
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 آار نجات و ین جهان وجود داشت و از همان ابتداين، روح در ايش از ايپ
ن ي زمیح روي آه مسیاما در مدت. داد یر قرار ميثأ را تحت تـی آدمیها ، دلیرستگار

ن آه از حضور او محروم شده يااز نداشتند و تا ي نیگري دهدهند یبود، شاگردان به تسل
  .شان نازل شديآردند، در آن هنگام روح بر ا یاز به روح را احساس ميو ن

، آزاد و مستقل ی بشرهژيت ويح است، اما از خصوصي مسهنديالقدس، نما روح
ك زمان، در همه جا يتوانست در  ی، نمیح با ظاهر شدن در جسم انسانيمس. باشد یم

القدس را  ن به نفع شاگردان بود آه او به نزد پدر برود و روحيبرابنا. حضور داشته باشد
آس  چيشان بفرستد و از آن به بعد هي این بود براي زمین او بر رويآه جانش

 داشته یگران تفوق و برتريح بر ديتش با مسي و موقعیكي نزدهتوانست به واسط ینم
ح يب مسين ترتيبه ا.  بودی همگان قابل دسترسیالقدس برا ق روحي از طریباشد و منج

  .شد یك ميشان نزدي به ایشتر از هر زمانيب
ز او را دوست يآن آه مرا دوست دارد، پدرم او را دوست خواهد داشت و من ن«

 یكي.  شاگردانش با خبر بودهندي از آیسي ع».داشته، خود را بر او ظاهر خواهم ساخت
 یها ان صخرهيد و در ميرا در تبع یكيب و ي صلی را بر رویكي دار، ه چوبیرا بر پا
ن وعده آه ياو شاگردان را با ا. ديد ین را تحت شكنجه و مرگ ميريا و ساي درهدور افتاد
آن وعده هنوز هم به . داد ی میشان خواهد بود، تسليها با ا  مشكالت و رنجیدر تمام

اطر او در ش آه به خين وفادار خوي خادمهز را درباريخداوند همه چ. ستيقوت خود باق
شان را با حضور ياو، ا. داند یبرند، م ید به سر ميا در نقاط دور افتاده در تبعيزندان 

قت، در مقابل محاآم ظلم و ستم يماندار به خاطر حقيآه ا یهنگام. دهد ی میش، تسليخو
 یكند و تمامي می طرفداریستاده و از ويح در آنار او ايرد، مسيگ یمورد محاآمه قرار م

با محكوم شدن شاگرد . شود یز ميح نيشود، متوجه مس ی می آه متوجه ويیها سرزنش
مانداران به زندان افكنده ي از ایكيآه  یهنگام. شود یگر محكوم ميز بار ديح، او نيمس
 آه به خاطر یح به آسيمس. آند ی را مسحور میش، دل ويح با محبت خويشود، مس یم
ن ينك ببين آنكه زنده اوست، مرده بودم، اما او م«: ديفرما یشود، م ی متحمل مرگ میو

). ١٨:١مكاشفه  (». مرگ و جهان مردگان در دست من استیدهايدم و آلي جاوهآه زند
  .شود، تا به ابد زنده خواهد بود ی می آه به خاطر من قربانیك زندگي

داز ان ها، آنگاه آه چشم یشانيها و پر بتي مصیها، در تمام ها و مكان  زمانیدر تمام
 یم، تسليآن ی ميی و تنهایده و احساس درماندگينده نامعلوم و نگران آننده به نظر رسيآ

ط و يشرا. ديمان ما پاسخ گوي ایالقدس فرستاده خواهد شد تا به دعا  روحیعنيدهنده 
تواند ما را  ی نمیطيچ شراي جدا آند، اما هیوي دوستان دنید ما را از تماميها شا یسخت

 آمك، یم، او همواره برايم، هر جا آه برويهر جا آه باش.  جدا آندی آسمانهدهند یاز تسل
  .قمان در آنار ما حضور داردي و تشویت، محافظت و تعاليحما

 مجددًا یل وين دليح، عاجز بودند و به هميشاگردان، همچنان از درك سخنان مس
القدس،   روحهطح داده و فرمود آه به واسيشان توضي ایش را برايمنظور و مقصود خو

القدس، آه پدر او را به نام   روحیعني بخش، یتسل«. شان ظاهر خواهد آرديخود را بر ا
د گفت آه يگر نخواهي و د».ز را به شما خواهد آموختيفرستد، او همه چ یمن م

 هد بود آه با هميقادر خواه«د و يد ديك نخواهي تارهچيل را از دريفهمم و مسا ینم
د و آن محبت را آه ي ببریح، پي محبت مسیو پهنا و ژرفا و بلندامقدسان، به درازا 

ان ي افسس».دي آماالت خدا آآنده شوهد تا از همي است، بشناسیفراتر از معرفت بشر
  .١٩ و ١٨:٣
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ق سخنان يدادند و از طر یح، شهادت مي و اعمال مسی به زندگیستيبا یشاگردان م
اما در رنج و مرگ . دين سخن بگويزم ی مردم رویست با تماميبا یح ميشان، مسيا

، یا ن تجربهيتا بعد از چن. رندي قرار گیش دشواري در معرض آزمایستيبا یح ميمس
هر آنچه من به « وعده داده بود آه روح، یسيع. ق باشديشان، درست و دقيسخنان ا

  ».ادتان خواهد آورديشما گفتم، به 
گر دارم آه به ي دیزهايار چيبس«:  سخنان خود به شاگردان فرمودهح در اداميمس
د، شما را به ي آیاما چون روح راست. ديدنش را نداري شنیارايم اما اآنون يشما بگو

را او از جانب خود سخن نخواهد گفت، بلكه آنچه يز.  خواهد آردیقت، راهبري حقیتمام
مرا او . ش است با شما سخن خواهد گفتيان خواهد آرد و از آنچه در پيشنود، ب یرا م

 یسي ع».را آنچه را از آن من است، گرفته، به شما اعالم خواهد آرديجالل خواهد داد، ز
 شاگردان مجزا یاما برا. قت را در مقابل شاگردانش گشوده بودي حقه گستردهرسال

. ار سخت و دشوار بوديان و آاتبان بسيسيم فريث و تعاليح از احاديم مسيساختن تعال
 خداوند یم آاهنان را به عنوان صداي تعالیستيبا یبودند آه مافته يت يآنان چنان ترب

شان را شكل يشان حاآم بوده و نقطه نظرات اي همچنان بر اذهان این تفكريرند و چنيبپذ
. شان داشتي در اذهان ایگاه بزرگي، هنوز جایرروحانيل غي، مسایويافكار دن. داده بود
ح غالب يآه مس یآردند، در حال ی درك نمح راي مسی ملكوت و پادشاهیعت روحانيآنان طب

م يت تعاليشان آشفته شده بود و اهمياذهان ا. ح داده بوديشان توضي ایاوقات آن را برا
م او ي از تعالیاريد آه بسيرس یآردند و به نظر م ی آتب مقدس، درك نمهح را درباريمس
 ی سخنان ویاقعد آه آنان به مفهوم ويد ی میسيع.  نداشته باشدیريثأشان تـيبر ا
 را به یالقدس خواهد آمد و سخنان و شان وعده داد آه روحياو با شفقت به ا. چسبند ینم
د، اما يگر داشت آه به شاگردان بگوي دیزهايار چياو بس.  خواهد آردیادآوريشان يا

شان آشكار يالقدس بر ا  روحهزها به واسطين چي اهآنان قدرت درك آن را نداشتند و هم
قت ي حقیشان را به تماميخته و اي افكار شاگردان را برانگیستيبا یالقدس م وحر. شد یم

 ید، شما را به تمامي آیاما چون روح راست«:  به شاگردان فرمودیسيع.  آندیراهبر
  ». خواهد آردیقت راهبريحق

قت يت از حقيح و حمايشود و آار او تشر ی خوانده م»یروح راست« دهنده، یتسل
دهنده  یشود و سپس به تسل  ی، در دل ساآن میدا، به عنوان روح راستاو در ابت. است
 در دروغ ی واقعی و تسلی است اما سالمتی و سالمتی، موجب تسلیراست. گردد یل ميتبد

تواند  ین است آه مي دروغیها م و سنتي تعالهليطان به وسيش. شود یافت نمي یو ناراست
ت ي آاذب، شخصیارهاي معیت افراد به سويااو با هد. روز شودي پیبر فكر و ذهن آدم

ق آالم خداوند با ذهن و فكر افراد، سخن گفته و يالقدس از طر اما روح. سازد یرا فاسد م
ب، گناه را آشكار آرده و آن را از ين ترتيبد. سازد ی آشنا میقت و راستيروح را با حق

ق آالم خداوند ي از طر و آار اوی روح راستهتنها به واسط. آند یفكر و روح اخراج م
  .آورد یش در مياش را تحت آنترل خو دهيح قوم برگزياست آه مس
 داشت همان ی سعیسي شاگردان، عیالقدس برا ف روحيح وظاي و توضیدر معرف

نكه ياو از ا. ز بدمديده شده بود، به شاگردان ني را آه در روح او دمید و شادمانيام
رد، ي آند و در نظر بگینيب شيش پي خویساي آلیا را بری فراوانیها توانسته بود آمك

 بود یا هين هديتر تين و با اهميتر یا، عاليان عطايالقدس، در م روح. ار شادمان بوديبس
 به یستيبا یالقدس م روح. ش از پدر درخواست آندي قوم خوی تعالیتوانست برا یآه او م
ثمر  یح بي مسیثار و فداآاريرا بدون آن اياء آننده، داده شود زيك عامل احيعنوان 

م انسان به يت شدن بوده و تسليش و تقويها در حال افزا  قرنیر برايقدرت شر. شد  یم
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القدس  انسان، تنها با آمك عامل قدرتمند روح. آور بود  شگفتیطانيقدرت و اسارت ش
واند ت یالقدس است آه م روح. روز شودي آند و بر آن پیستادگيتواند در مقابل گناه ا یم

ثر و سودمند سازد و به ؤ نجات جهان انجام داده است، مـی، برایآنچه را آه منج
 یرت الهيماندار وارث سيگردد و ا یالقدس است آه قلب، پاك و طاهر م  روحهواسط

 به انسان اعطا آرده است تا با آمك یح، روح خود را به عنوان قدرت الهيمس. شود یم
  .دي فاسد غلبه آند و به شكل و شباهت او درآیتي ترب ویالت موروثي تمایآن بر تمام
 آمده بود تا با نشان ی منج».او مرا جالل خواهد داد«:  روح فرمودهح درباريمس

ح ي مسیستيبا یالقدس م ب، روحين ترتي، او را جالل دهد و به همیدادن محبت پدر آسمان
 مجددًا یستيبا ی به خدا مشباهت آامل. ض او به جهان، جالل دهدي فه مكاشفهرا به واسط

ت قوم خدا، يح در آامل آردن شخصيعظمت خداوند، عظمت مس. ت خلق شوديدر بشر
  .دخالت دارد

 ملزم خواهد ید، جهان را بر گناه و عدالت و داوري آ]یروح راست[ آه او یهنگام«
 یچ ثمريالقدس، ه  روحیميم آالم بدون حضور و مساعدت داي موعظه و تعل».نمود
قت به ي آه حقیتنها، زمان.  استیق الهيرا او تنها معلم ثمربخش حقايز. د داشتنخواه
ك فرد ي. آند ی را دگرگون میشود، روح را زنده و زندگ یالقدس با دل توأم م  روحهواسط

 خداوند آشنا یها  احكام و وعدهیم دهد و با تمامي آالم خدا را تعلیممكن است بتواند تمام
 بر یچ جانين نكند، هيگزي دل، جاهقت را در خانيالقدس حق آه روح یباشد، اما تا زمان

ازات، هر يالت، نه امتيزان تحصينه م.  صخره نخواهد افتاد و شكسته نخواهد شدیرو
قت ير حقيالقدس به مس  و مساعدت روحیتواند فرد را بدون همكار یچند بزرگ، نم

نكه با شبنم آسمان، جان يود، مگر از نخواهد بيت آميل، موفقيدن بذر انجيپاش. ت آنديهدا
 هد نوشته شود و قبل از آنكه موعظي از آتب عهد جدیكينكه، يش از ايپ. دا آندي پیا تازه
. القدس بر شاگردان نزول آرد ح به آسمان، روحيل، وعظ شود، بعد از صعود مسيانج

 ».ديا ر ساختهم خود پيم را با تعليشما، اورشل«ن بود، يشان چنيآنگاه، شهادت دشمنان ا
  .٢٨:٥اعمال 

ن وعده همان ي خود وعده داده است و ایسايالقدس را به آل  روحیح عطايمس
 هن وعده، مانند هر وعدياما ا. ز تعلق داردياندازه آه به شاگردان او تعلق داشت، به ما ن

مان و ي خداوند اه هستند آه به وعدیاريبس. شود یط داده مي، بر اساس شرایگريد
چ ين حال هيند با ايگو یالقدس سخن م ح و روحي مسهآنان دربار. آن را دارند یادعا
آنند تا  یم نمي تسلیآنان روح خود را به عوامل اله. آنند  یافت نمي را دری و احسانيیكوين

م، يريالقدس را به آار گ م روحيتوان یما نم. رديت و آنترل قرار گي آن تحت هداهليبه وس
ان قوم خود عمل يالقدس در م  روحهخداوند به واسط. رديا به آار گد ما ريالقدس با روح
م و هم قدرت انجام آنچه را آه يرومند خود، هم تصميرا خداست آه با عمل نيز«. آند یم

 از مردم از یارياما بس). ١٣:٢ان يپيليف (».آورد ید ميسازد، در شما پد یخشنودش م
ت آنند يش، خودشان را هداياهند با قدرت خوخو یآنان م. ن مسئله اطاعت نخواهند آرديا

 ی آه با فروتنیتنها، به آنان. آنند یافت نمي را دری آسمانیل است آه عطاين دليو به هم
القدس داده خواهد  مانند، روح  یض او ميت و فيآنند و در انتظار هدا یبه خداوند توآل م

ن برآت وعده داده شده، ي ا.شان خواهد بوديرش درخواست اي پذهقدرت خداوند آماد. شد
را بر اساس يز. گر را به دنبال خواهد داشتي برآات دیمان خواسته شود، تمامياگر به ا

ت ياز هر آس را بر اساس ظرفيح آماده است تا نيشود و مس یح داده ميض مسي فیغنا
  .ن آنديمأ تـیرش ويپذ
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ش يمرگ خو به رنج و ی اندوهبارهچ اشاري هیسي با شاگردانش، عیدر گفتگو
: شان فرمودياو به ا. راث آرامش بوديادگار او به شاگردان، ميراث و ين ميآخر. نكرد

آنچه من به شما . دهم یگذارم، آرامش خود را به شما م ی شما آرامش به جا میبرا«
  ».دل شما مضطرب و هراسان نباشد. دهد یدهم، نه چنان است آه جهان به شما م یم

، شاگردان را در خواندن سرود پرستش یباالخانه، منجقبل از ترك آردن اطاق 
 یها  نبود، بلكه نشانهی از اندوه و زاری آواز او نشانیها در نغمه.  آردیرهبر
  :شد یده ميبخش مربوط به پرستش خداوند شن یشاد

  »!ديح بخوانيها، خداوند را تسب ع امتي جمیا«
  !ديياو را حمد گو; لي قبای تمامیا
  م استيو بر ما عظرا آه رحمت ايز

   خداوند تا ابداالبادیو راست
  !اهيهللو

 شلوغ یها  و شاگردان در آوچهیسيع. رون رفتندي بیبعد از خواندن سرود، همگ
تون به راه ي آوه زی شهر به سوهت را پشت سر گذاشته و با عبور از دروازيو پرجمع
ش مشغول بودند و در يخوك با افكار يرفتند و هر  یش مي به پیآنان با آهستگ. افتادند
 به شدت محزون و يی با صدایسير شدند، عيتون، سرازي آوه زی آه به سویهر حال

را نوشته شده، يز. ديد لغزي شما به سبب من خواههامشب هم«: شان گفتيزده به ا غم
شاگردان با ). ١١:٢٦ یمت (».شبان را خواهم زد و گوسفندان پراآنده خواهند شد

 هسياد آوردند آه چگونه در آنيآنان به . دادند ی سخنان او گوش فرا م و اندوه بهیشگفت
 از یاريات سخن گفته بود، بسي خود به عنوان نان حهح درباريآه مس یآفرناحوم، هنگام

چ شك و ي هیاما دوازده شاگرد و. گردان شده بودنديشاگردان لغزش خورده و از او رو
گفت،  یر شاگردان سخن ميآه با سا یدرحالپطرس .  از خود نشان نداده بودندیديترد

مگر شما «:  به آنان گفته بودیسياما ع. ح اعالم آرده بوديش را به مسي خویوفادار
و ) ٧٠:٦وحنا ي (». استیسي از شما ابلیكين حال، يام؟ با ا دهيدوازده تن را من برنگز

م يزده تن، او را تسلك نفر از دوايشان گفت آه آن يح در اتاق باالخانه، مجددًا به ايمس
شان ي اهاما اآنون سخنان او شامل هم. ز او را انكار خواهد آرديخواهد آرد و پطرس ن

  .بود
 یحت«شود،  یده مي شنیاديز پطرس با شور و حرارت زيآم اآنون سخنان اعتراض

 پطرس در اتاق باالخانه اعالم ».دياگر همه به سبب تو بلغزند، من هرگز نخواهم لغز
 به او پاسخ داده بود آه درست یسي و ع».من جانم را در راه تو خواهم نهاد«د، آرده بو

 را مجددًا ین هشداريح، چني خود را انكار خواهد آرد و اآنون مسیدر همان شب، منج
ن امشب، ي همیم آه امروز، آريگو ین، به تو ميآم«: ديگو  یآند و به پطرس م یتكرار م

 اما پطرس با ». آردی بزند، سه بار مرا انكار خواهش از آنكه خروس دو بار بانگيپ
ز ير شاگردان نيرم، انكارت نخواهم آرد و ساياگر الزم باشد با تو بم«: ار گفتيد بسيآأتـ
ش، اظهارات يآنان با اعتماد به نفس خو). ٣١ و ٣٠ و ٢٩:١٤مرقس  (».ن گفتنديچن
آه وسوسه بر  یودند و هنگام آماده نبیشين آزماي چنیآنان برا.  را انكار آردندیمنج
  .بردند ی میش پي خوی شد، به ناتوانیشان مستوليا

ش را يح گفت آه آماده است با او به زندان برود و جان خوي پطرس به مسیهنگام
ش عمل آند، اما او خود را ي خویها  گفتهیفدا آند، واقعًا قصد داشت آه به تمام

ط، آن را يه و شرارت پنهان شده بود آه شرا از گنايیها در دل پطرس نشانه. شناخت ینم
شد، ممكن بود  یش آگاه نميز خويآم ت مخاطرهي آه از وضعیآرد و تا زمان ید ميتشد
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نان به خود را مشاهده ي در او احساس حب نفس و اطمیمنج. شه نابود شودي همیبرا
 ضعف، .ابدي غلبه ی نسبت به منجی بر محبت ویتوانست حت ی آه میآرده بود، احساس

 ی زندگهالت ناپاك در تجربي و تمایبند و بار یها، ب  در ورود به وسوسهیتوجه یگناه، ب
ش را ين بود آه پطرس دل خوي ایح براي مسیهشدار جد. پطرس، آامًال آشكار شده بود

اعتماد شود و به شكل  یش بيالزم بود آه پطرس نسبت به خو. ش قرار دهديمورد تفت
رفت، يپذ ی میح را با فروتنياگر او هشدار مس. ن داشته باشدمايح اي به مسیتر یجد
ش را حفظ ينمود تا گوسفندان خو یح به عنوان شبان گله استدعا مي از مسیستيبا یم
اد يل در حال فرو رفتن در آب بود، فري جلهاچي دریآه بر رو یكبار، هنگامياو . آند

درنگ دست خود را  ی بیسيعآنگاه ). ٣٠:١٤ یمت (»!نجاتم ده! سرور من«: برآورد
گفت، مرا از  ی میسيآورد و به ع یاد برميز اگر فرياآنون ن. دراز آرده و او را گرفته بود
آرد آه مورد  یاما پطرس احساس م. داد  ی او را نجات میسيخودم نجات بده، مطمئنًا ع

ن دچار يبرابنا. آرد ی میرحمانه تلق ی را بین برخوردي قرار گرفته است و چنیاعتماد یب
  . آردیشتن، پافشاريلغزش شد و در اعتماد به خو

ن يشان را از چنيتواند ا یاو نم. نگرد ی به شاگردانش می با شفقت و دلسوزیسيع
دهد آه  ینان ميشان اطميآند و به ا ین نميشان را غمگي بخشد، اما ايی رهایشيآزما
 یسيع. افتيان نخواهد ياشان پي گور را خواهد شكست و محبت او نسبت به ایرهايزنج
 یمت (».ل خواهم رفتيش از شما به جليبعد از برخاستنم، پ«: ديگو یشان ميبه ا

ابند و بعد از ي ینان مي را انكار آنند، از بخشش او اطمیسيآنان قبل از آنكه ع). ٣٢:٢٦
  .شوند یح برخوردار ميام او، مورد بخشش قرار گرفته و از محبت مسيمرگ و ق
 آه غالب يیتون، جاي آوه زه، در دامنیماني باغ جتسیردان به سو و شاگیسيع

 از رسالت یمنج. آردند، به راه افتاده بودند ی دعا و تفكر خلوت میاوقات در آنجا برا
 ی خود با شاگردان برایافتن ارتباط روحاني تداوم ین جهان و از چگونگيش در ايخو
درخشش نور . آرد یم ميشان ترسي ایبرام را ين تعلياآنون او ا. شان سخن گفته بوديا

 جلب یح برايمس. آرد ی می تداعیماه، تاآستان شكوفا و در حال رشد را در نظر و
 یقيمن تاك حق«: ديگو ی استفاده آرده، مین موضوع، از سمبليتوجه شاگردان به ا

ا بلوط يده و يبا، سرو سر به فلك آشي انتخاب درخت نخل زیح به جاي مس».هستم
درخت . آند یش استفاده مي خوی معرفیده براي به هم چسبیها ند، از تاك با خوشهتنوم

 تاك به هم یها اما شاخه. ت نداردي به حمایازيماند و ن ینخل، سرو و بلوط پا بر جا م
ش يت خويح در انسانيب، مسين ترتيبه هم. رود ی آسمان باال میشود و به سو یده ميچيپ

وحنا ي ».توانم آرد ی نمیمن از خود، آار«:  اعالم آرده بوداو.  بودی متكیبه قدرت اله
٣٠:٥.  
ن ين و پرثمرترين، قدرتمندتريتر یان، تاك را عاليهودي ». هستمیقيمن تاك حق«

 آه خداوند در ی شده بود، تاآیل به عنوان تاك معرفيياسرا. آردند یدرختان قلمداد م
 ه و نجاتشان را بر اساس رابطید رستگاريان، اميهودين وعده آاشته بود و يسرزم
 ». هستمیقيمن تاك حق«: ديگو یشان مي به ایسياما ع. ل بنا نهاده بودندييش با اسرايخو

م شده، يات خداوند سهيد در حيتوان یل مييق رابطه با اسرايد آه از طريو گمان نكن
  .شود یافت مي دریات روحاني من حهتنها به واسط. دي او باشهوارثان وعد

با را بر فراز ين تاك زي ای پدر آسمان». هستم و پدرم باغبان استیقيتاك حقمن «
 تاك، به يیباي زه به واسطیادي زهعد. ن آاشته بود و خود او باغبان بودي فلسطیها تپه
ن تاك در نظر رهبران ياما ا.  آن اقرار آردندی او جذب شده و به منشاء الهیسو
 یر پاهايده و زين تاك را آوبيآنان ا. ه شودشه درآوردي از ریستيبا یل، ميياسرا
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شه نابود آنند، اما باغبان ي همین بود آه آن را برايقصد آنان ا. ناپاآشان لگدمال آردند
نكه افراد تصور آردند آه او را از ي هرگز تاآش را از نظر دور نداشت و بعد از ایآسمان

 تاك از هاما تن. وار آاشتيگر ديف داند، باغبان، آن را برداشته و مجددًا در طر ن بردهيب
 یول. شد ی می انسان مخفهورش گستاخانيد از يشد و با یده مي دیستيبا یآن به بعد نم

ها از  د معرف تاك باشند و قلعهيآنان با. زان شدنديوار، آوي دی تاك از رویها شاخه
  .وه دهنديوسته و ميق آنان به تاك پيطر

 جدا ه او، اگر چه در آستان». هستمیقياك حقمن ت«: ح به شاگردانش فرموديمس
 یستيبا یشان با او مي ای و روحانین حال ارتباط معنويشدن از شاگردان بود، با ا

 است آه یا  رابطهه آنندیاو به شاگردان فرمود، ارتباط شاخه با تاك، معرف. ماندگار باشد
ل ي جوان تبدهزنده، به ساقوند خوردن به تاك يجوانه با پ. دي با من داشته باشیستيبا یم

ات شاخه يات تاك، حيل شود، حي تاك تبده رشد آرده و به شاخیشده و پس از چند
ح، يوند با مسي پهب، روح مرده در خطاها و گناهان به واسطين ترتيبه هم. شود یم
ش را با قدرت متعال ي خویح، سستي با مسیمان و ارتباط فرديا. آند یافت ميات را دريح

عت يح، طبيت مسيبشر. ح را تصاحب آندي مسهشيتواند اند یآنگاه م. زند ید مونياو پ
رد و يگ یت او قرار مير الوهيثأت ما، تحت تـير قرار داده و بشريثأ ما را تحت تـیبشر
شود و به  یمند م  بهرهیعت الهيالقدس، انسان از طب  عمل روحهب به واسطين ترتيبد

  .دشو یرفته ميعنوان شاگرد محبوب پذ
در من «ح فرمود، يمس.  حفظ شودیستيبا یجاد شده، ميح اي آه با مسیونديپ
وه آورد اگر در تاك يتواند از خود م یآه شاخه نم چنان. مانم یز در شما ميد، و من نيبمان

 یونديح، پيوند با مسي پ».ديد اگر در من نمانيوه آوريد ميتوان یز نمينماند، شما ن
انتقال . شود یل مي از تاك زنده تبدیشاخه، به بخش. ستيم ن، گاه به گاه و نامنظیسطح
جدا از .  استیشگيها بدون مانع و هم شه به شاخهيق ري از طریات، قوت و باروريح

د جدا از من يتوان یگر نميد«:  فرمودیسيع. ات داشته باشديتواند ح یتاك، شاخه نم
 ارتباط ه واسط تواند به یقط مد، فيا افت آردهي آه از من دریاتيح. ديات داشته باشيح
روز يك وسوسه پيك گناه و ي در مقابل ید حتيتوان یبدون من نم.  با من، حفظ شودیميدا
  .ديشو

 یميافت داي دریعنيح ي ماندن در مس».مانم یز در شما ميد، و من نيدر من بمان«
نسان با ان اير ارتباط ميمس.  خدمت به اوید و شرط برايم بدون قي تسلیعنيروح او، 

ره را از تاك يوسته شي تاك پهآه شاخ یطور ، باز باشد و همانیستيبا یخداوند، همواره م
ت او يمان، قوت و آمال شخصيده، با اي چسبیسي به عیستيز بايآند، ما ن یزنده جذب م

  .ميافت آنيرا در
ن يبه هم. فرستد ی آوچك میها ن شاخهي به دورتر ق شاخهيشه، غذا را از طرير

 آه روح با یآند و مادام یمانداران منتقل مي ای را به تمامیح به قوت روحانيب، مسيترت
 هوي تاك در میات و شادابيح.  وجود نخواهد داشتیح متحد باشد، خطر فساد و تباهيمس
 یها من تاك هستم و شما شاخه«:  فرمودیسيع. ها ظاهر خواهد شد  شاخهیر رويدلپذ
چ يرا جدا از من، هيآورد، ز یار مي بسهوين در او، مماند و م ی آه در من میآس. آن
القدس  م، ثمرات روحي آنی خدا زندگهگانيمان به پسر يآه با ا ی هنگام».د آرديتوان ینم

  .ن نخواهد رفتيك از بي چيده خواهد شد و هي ما دیدر زندگ
وند ي پ».آند یاورد، آن را قطع ميوه ني در من آه میا هر شاخه. پدرم باغبان است«
 رشد نكرده یا ن شاخهين چني نخواهد بود و بنابرایاتي حیونديها با تاك، پ  شاخهیظاهر
 و ی واقعیح، ارتباطيب ممكن است، ارتباط فرد با مسين ترتيبه هم. وه نخواهد داديو م
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ت يدهد، اما شخص یسا قرار مي اعتقاد به خدا افراد را در آلیادعا. مان نباشدي از ایحاآ
وه ياگر آنان م. ا نهيح ارتباط دارند يدهد، آنان با مس ی م اد است آه نشانو رفتار افر

ده در آتش افكنده و ي خشكیها آه شاخه یطور ن هستند و هماني دروغیها اورند، شاخهين
ح يمس. شان خواهد شديز باعث هالآت ايح نيشان از مسي ايیشوند، جدا یده ميسوزان
اندازند و خشك  ی است آه دورش میا ن شاخه در من نماند، همچویاگر آس«: فرمود

  ».سوزانند یآورند و در آتش افكنده، م یده را گرد مي خشكیها شاخه. شود یم
 از دوازده ».وه آورديشتر ميآند تا ب یوه آورد، آن را هرس مي آه میا و هر شاخه«

حال ده در ي خشكه به عنوان شاخیكي آرده بودند، یروي پیسيده آه از عيشاگرد برگز
 آه چون داس یشات دشواري از آزمایستيبا یگر ميازده تن ديدور انداخته شدن بود و 
 شاگردان ی، مقصود باغبان را برای با ظرافت و مهربانیسيع. هرس بود، عبور آنند

 است آه داس هرس را به آار یهرس باعث درد خواهد شد، اما پدر آسمان. ح داديتوض
 ی هستند آه رويیها شاخه. آند ی عمل نمیتفاوت یو برد و دستان او با خشونت يگ یم
را يز.  جدا شوندیني زمیها تي از حمایستيبا ی ميیها ن شاخهياند و چن ن ول شدهيزم
ده ي آسمان آشی به سویستيبا یها م ن شاخهيا.  آن در حال محكم شدن استیها چكيپ

ها ممانعت  وهيشد م آه از ری اضافیها ت آنند و شاخ و برگيشود و از خدا طلب حما
ه آرده است، هرس يرو ی آه رشد بيیها  آنده شوند و شاخ و برگیستيبا یآنند، م یم
 یها باغبان، شاخه.  تابش شفابخش آفتاب عدالت، هموار آنندیشوند تا جا را برا یم

:  فرمودیسي به بار آورد، عی سرشار و مقوهويآند تا درخت، م یمضر را هرس م
اق دارد آه ي خداوند اشت».ديار آوري بسهوين است آه شما ميجالل پدر من در ا«

 به ین حال منجيبا ا.  شما آشكار آندهليش را به وسيت، احسان و شفقت خويقدوس
د آه يگو یشان مياو به ا. دهد آه با رنج و زحمت، ثمره به بار آورند یشاگردان دستور نم
م من در شما بماند، هر آنچه د و آالياگر در من بمان«: ديگو یدر او بمانند و م

 آالم است آه در هح به واسطي مس».د آه برآورده خواهد شديد، درخواست آنيخواه یم
 است آه با خوردن یبخش اتي و حین همان اتحاد ااساسيشود و ا یروان خود ساآن ميپ

ح، روح و يآالم مس. ان شده استيدن خون او در مراسم شام خداوند، بيبدن او و نوش
 یبه هر آالم«د و آنگاه، يآن یافت ميات تاك را دريمان به آالم او، حي است و با ااتيح

ح در شما همان يات مسيح). ٤:٤ یمت. (ستيد زي، خواه»شود یآه از دهان خدا صادر م
ت شدن از ي به او، حمایح، وفاداري در مسیزندگ. آورد آه در او ی را به بار میثمرات
كو ي نهشود آه ثمر یه شدن به او موجب مي او و شبهليه شدن به وسي او، تغذیسو
  .ديآور

ن بود آه يح از شاگردان اي مسهن خواستين مالقات با شاگردانش، بزرگتريدر آخر
او بارها و بارها در . شان را محبت آرده بوديگونه آه او، ا گر را محبت آنند، همانيكدي
 ».ديگر را محبت آنيكدين است آه يحكم من ا«: شان سخن گفته بود و فرمودينباره با ايا

ن بود يبرد، ا یشان به سر مي آه در اتاق باالخانه با این حكم او به شاگردان، هنگامياول
گونه آه من  همان. ديگر را محبت آنيكدينكه يدهم، و آن ا ی تازه به شما میحكم«آه، 

 شاگردان یران حكم بي ا».دييگر را محبت نمايكديد يز بايشما را محبت آردم، شما ن
گر را محبت يكديشان را محبت آرده بود، يح ايگونه آه مس را آنان هماني داشت، زیتازگ
شان را آنترل ي ایستيبا ید مي جدیها زهيها و انگ شهيدانست آه اند ی میسيع. نمودند ینم

 و یق زندگيشان به آار گرفته شود تا از طري ای از سویستيبا یآند و اصول تازه م
 ید، برايگر را محبت آنيكديحكم تازه، . د محبت را درك آننديمفهوم جدمرگ او، 

ض در ي عمل فیتمام.  داشتیا ح، مفهوم تازهيم مسي عظی فداآارهيشاگردان، در سا
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.  خالصه شده استیثار و فداآاريشتن و ايعبادت و خدمت مستمر به خداوند، انكار خو
 یمحبت خداوند، چون نهرهان، ي زمیح بر روي ساعات سفر مسیدر خالل تمام

اند، همانند او محبت   آه از روح او آآنده شدهی آسانیتمام.  بودی از او جاریمهارنشدن
داشت، آنان را در  یخته و به آار واميح را برانگي آه مسیخواهند نمود و همان اصل

  .خته و به آار خواهد گرفتيگر برانگيكديبرخورد با 
از «:  به شاگردان فرمودیسيع. شان خواهد بودين ا شاگرد بوده، نشانین محبتيچن

 آه ی هنگام».دي خواهند برد آه شاگرد من هستیگر، همه پيكدين محبت شما به يهم
وند و ارتباط يگر پيكدي محبت با ه بلكه به واسطیطلب ا منفعتيافراد نه به خاطر زور 
ن ي آه ايیخواهد بود و جارگذار يثأ تـیا العاده شان به شكل خارقيداشته باشند، اعمال ا

ر و شباهت خداوند در ين است آه تصوي اه وجود داشته باشد، نشانیگانگياتحاد و 
ن يا. ات، اشاعه داده شده استي از حیدي جدیا شدن بوده و مبنايت، در حال احيبشر

 وجود دارد و یرت الهي است آه در رفتار و سی قدرتهدهند  نشانیگانگياتحاد و 
 یض خدا، خودخواهي فه آرده، به واسطیستادگير اي شریها  مقابل قدرتتواند در  یم
  . است تحت آنترل خود درآورد و مهار آندی را آه در باطن آدمیذات

. ختيطان را برخواهد انگيسا، مطمئنًا خشم شي در آلین محبتيآشكار شدن چن
: نش فرموداو به شاگردا.  را در نظر نگرفته استیر راحتي شاگردانش مسیح برايمس

ش از شما از من نفرت داشته يد آه پياد داشته باشيا از شما نفرت دارد، به ياگر دن«
اما . داشت یا شما را چون آسان خود دوست ميد، دنيداشت یا تعلق مياگر به دن. است

ا از شما نفرت دارد، يدم، دنيا برگزيد، بلكه من شما را از دنيا تعلق نداريچون به دن
ست، اگر مرا يبنده از ارباب خود بزرگتر ن: دياد داشته باشيبه شما گفتم، به  را آه یآالم

ز ين خواهند آرد و اگر آالم مرا نگاه داشتند، آالم شما را نيز چنيدند، با شما نيآزار رسان
 هرا فرستندين همه را به سبب نام من با شما خواهند آرد، زياما ا. نگاه خواهند داشت

ها، خطرات،  ان مخالفتي متهورانه و در میستيبا یل مير خوش انج خب».شناسند یمرا نم
دهند، تنها از  ین آار را انجام مي آه ایاما آسان. صدمه و رنج به گمشدگان رسانده شود

  .آنند یش متابعت مي خویاقدامات منج
   مواجه بود،یت ظاهريوقفه، با عدم موفق یح، بي جهان، مسیآه منج یطور همان

  
  ٧۴فصل 

  "سميانی تغ جبا" 
  

آسمان . منجی به همراه شاگردانش به آرامی به سوی باغ جسميانی به راه افتاد
. خيمه های شهر زائران در سکوت فرورفته بود. صاف ومهتاب برهمه جا می درخشيد

اّما هنگامی که به . وعيسی با جدّيت با شاگردانش گفتگو کرده وايشان را تعليم داده بود
او بارها برای تفکر ودعا به .  می شد، به طرز عجيبی ساکت شدباغ جسميانی نزديک

. اين نقطه خلوت آمده بود، اّما قلب او هرگز اين چنين سرشار از رنج واندوه نبود
مسيح در . اوسراسر عمر خويش را برروی زمين درنور حضور خداوند گام برداشته بود

به ايشان ( د، توانسته بود بگويدبرخورد با افرادی که از روح شيطان الهام گرفته بودن
او مرا تنها نگذاشته ، زيرا من همواره . کسی که مرا فرستاد، با من است " ،) گفته بود

اّما اکنون به نظر . ٢٩آيه ٨يوحنا." آنچه راکه مايه خشنودی اوست ، انجام می دهم 
شده ) ه جدانگه داشت( ميرسد که از نورحضور محافظت کننده خداوند دور نگه داشته 

زيرا گناهان بشريت گناهکار را . اکنون او از خطاکاران محسوب شده بود. باشد
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او که گناه را نشناخت ، ميبايستی جميع گناهان ما بروی . ميبايستی بر خويشتن حمل کند
گناه در نظر او چنان وحشتناک به نظر می رسيد وبار سنگين گناهی که . نهاده شود

 چنان عظيم بود که مسيح می ترسيد او را برای هميشه از ميبايستی برخود حمل کند،
او چگونگی خشم وغضب خداوند را در مقابل عصيان وگناه را . محبت پدر، جدا کند

  ."از فرط اندوه، به حال مرگ افتاده ام" تصور کرده وبه شاگردان می گويد،
شده بانزديک شدن به باغ جسميانی ، شاگردان متوجه تغيير حالت استادشان 

او هرچه به پيش می . بودندو آنان هرگز او را اين چنين غم زده واندوهگين نديده بودند
رفت ، غم واندوه شديدتر می شد وشاگردان جرات نمی کردند علت اين امر را از وی 

مسيح آنچنان تحت تاثير رنج واندوه قرارگرفته بود که گويی در شرف . جويا شوند
اغ جسميانی ، شاگردان با نگرانی در انتظار رسيدن به مکان افتادن بود وبا رسيدن به ب

اکنون مسيح به زحمت گام بر می . هميشگی او بودند تا استادشان به استراحت بپردازد
فشار هولناک باری که ) زير( وبا صدای بلند ناله کرد ، چنانکه گويی تحت . داشت 

 شتافتند، وگرنه به زمين می شاگردانش دوباره به کمک او. بردوش داشت رنج می کشيد
  .افتاد

هنگامی که وارد باغ شدند، عيسی به شاگردان گفت ، دراينجا بنشينيد تامن به آنجا 
رفته، دعا کنم ، سپس پطرس ، يعقوب ويوحنا را با خود برداشته وبه گوشه دور افتاده 

آنان جالل او . مسيح بودند) همراهان ( اين سه شاگرد از نزديکترين مالزمان . ای رفتند
را بر فراز کوه مشاهده کرده شاهد دگرگونی سيمای او بودند، آنان گفتگوی او را 

اکنون، مسيح . باموسی واليا س ديده وندايی را که از آسمان در رسيده بود، شنيده بودند
. مشتاق بود که ايشان دراين مبارزه و تالش عظيم ، در کنار وی حضور داشته باشند

د ،  غالب  اوقات  به  همراه  عيسی  شب هايی  را  در  گوشه ايی  خلوت   اين  سه  شاگر
ودر چنين مواقعی ، بيدار مانده ودعا می کردند، پس از ) می گذرانيدند(گذرانده  بودند 

دعا، آرام وبی دغدغه در فاصله نزديکی از استادشان می خوابيدند تا هنگامی که عيسی 
اّما اکنون . ی کرد تا دوباره به کار خدمت مشغول شوندايشان را صبح از خواب بيدار م

بنابراين به . عيسی از ايشان می خواست تا شب را به همراه او بيدار مانده ودعا کنند
سپس قدری پيش رفته واز ايشان فاصله ." دراينجا بمانيد وبيدار باشيد" ايشان فرمود،

او .  وآنگاه برخاک افتاد–شنوند گرفت ، نه آنقدرکه نتوانند اوراديده وصدای او را ب
شکاِف عميق ميان او وپدر . متوجه شده بود که به واسطه گناه ، از پدر جدا می شود

او نبايد قدرت الهی . آنچنان وسيع ، تاريک وعميق بود که لر زه بر اندام وی افتاده بود
يبايستی او به عنوان انسان ، م. خويش را برای خالصی از اين مصيبت به کار بگيرد

وبه عنوان يک انسان ميبايستی خشم وغضب خداوند . نتايج گناه انسان را تحمل کند
مسيح اکنون در وضعيت بسيار متفاوتی قرارداشت که . برعليه گناه وعصيان رابپذيرد

رنج ومصيبت او درکالم . قرارنگرفته بود) موقعيتی ( هرگز در چنين وضعيتی " قبال
ای : " يهوه صبايوت می گويد" ح داده شده است ، نبوت به بهترين شکلی توضي

شبان را بزن ! شمشير به ّضد شبان من وبه ّضد آن مردی که همدوش من است برخيز
." وگوسفندان پراکنده خواهند شد ومن دست خود را بر کوچکان خواهم برگردانيد

  .٧ آيه ١٣زکريا
. ومجازات الهی می شدمسيح به عنوان جايگزين وضامن گناه انسان ، گرفتار کيفر 

در مقام ميانجی ديگران بود، اّما اکنون آرزو می کرد که کسی ) او تابه حال( او تا کنون 
  .برای وی ميانجی گری کند



 - 435 -

هنگامی که مسيح به گسيخته شدن با اتحاد ويگانگی خويش با پدر پی برد، ترسيد 
. ای ظلمت ايستادگی کندکه با طبيعت ان انسانی خويش نتواند در مبارزه بعدی با قدرته

پيش از اين نيز ، با وسوسه مسيح در بيابان ، سرنوشت نژاد انسانی در معرض خطر 
اکنون شيطان برای انجام . ليکن مسيح درآن آزمايش پيروز شده بود. قرارگرفته بود

شيطان در طول سه سال ). آمده بود( آخرين مبارزه وحشتناک پا به ميدان گذاشته بود
همه چيز شيطان مورد خطر .  مسيح، خود را برای اين کار آماده کرده بودونيم خدمت

قرارداشت واگر او شکست می خورد، اميد وانتظار او برای مسلط شدن از بين می رفت 
ازآنِ  مسيح می شد وشيطان سرنگون وبيرون افکنده می " وپادشاهی جهان نهايتا

رو شيطان تبديل می شد ونژاد بشر اّما اگر مسيح شکست می خورد، جهان ، به قلم.شد
مجادله ) پی آمدهای ( با موضوع . برای هميشه تحت کنترل قدرت وی قرارمی گرفت 

شيطان . ای که پيش روی او بود، ترس جداشدن از خداوند، وجود اورا لبريز کرده بود
 گناه جهان ضامن شود، جدايی او از خداوند) برای ( به او گفته بود که اگر به جهت 

وبدين ترتيب با پادشاهی شيطان يکی دانسته شده وديگر هيچگاه با . ابدی خواهد بود
  .خداوند يکی نخواهد شد

اين فداکاری چه چيزی حاصل می شد؟چه اندازه ، گناه وناسپاسی ) وبا( واز طريق 
وشيطان بيشترين تالش خودرا به کار می برد تا ! انسان مايوس کننده به نظر می رسيد

: او به منجی يادآور شد که. اده از اين موقعيت منجی را تحت فشار قراردهدبا استف
مردمی که ادعای برتری روحانی وغير روحانی بر سايرين را دارند، تورا انکار کرده 

آنان در صدد نابودی هستند، تو که برای آنان به عنوان قوم خاص، بنيان ، محور .اند
، کسی که تعاليم تو را شنيده ودرميان نخستين يکی از شاگردانت . وُمهر وعده هستی 

يکی از باغيرت ترين شاگردانت تو را . شاگردان بوده ، تورا تسليم خواهد کرد
تمامی وجود مسيح از اين تفکر بيزار . همه تو را تنها خواهند گذاشت . انکارخواهد کرد

ا که بسيار محبت آنانی ر. مردمی که او مسئوليت نجاتشان را به عهده گرفته بود. بود
تصور چنين چيزی قلب او رابه . کرده بود، در توطئه های شيطان با وی متحد شده بودند

مبارزه بسيار وحشتناکی بود وميزان آن، گناه قومش ، گناه متهم کننده . درد می آورد
گناهان بشر . وتسليم کننده ، وگناه دنيايی که در ضعف وتباهی به سر می برد ، بود

يح سنگينی می کرد وچشم انداز خشم وغضب خداوند برعليه گناه ، وجود بردوش مس
  .اورا از درد ورنج لبريز کرده بود

. اينک ، مسيح به بهايی که ميبايستی برای گناهان بشر پرداخته شود، می انديشد
او با اندوه ودرد به زمين سرد چسبيده بود، چنان که گويی می خواهد از دور شدن 

اّما او توجهی .شبنم سردبرقامت خميده وی می افتاد. خداوند ممانعت کندبيشتر خود از 
َاّبا، پدر، همه چيز " واز لبهای پريده او فرياد تلخی به گوش رسيد، . به آن نمی کرد

برای تو ممکن است ، اين جام را از من دور کن ، اّما نه به خواست من بلکه به اراده 
  ."تو

مسيح اين اشتياق . ه مشتاق وآرزومند همدردی است قلب آدمی در ميان رنج واندو
او با اندوه فراوان وبا اشتياقی شديد برای شنيدن . را باتمام وجود خويش حس می کرد

سخنان تسلی بخش به نزد شاگردان بازگشت ، شاگردانی که بارها وبارها به وسيله او 
کسی که همواره با . دندبرکت يافته ودر مصيبت وپريشانی محافظت شده وتسّلی يافته بو

ايشان همدردی کرده بود، اکنون از اندوهی فوقِ انسانی رنج می کشيد ومشتاق بود بداند 
شرارت گناه تا چه اندازه تاريک به . که آيا ايشان برای او وخودشان دعا می کنند يا نه 

 برای مسيح رها کردن انسان برای تحّمل نتايج گناهان خويش بسيار! نظر می رسيد
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اگر او فقط ميتوانست . هراسناک بود، در حالی که او بی گناه در حضور پدر می ايستاد
  . اين موضوع را درک کرده  واز آن قدردانی می کنند، تقويت می شد–بداند که شاگردان 

مسيح بازحمت برخاسته وبه مکانی که شاگردانش را گذاشته بود ، باز گشت ، اّما 
اگراو، ايشان را در حال دعا کردن می ديد، آسوده ". يافت همچنان در خواب " ايشان را

اگر شاگردان به خداوند پناه می بردند، عوامل شيطانی برايشان غلبه نمی . خاطر می شد
اّما آنان به هشدار . کرد ومسيح به واسطه ايمان تزلزل ناپذير ايشان تسّلی می يافت 

. توجهی نکرده بودند" انده ودعا کنندبيدار م" مّکرر مسيح که از ايشان خواسته بودّ،
شاگردان برای اولين بار می ديدند که استادشان با اندوهی ورای تحّمل بشری با 
مشکالت دست وپنجه نرم می کند، واين موضوع  ايشان را بسيار آشفته ونگران کرده 

ند که آنان قصد نداشت.وهنگامی که ناله های اندوهبار مسيح را شنيدند، دعا کردند. بود
دچار ) بهت زدگی ( سرورشان را تنها بگذارند، اّما به نظر ميرسيد که به واسطه گيجی 

از  " شده باشند واگر به راز ونياز با خداوند  ادامه می  دادند  مطمئنا) سستی ( رخوت 
) هوشياری ( شاگردان  ضرورت  مراقبت . ّشر چنين  رخوتی   خالصی می  يافتند 

  .برای ايستادگی کردن در برابر وسوسه درک نکرده بودندودعای خالصانه را 
  
  

امشب همه " عيسی ، قبل از اينکه وارد باغ جسميانی شود به شاگردان گفته بود،
اّما شاگردان با جدّيت به او اطمينان داده بودند که ." ی شما به سبب من خواهيد لغزيد

وپطرس بينوا ومتکی به .دگی کننداگر الزم باشد با اوبه زندان رفته و تاپای مرگ ايستا
مرقس ." حّتی اگر همه به سبب تو بلغزند، من نخواهم لغزيد" خود، اضافه کرده بودکه ،

وبه تعاليم منجی که از . اّما شاگردان به خويشتن مّتکی بودند. ٢٩و٢٧ آيات ١۴باب 
. ندايشان خواسته بود که به خدای قادر مطلق توّکل داشته باشند، عمل نکرده بود

بنابراين هنگامی که منجی به همدردی ودعاهای ايشان نياز شديدی داشت ، ايشان در 
  .خواب بودندو حّتی پطرس هم خوابيده بود

حّتی يوحنا، شاگرد محبوب که سرخود را روی سينه عيسی گذاشته بود، در خواب 
. داشت محبت يوحنا نسبت به استادشان ميبايستی او را بيدار نگه می " مطمئنا. بود

ودراين زمان که منجی در رنج واندوهی جانکاه به سرمی برد، دعاهای او ميبايستی با 
  .دعاهای ساير شاگردان درهم آميخته می شد

اکنون . منجی تمامی شب را برای شاگردان دعا کرده بود تا در ايمانشان تلغزند
" پرسيده بود، " الزمان آن بود تا عيسی از يعقوب ويوحنا همان سوالی را بپرسد که قب

آيا می توانيد از جامی که من می نوشم ، بنوشيد وتعميدی را که من می گيرم ، بگيريد؟ 
  .٢٢ آيه ٢٠متی باب " ما آماده هستيم " وآنان جرات نداشتند که پاسخ دهند،" 

شاگردان با شنيدن صدای مسيح از خواب بيدار شدند، اّما به سختی اورا شناختند، 
مسيح ، خطاب به پطرس گفت .  به واسطه عذاب واضطراب تغيير کرده بودزيرا چهره او

شمعون ، خوابيده ای ؟ آيا نمی توانستی ساعتی بيدار بمانی ؟ بيدارباشيد و دعا کنيد " ،
ضعف وناتوانی شاگردان ، ." روح مشتاق است اّما جسم ناتوان . تا در وسوسه نيفتيد

ران بود که شاگردان نتوانند آزمايشی را که با او نگ. همدردی مسيح را برانگيخته بود
او شاگردانش را مورد سرزنش . تسليم شدن ومرگ او با آن مواجه می شدند، تحمل کنند

مسيح ، ." بيدار بمانيد ودعا کنيد تادروسوسه نيفتيد" قرارنداد، بلکه به ايشان گفت ،
که ضعف ( شم پوشی کندحّتی درميان اندوه شديد نيز درپی آن بود که از ضعف ايشان چ
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روح مشتاق است ، اّما جسم ناتوان است " او به ايشان گفت ،. ايشان را ناديده بگيرد
."  

  
واو خسته وبی . بارديگر ، درد واندوهی جانکاه ، برپسر يگانه خدا مستولی شد

اندوه او جانکاه تر از گذشته . درآنجا مشغول دعابود، بازگشت" رمق ، به مکانی که قبال
عرقش همچون قطرات خون برزمين می " وهنگامی که با جديت بيشتر دعا کرد، . دبو

قطرات سنگين شبنم از . درختان سرو ونخل ، شاهدان خاموش اندوه اوبودند". چکيد
چنان ( می چکيد، انگار که ) خميده ( فراز شاخه های پوشيده از برگ برقامت کوبيده او

ريننده اش در تنهايی با قدرت تاريکی دست وپنجه طبيعت از اينکه خالق و آف) که گويی 
عيسی مدت کوتاهی پيش از اين ، همانند سرو . نرم می کرد، مويه وزاری می کرد

قدرتمند در مقابل طوفان مخالفت که تمامی نيروی خود را برعليه او بسيج کرده بود، 
  . ايستادگی نموده بود

) به بطالت ( ه ونفرت ، بيهوده افراد خودسر ونافرمان ، قلبهای سرشار از کين
سعی کرده بودند تا او را آشفته ومغلوب کنند واو در مقام پسر خدا وبا اقتدار الهی در 

اّما اکنون به واسطه طوفان خشم ، مانند نیِ  خميده ودرهم . برابرشان مقاومت کرده بود
) رسيده ( يافته او همواره درانجام واتمام اعمالش ، به پيروزی دست . کوبيده شده بود

او در مقام کسی که پيش ازآن جالل . ودرهر اقدامی ، بر قدرتهای تاريکی غلبه کرده بود
و بالحنی استوار، آواز حمد وپرستش . يافته بود، يکی بودن با خداوند را ادعا کرده بود

 .او همواره ، با شاگردانش از کالم تشويق وتسّلی سخن گفته بود. را برزبان آورده بود
اکنون در سکوتِ  شب ، صدای . اّما اکنون ساعت مقرر قدرت تاريکی فرا رسيده بود

) انسانی ( نه با لحنی پيروزمندانه ، بلکه با لحنی  سرشار از  اندوه  بشری ) آوازاو(او
  سخنان  منجی در گوش  شاگردان . به  گوش می  رسيد

 اگر اراده توست ، اين ای پدر ،" ،).سنگينی می کرد( خواب آلود ، تکرار می شد
  ."جام را از من دورکن ، اّما نه به خواست من ، بلکه اراده تو انجام شود

اّما او به ايشان گفته . شاگردان درابتدا ، ميل داشتند که به نزد عيسی بروند
بوددرآنجا مانده ودعا کنند وهنگامی که عيسی نزد ايشان بازگشت ، ايشان را همچنان 

و بار ديگر اشتياق شديد به مصاحبت با شاگردان را احساس کرد تا با ا. درخواب يافت 
شنيدن سخنان ايشان تسّلی يافته وبتواند طلسم تاريکی را که تمامی شب او را از پا 

آنها نمی دانستند چه به " اّما چشمانشان بسيار سنگين شده بود،. درآورده بود، بشکند
آنان قطرات خون راکه به شکل . ر کرده بودحضور او ، شاگردان را بيدا." او يگويند

شاگردان اندوه جانکاه . عرق بر چهره او نقش بسته بود، مشاهده کرد ه وهراسان شدند
منظر او از مردمان وصورت او از بنی آدم بيشتر تباه ." منجی را درک نمی کردند

  .١۴ آيه ۵٢اشعيا ." گرديده بود
بازگشت ودرحاليکه .  مشغول دعا بودعيسی ، بار ديگر به گوشه خلوتی که درآن

پسر يگانه ) طبيعت بشری ( انسانيت . ، برزمين افتاد.از فرط اندوه از پای درآمده بود
اکنون، او برای شاگردانش . خدا، دراين ساعات آزمايش ، به لرزه افتاده ومضطرب بود

 ومضطرب وسوسه شده) روح( دعا نمی کرد تا در ايمانشان نلغزند ، بلکه برای جان 
 لحظه ای که برای سرنوشت --------لحظه هولناک فرا رسيده بود. خويش دعا می کرد

. سرنوشت بشريت نيز نگران اين تصميم گيری بود. جهان ميبايستی تصميم گرفته شود
مسيح ميتوانست حتی حاال هم از نوشيدن جامی که برای گناهان بشر اختصاص يافته 

او می توانست قطرات خون را که به .  دير نشده بودوهنوز خيلی. بود خودداری کند
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شکل عرق از پيشانی اش می چکيد، پاک کرده وانسان را به حال خود رها کند تا به 
او می توانست بگويد ، بگذار، گناهکارمجازات گناهشرا دريافت . واسطه گناه هالک شود

اجام تلخ حقارت واندوه را آيا پسر يگانه خد. کند ، ومن نيز به نزد پدر باز خواهم گشت 
خواهد کشيد؟ آيا ّبره بی عيب وبی گناه ، برای نجات انسان گناهکار ، عواقب لعنت بار 
گناه را تحمل خواهد کرد؟ ودراين لحظه ، از لبهای رنگ پريده ومرتعش مسيح ، اين 

َا ّبا، پدر، همه چيز برای تو "که ، ) بر زبان آورده می شود( سخنان گفته می شود
  ."اين جام را ازمن دورکن، اّمانه به خواست من ، بلکه به اراده تو. ممکن است 

وهر سه بار طبيعت بشریِ  او خودرا از . مسيح سه بار ، اين دعا را برزبان آورد
اّما اکنون ، سرنوشت نژاد بشر ، پيش روی منجی جهان . قربانی شدن عقب کشيده بود

به شريعت ، اگر به حال خود رها ) متجاوزان ( ين او می ديد که متخلف. نهاده شده بود
او متوجه قدرت گناه .او متوجه عجز ودرماندگی بشر شده بود. شوند،هالک خواهند شد

) پيش روی او( فرياد اندوه وماتم دنيای محکوم ودرحال نابودی ، در مقابل او. شده بود
 تصميم به نجات آن گرفت ومسيح با مشاهده نابودی قريب الوقوع جهان ،. بلند شده بود

او تعميد خون را می پذيرد تا به . او انسان را به قيمت جان خويش نجات خواهد داد. 
او جايهای آسمانی را با . واسطه او، ميليونها جان در حال هالکت ، حيات جاودانی يابند

همه پاکی ، شادی و جاللش ، ترک کرده بود تا تنها گوسفند گمشده ، وجهان سقوط 
وبدين ترتيب از ماموريت خويش رويگردان . رده ی در گناه وعصيان رانجات بخشدک

واکنون دعاهای . وکفاره گناهان نسلی خواهد شد که مشتاق گناه کردن بود. نخواهد شد
ای پدر من ، اگر ممکن نيست اين " او تنها با اطاعت وتسليم برزبان آورده می شود،

  .چه اراد ه توست انجام شودجام نياشاميده از من بگذرد، پس آن
  

به زمين ) درحال مرگ ( درحال احتضار) با اين تصميم گيری( باگرفتن اين تصميم
اکنون، شاگردان کجا بودند، تا دستهايشان را با مهربانی زيرسراستاد خسته وبی .افتاد

 (alone. رمق گذاشته، وسيمای اورا که از بنی آدم بيشتر تباه گرديده بود، پاک کنند 
(The saviour trod the wine press منجی به تنهايی  واز مردمان هيچ کس با او 

   .نبود
. فرشتگان شاهد رنج واندوه منجی بودند. اّما خداوند با پسر خويش رنج می برد

طبيعت ( آنان ديدند که سرورشان از سوی انبوه نيروهای شيطانی احاطه شده وقامت او
درآسمان سکوت حکمفرما بود . اسرارآميز خم شده بودنه به واسطه ترس وهراسی ) او

مخلوقات فانی ، ميبايستی بهت وحيرت لشگرهای آسمان . وندای چنگ نواخته نمی شد
را که در سکوتی اندوهبار شاهد جدا شدن نو رمحبت وجالل پدر از پسر محبوبش بودند، 

. ه بهتر درک نمايندرا نظاره می کردند، تا زشتی وشرارت گناه را در نظر خداوند هرچ
تمامی کائنات وفرشتگان آسمان با اشتياق کامل ، نظاره گر مبارزه ای بودند که به پايان 

  .خويش نزديک می شد
شيطان ومتحدان شريرش ، لشگر ارتداد، با اشتياق تمام ، بحران عظيمی را که 

 وشر نيروهای خير. درکار نجات ورستگاری به وقوع پيوسته بود، نظاره می کردند
فرشتگان در اشتياق . منتظر بودند تا ببينند به دعاهای منجی چه پاسخی داده خواهد شد

برای پسر يگانه خدا، . اّما چنين چيزی نميبايستی انجام شود . تسلی دادن منجی بودند
دراين لحظات هراسناک بحران ، هنگامی که همه چيز در . هيچ راه گريزی وجود نداشت 

نگامی که جام اسرارآميز در دستان منجی به لرزه افتاده بود، خطر قرارداشت ، وه
آسمان گشوده شد ودر ميان طوفان ظلمت وتاريکی ، نوری درخشان تابيدن آغاز نمود 
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وفرشته قدرتمندی که در حضور خداوند می ايستد، همان فرشته ای که پس از سقوط 
ته نيامده بود تاجام را از فرش. به نزد مسيح آمد. شيطان مقام او را تصاحب کرده بود

دست مسيح بگيرد، بلکه آمده بود تا او را برای نوشيدن آن تقويت کرده واورا از محبت 
.  انسانی قوت وقدرت عطا کند–او آمده بود تا به استد عا کننده الهی . پدر مطمئن سازد

در نتيجه ، جلب کرده واز جانهايی که ) گشوده ( فرشته ، توجه او را به سوی آسمانِ  
او به مسيح اطمينان داد که پدر آسمانی . رنج وفداکاری او نجات می يافتند ، سخن گفت 

از شيطان بسيار بزرگتر وقدرتمندتر است واينکه مرگ او موجب آشفتگی کامل شيطان 
فرشته به او گفت که . شده وپادشاهی اين جهان به مقدسينِ  قادر مطلق اعطا خواهد شد

  .وآزارخشنود خواهد شد زيرا جمعيت انبوه نجات يافتگان را خواهد ديددر مقابل شکنجه 
طوفان به . رنج واندوه منجی خاتمه نيافت اّما ياس وناميدی او را رها کرده بود

هيچ وجه فروکش نکرده بود، اّما مسيح که هدف اين طوفان بود، برای مقابله با خشم 
ودر . ی از گوشه خلوت دعا بيرون آمدبنابراين باآرامش وخونسرد. آن تقويت شده بود

او اندوهی را تحمل کرده بود که هرگز . چهره خونين او، سالمتی آسمانی ديده می شد
. هيچ انسانی قادر به تحمل آن نبود، زيرا به خاطر گناه بشر طعم موت را چشيده بود

، از خواب شاگردان درحالی که خفته بودند، با نوری که اطراف منجی را احاطه کرده بود
آنان فرشته ای را ديدند که به طرف منجی که برزمين افتاده بود، خم شده . بيدار شدند 

آنان صدای فرشته را شنيدند که . وسر او را بلند کرده وبه سوی آسمان نظاره می کند
شاگردان . موسيقی دلنوازی ، کلمات اميد وتسلی را برزبان می آورد) همانند( بسان 

آنان چهرهُ پر . وه را که درآن سيمای مسيح دگرگون شده بود، بياد آوردندمنظره باالی ک
جالل عيسی را در هيکل وسخنان خداوند را که از فراز ابرها با وی سخن گفته بود، به 

آشکار شده بود وشاگردان ، ديگر نگران " واکنون نيز همان جالل مجددا. ياد آوردند
بت وحمايت خداوند بود وفرشته ای فرستاده زيرا مسيح تحت مراق. سرورشان نبودند

  .شاگردان ، بارديگر از فرط خستگی به خواب فرومی روند. بود تا از او محافظت کند
مسيح بار يگر باز گشته وآنان را درخواب می يابد وبا صدايی سرشاراز اندوه به 

 نزديک آيا هنوز در خوابيد واستراحت می کنيد؟ اکنون ساعت مقرر:" ايشان می گويد
  ."شد ه است وپسر انسان به دست گناهکاران تسليم می شود

در هنگامی که اين سخنان را برزبان می آورد ، صدای پاهای جمعيتی را می شنود 
اينک . برخيزيد، برويم " که در جستجوی او بودند، بنابراين به شاگردان می گويد،

 سوی تسليم کننده خويش گام هنگامی که عيسی به." تسليم کننده ی من از راه می رسد
متحمل شده بود، " بر می داشت ، درچهره او نشانی از رنج واندوه شديدی که اخيرا

پاسخ " که را می جوييد؟" مسيح پيشاپيش شاگردان ايستاده وگفت ،. ديده نمی شد
هنگامی که اين سخنان ." من هستم " وعيسی پاسخ بداد،." عيسای ناصری را" دادند،

برای تقويت ومحافظت از عيسی آمده بود، ميان او " ، فرشته ای که قبالبيان می شد
( نوری آسمانی ، سيمای منجی را نورانی کرده بود وهيئتی . وجمعيت حرکت می کرد

دشمنان مسيح حتی برای لحظه ای نتوانستند . کبوتر مانند براو سايه انداخته بود) بشکل
کاهنان ، مشايخ ، سربازان وحتی . نی کردندآنان عقب نشي.در حضور جالل الهی بايستند

  .يهودای اسخر يوطی ، همانند مردگان برخاک افتادند
عيسی اين فرصت را داشت که بگريزد، اّما آرام . فرشته رفت ونور ناپديد شد
، اکنون فرسوده وناتوان .او کهُ پراز جالل وشکوه بود. وخونسرد درجای خود باقی ماند

شاگردان در سکوت وباترس وحيرت به نظاره . يستاده بوددرميان گروهی سنگدل ا
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سربازان رومی ، .  اما ناگهان صحنه دگرگون شد وجمعيت به راه افتادند. ايستاده بودند
  آنان از گناه خويش احساس .  کاهنان و  يهودا  در اطراف  مسيح جمع شدند

بار ديگر . ريزدسر افکندگی کرده ولی در عين حال نگران بودند که شايد مسيح بگ
که را می جوييد؟ کسی که در حضور ايشان ايستاده بود، پسر " منجی از ايشان پرسيد،

در مقابل . خدا بود و اين موضوع به ايشان شهادت داده شده بود اما متقاعد نمی شوند
آنگاه منجی " عيسی ناصری " پاسخ دادند، " مجددا" اين سوال که ، که را می جوييد؟ 

" پس اگرمرا می خواهيد، بگذاريد اينها بروند. ما گفتم که خودم هستم گفت ، به ش
مسيح می دانست که ايمان شاگردان تا چه اندازه ضعيف است . ومنظور او شاگردان بود

او آماده بود تا به خاطر ايشان . وقصد داشت آنان را از وسوسه وآزمايشات محافظت کند
  .خود را فدا کند

. سيح ، وظيفه ای را که برعهده داشت ، فراموش نکرديهودا، تسليم کننده م
او به همراهان . هنگامی که جمعيت وارد باغ می شدند او ايشان را راهنمايی می کرد

اّما ." آن کس راکه ببوسم ، همان است ، او را بگيريد" خود عالمتی داده وگفته بود،
يهودا به .  ارتباطی ندارداکنون به گونه ای تظاهر می کرد تا بگويد که با ايشان هيچ

وپی " سالم، استاد" مسيح نزديک شد ودست او را همچون يک دوست گرفته وگفت ،
  ).کرد(درپی او را بوسيد، چنان که گويی در مصيبت وی همدردی می کند

وسپس با صدايی سرشار " ای رفيق ، کار خودرا انجام بده " عيسی به وی گفت ،
اين سوال " دا، آيا پسر انسان را بابوسه تسليم می کنی ؟ای يهو" ازاندوه به او گفت ، 

ميبايستی وجدان يهودای تسليم کننده را بيدار کرده وقلب نافرمان او را متاثر می کرد، 
او با بی شرمی . انسانی او را ترک کرده بود)  شفّقت( اّما احترام، وفاداری وعطوفت 

وخودرا به طور .  نشان دادن نداشت وگستاخانه مقاومت کرده وهيچ تمايلی به انعطاف
عيسی از . کامل تسليم شيطان کرده وقدرت مقاومت در برابر وی را از دست داده بود

جمعيت وقتی ديد که يهودا . بوسيدن کسی که به وی خيانت کرده بود، امتناع نورزيد
شخص مسيح را که زمانی پيش ازآن در مقابل چشمانشان جالل يافته بود، لمس کرد، 

آنان اکنون به مسيح چسبيده بودند وبرای بستن دستهای دوست داشتنی . جسارت يافت 
  .او که همواره اعمال نيکو انجام داده بود، اقدام نمودند

شاگردان تصور می کردند که استادشان در مقابل کاهنان وسربازان رومی مقاومت 
تا جمعيت پس رفته زيرا همان قدرتی که موجب شده بود . نموده وتسليم نخواهد شد

ومانند مرده برزمين بيفتند، ميتوانست ايشان را عاجز ودرمانده سازد تاعيسی 
که برای دستهای ) طنابی ( آنان با مشاهده ريسمانی . وهمراهانش از آنجا بگريزند

  . منجی محبوبشان آورده شده بود، نااميد وخشمگين شدند
کشيد، تا ازمسيح دفاع کند، پطرس با عصبانيت ، شمشيری را که دردست داشت 

مسيح با ديدن اين . اّما با ضربتی که بر خادم کاهن اعظم زد، گوش راستش را ُبريد
صحنه ، دستهای خويش را که از سوی سربازان رومی محکم نگه داشته شده بود، رها 

شمشير خود " سپس به پطرس گفت  ،. کرده وگوش آن مرد را لمس کرد وشفا داد
آيا گمان می کنی نمی . يرا هرکه شمشير ِکشد، به شمشير نيز کشته شوددرنيام کن ، ز

 - توانم هم اکنون از پدر خود بخواهم که بيش ازدوازده فوج فرشته به ياری ام فرستد؟ 
شاگردان با خود می انديشيدند، چرا مسيح ، . يعنی به ازای هر شاگرد، يک فوج 

پاسخ دادن به سوال ناگفته ايشان ، خويشتن  وايشان را نجات نمی دهد؟ ومسيح با 
درآن صورت پيشگوييهای کّتب مّقدس چگونه تحقق خواهد يافت که " اضافه کرد که،
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آيا نبايد جامی را که پدر به من داده است ، بنوشم " ، ."می گويداين وقايع بايد رخ دهد؟
  ".؟

  
نعت نکرده مقام رسمی رهبران يهود از پيوستن ايشان به تعقيب کنندگان مسيح مما

برای آنان موضوع دستگيری عيسی با اهميت تر ازآن بود که به ديگران محول . بود
شود وبه همين دليل کاهنان حيله گر ومشايخ برای دستگيری وی به گروهی مسلح به 

ميان کاهنان وعلمای دين . چماق ونگهبانان معبد ويهودای اسخر يوطی ملحق شده بودند
ست چه اتحادی ميتوانست وجود داشته باشد؟ گروهی با گروهی مّسلح وچماق بد

. آشوبگر ومسلح به تمامی تجهيزات ، چنان که گويی در تعقيب يک حيوان وحشی بود
مسيح برگشته وبا نگاهی  نافذ به کاهنان ومشايخ يهود نظر انداخت وسخنانی بر زبان 

مسيح به ). دنخواهند کر( آورد که ايشان هرگز در طول عمرشان فراموش نمی کردند
مگر من راهزنم که با چماق وشمشير به سراغم آمده ايد؟ هرروز در حضور " ايشان ،

اّما اين ساعتِ  شماست وقدرت . شما در معبد تعليم می دادم ودست برمن دراز نکرديد 
  ."تاريکی 

). ترسيده بودند( شاگردان با ديدن تسليم شدن عيسی به جمعيت ، وحشت زده بودند
وقادر . ينکه عيسی چنين  تحقيری را تحمل می نمود، عصبانی وخشمگين شدندآنان از ا

به درک رفتار وتعاليم وی نبودند، آنان او را به خاطر تسليم شدن به جمعيت مورد 
نگرانی وترس برايشان مستولی شده بود وپطرس پيشنهاد کردکه جان . مالمت قراردادند

ترک کرده " نهاد پطرس مسيح راشاگردان با قبول پيش. خويش را نجات دهند
اينک " اّما مسيح اين رها کردن را پيش بينی کرده وبه ايشان گفته بود، ." . وگريختند

زمانی فرا می رسد ، وبراستی که هم اکنون فرا رسيده است، که پراکنده خواهيد شد 
نها وهريک به خانه وکاشانه ی خود خواهيد رفت ومرا تنها خواهيد گذاشت ، اّما من ت

  .٣٢ آيه ١۶يوحنا ." نيستم ، زيرا پدر بامن است 
  
  
  
  
  

  ٧۵فصل 
  

  "محاکمه  در حضور قيا فا  "  
  

کاهنان ، مشايخ وسربازان هيکل ، عيسی را باشتاب از باالی نهرِ قدرون واز ميان 
شب از . باغهای زيتون عبور داده وبا گذشتن از کوچه های خلوت ، به شهر رسيدند

) به راه افتاده بودند( و صدای فرياد جمعيت که درپی عيسی روان بودندنيمه گذشته بود 
دستهای منجی بسته وتحت مراقبت شديد بود . ، سکوت آرام شهر را به هم ريخته بود

اّما اسير کنندگان او با اشتياق وشتاب او را به . راه می رفت ) به سختی ( وبه زحمت 
  .سوی قصر َحّنا، کاهن اعظم می بردند

وبه احترام سنش از سوی مردم به . ّنا، رياست گروه کاهنان را برعهده داشت َح
نظر او به عنوان صدای خداوند مورد تلقی . عنوان کاهن اعظم شناخته می شد
  .قرارگرفته وبه مرحله اجراء درمی آمد
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) ابتدا( او نخست ). نظر او، نظر خداوند تلقی شده وبه مرحله عمل درمی آمد( 
  .يسی را به عنوان اسير قدرت کشيشان در نظر گرفته وبه حضور بپذيردميبايستی ع

در حضور شورای يهود محاکمه می شد، اّما پيش ازآن ميبايسی " مسيح بايد رسما
برطبق قوانين روميان ، شورای . از سوی َحنا مور د محاکمه مقدماتی قرار می گرفت 

آنان فقط می توانستند زندانی . يهود نمی توانست کسی را به مجازات مرگ محکوم کند
را مورد بازجويی قراردهند ولی اجرای حکم ميبايستی از سوی مقامات رومی مورد 

اتهامی راکه به مسيح وارد می کردند از نظر . وبنابراين الزم بود. تائيد قرارمی گرفت 
موارد اتهام ميبايستی به . مقامات رومی ، به عنوان اتهام جنايی محسوب می شد

برای محکوم کردن ( وشنی اظهار می شد تا او را در نظر يهوديان محکوم می کردندر
بسياری از ). اودر نظر يهوديان ، موارد اتهام او را ميبايستی به روشنی اعالم می کردند

کاهنان وعلمای دين به واسطه تعاليم مسيح ايمان آورده بودند، اّما ترس از طرد شدن 
کاهنان سوال نيقوديموس را به خوبی به ياد می آوردند . ارکنندمانع می شد تا او را اقر

آيا شريعت ما کسی را محکوم می کند بدون اينکه نخست سخن او را " که پرسيده بود،
يادآوری اين سوال برای لحظاتی  . ۵١آيه ٧يوحنا " بشنود ودريابد چه کرده است ؟

يوسف اهل .  نقشه ايشان شده بودومانع از انجام( ازهم گسيخته ( شورا را تجزيه کرده 
رامه و نيقوديموس هنوز به شورا احضار نشده بودند، اّما درميان شورا کسانی بودند 

محاکمه ميبايستی به گونه ای هدايت می شد تا . که جسارت پشتيبانی از عدالت را داشتند
م را به کاهنان در صدد بودند تا دونوع اتها.اعضای شورا را برعليه مسيح متّحد کند

اگر اتهام کفر گويی عيسی به اثبات می رسيد، آنگاه از سوی يهوديان . مسيح وارد کنند
واگر اتهام تحريک وايجاد اغتشاش به اثبات می رسيد، محکوم شده . محکوم می شد

وَحنا ابتدا سعی ميکرد تا اتهام دوم يعنی . ومجازات او از سوی دولت روم حتمی بود
او ابتدا عيسی را در ارتباط با شاگردان وتعاليمش . ثبات برساندايجاد اغتشاش را به ا

مورد سوال قرارداد وانتظار داشت تا با شنيدن سخنی از دهان عيسی ، به مقصود 
با درآوردن عباراتی ( َحّنا قصد داشت با شنيدن عباراتی از مسيح . خويش نزديک شود

ّسری با هدف ) جمعيت -گروه (من ، اثبات کند که وی در صدد ايجاد يک انج) از مسيح 
کاهنان، آنگاه می توانستند عيسی را به اتهام برهم .برقراری يک پادشاهی جديد می باشد

  .زدن نظم عمومی وعامل آشوب به روميان تسليم کنند
آگاه بود، چنانکه گويی از عمق وجوِد بازجوی " مسيح از مقصود کاهن اعظم کامال

او وجود هرگونه ارتباط مخفی ميان خويش با پيروانش   ) بنابراين.( خويش با خبراست 
او در رابطه .وجمع آوری مخفيانه ايشان را برای اجرای اهداف نهان خويش انکار کرد

من به " بنابراين به کاهن اعظم پاسخ داد، . با اهداف وتعاليمش، مخفيانه عمل نمی کرد 
د که محل گرد آمدن همه ی جهان آشکارا سخن گفته ام وهمواره در کنيسه ودرمعب

  ." يهوديان است ، تعليم داده ام وچيزی را درنهان نگفته ام 
آنان برای ماهها او . منجی شيوی  رفتار خويش را با متهم کنندگانش مقايسه کرد

را تعقيب کرده وتالش کرده بودندتا او را به دام انداخته ومخفيانه به حضور شوای يهود 
هامات دروغين چيزی را  بدست آورند که به دست آوردن آن با آورند تا با شواهد وات

( اکنون ، آنان نقشه خودرا به مرحله عمل درمی آوردند. شواهد منصفانه غيرممکن بود
دستگيری شبانه مسيح ، استهزا ودشنام ، قبل از اينکه حتی او را ). تحقق می بخشيدند

رفتار آنان تجاوز .  يهود بود، نه اومتهم ومحکوم کنند، شيوه رفتار کاهنان وعلمای دين
زيرا در قوانين خود ايشان اعالم شده بود که هر فردی . ونقض شريعت  محسوب می شد
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تا زمان اثبات جرم بی گناه تلقی شده ومی بايستی با وی همچون فردی بی گناه رفتار 
  .وبدين ترتيب ، کاهنان بر طبق قوانين خودشان مقصر شمرده می شدند. شود

آيا کاهنان وعلمای دين " چرا از من می پرسی ؟" سی به َحنا کاهن اعظم گفت ،عي
، جاسوسانی را برای  مراقبت  از  اعمال او و گزارش تمام سخنان او اعزام نکرده 

  بودند؟  مگر اين جاسوسان در همه ی 
گرد همائی های مردم حضور نداشته وتمامی گفته ها وکارهای او رابه کاهنان 

آنان نيک ! از آنان بپرس که سخنان مرا شنيده اند" داده بودند؟ عيسی پاسخ داد،اطالع ن
  ."می دانند به ايشان چه گفته ام 

ترس  اينکه  مبادا  . َحنا، با شنيدن  پاسخ  قاطع  مسيح ، سکوت  کرده  بود 
کند، مسيح ، در ارتباط  با  روش خطا کار انه ای که حَّنا ترجيح می داد از انظار پنهان 

يکی از نگهبانان َحنا که . سخنی بگويد، موجب شد تا دراين زمان به او چيزی نگويد
" آنجا ايستاده وسکوت وی را ديده بود، خشمگين شده وبرگونه عيسی سيلی زد وگفت ،

  ".اين گونه به کاهن اعظم پاسخ می دهی ؟
   

ا اگر راست اگر خطا گفتم، برخطايم شهادت ده ،اّم" مسيح با آرامش پاسخ داد،
پاسخ . مسيح ، سخنان تند وتالفی جويانه بر زبان نياورد" گفتم ، چرا مرا می زنی ؟

آرام او از دلی پاک، صبورومهربان سرچشمه می گرفت ، دلی که تحريک و عصبانی 
  .نمی شد

او از سوی افرادی که خود وی آفريده . مسيح ، مشتاقانه متّحمل توهين وناسزا شد
او . ه خاطر ايشان قربانی شود، هرگونه توهين وتحقير را دريافت کردبود ومی خواست ب

محاکمه اواز . ونفرتش از گناه، متّحمل عذاب شد ) کاملش ( متناسب با قدوسيت کامل 
سوی افرادی که چون آدمهای شيطان صفت رفتار می کردند، برای او ايثاری جاودانی 

حت کنترل شيطان بودند،  برای او  احاطه شدن به وسيله افرادی که ت.محسوب می شد
  قدرت )  آشکارکردن ( مسيح  می دانست  که  با  نشان دادن  .  نفرت انگيز  بود 

ودانستن اين . الهی اش ، ميتوانست الساعه شکنجه دهندگانش را نابود کند
  .موضوع ، تّحمل محاکمه را دشوارتر می ساخت

آنان . وه وجاللِ ظاهری ، آشکار شود يهوديان در انتظار مسيحايی بودند که در شک
مقاومت ناپذير ودريک چشم بهم زدن ، سير ) ميلی ( ازاو توقع داشتند که با اراده ايی 

وآنان را . ( افکار راتغييرداده وآنان را برای اعتراف به برتری خويش ، مجبور کند
که او ميبايستی وبدين ترتيب ، اعتقاد داشتند ). مجبور کند که به برتری وی اقرارکنند

تعالی وسرافرازی خويش را تضمين کرده وآرزوهای جاه طلبانه قوم را تحقق 
بنابراين هنگامی که مسيح مورد تحقير وبی احترامی قرارگرفت ، شديدًا وسوسه .بخشد

با يک  نگاه و با  يک  . شد تا شخصيت و قدرت الهی اش را  به  ايشان  آشکار  کند 
  تکلمه ، مسيح می  توانس

شکنجه گران خود را مجبور به اعتراف کند که او سرور وخداوند پادشاهان ، 
اّما مسيح ميبايستی به وظيفه دشوار خويش در يکی . حاکمان ، کاهنان ومعبد می باشد
  .شدن با بشريت جامه عمل بپوشاند

  
فرشتگان آسمان ، شاهِد هرحرکتی که برعليه فرمانده محبوبشان انجام می شد، 

فرشتگانِ  تحتِ  نظر خداوند از قدرت . آنان مشتاق بودند تا مسيح را آزاد سازند. بودند
آنان ، يکبار در اطاعت از فرمان مسيح ، در يک شب ، . مطلق برخوردارمی باشند
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فرشتگانی که . يکصد وهشتاد وپنج هزار نفر از لشگر آشور را به هالکت رسانده بودند 
بودند، برای اثبات تنفر خويش از دشمنان خدا شاهد صحنه شرم آوِر محاکمه مسيح 
او . اّما آنان دستور انجام چنين کاری را نداشتند.ميتوانستند آنان را به راحتی هالک کنند 

محبت او به پدر . که می توانست دشمنان خود را نابود کند، ستم ايشان را تحمل کرد
شيدن گناهان جهان برعهده آسمانی وتعهدی که از ابتدای آفرينش جهان برای بر دوش ک

او گذاشته شده بود، موجب شد تا رفتار زشت آنانی را که برای نجات ايشان آمده بود، 
واين بخشی از رسالت او بود که در طبيعت بشری اش ، تمامی . صبورانه تحّمل کند

تنها اميد بشريت . طعنه ها ودشنام هايی را که انسان می توانست به او بدهد، تحمل کند
  .ين بود که مسيح بتواند ظلم وستم دشمنانش را صبورانه تحمل کندا

  
مسيح برای آنکه بهانه ای به دست متهم کنندگانش ندهد، سخنی نگفته بود، با اين 

متهم کنندگان او، . حال دستهای او را بسته بودند تا نشان دهند که او محکوم شده است 
حتی نميتوانستند مدعی عدل وانصاف ( .حتی نميتوانستند تظاهر به عدل وانصاف کنند

اّما شورای عالی . الزم بود که شيوه ی محاکمه به صورت قانونی انجام شود.) باشند
آنان می دانستند که مسيح . يهود تصميم گرفته بود که محاکمه را به سرعت انجام دهد

د، مردم مورد احترام مردم می باشد ، ومی ترسيد ند که اگر خبر دستگيری او شايع شو
،  اگر  محاکمه  و اجرای  ) بعالوه ( از  اين  گذشته . برای  نجات  او  اقدام  خواهند  کرد

  حکم ، بالفاصله 
انجام نمی شد، اجرای آن به دليل برگزاری عيدَ  فَصح يک هفته به ) همزمان ( 

آنان . واين امر ممکن بود نقشه ايشان را با شکست مواجه سازد. تاخير انداخته می شد
برای متهم و محکوم کردن مسيح به هياهو وجنجال جمعيت ناآگاه که بيشتر آنان از 

اگر محاکمه او يک هفته  به تعويق می افتاد، . اراذل واوباش اورشليم بودند، متکی شدند
وماجرا به نفع عيسی خاتمه می ) کاهش می يافت ( شور وهيجان مردم فروکش می کرد 

القمند به حمايت از مسيح برخاسته وبه حقانيت او شهادت ممکن بود مردم ع. يافت 
واين امر . دهند وکارهای عظيم او را که انجام داده بود در معرضِ  ديدِ  عموم قرار دهند

وبدين ) . ايجادکند( ممکن بود خشم وانزجار مردم را برعليه شورای يهود برانگيخته کند
 می شد ومورد تکريم جمعيت قرا ر می ترتيب اقداما ت ايشان محکوم شده ومسيح آزاد

بنابراين کاهنان وعلمای دين تصميم گرفتند که قبل از اينکه نقشه هايشان . گرفت 
  .آشکارشود، عيسی را به مقامات دولت روم تسليم کنند

آنان ، تا کنون به . اّما قبل از هرچيز، ميبايستی موارد اتهام مشخص واعالم شود
. َحّنا دستور داد تا عيسی را دست بسته به نزد قيافا بفرستند . چيزی دست نيافته بودند

قيافا از فرقه صدوقيان بود ودرميان اعضای اين فرقه کسانی بودند که از دشمنان 
خود قيافا، مانند َحّنا از رفتاری انعطاف نا پذير . خطرناک عيسی به شمار می رفتند
عيسی از هيچ کوششی فروگذار نمی او برای نابودی . وخشن وغير اخالقی برخورداربود

اکنون با نزديک شدن صبح ودرحالی که همه جا تاريک بود، گروه مسلح به همراه . کرد
. زندانی خود با کمک مشعل هاوفانوس ها به سوی قصر قيافا، کاهن اعظم رهسپار شدند

ّنا ، درحاليکه اعضای شورای يهود دوِر هم جمع می شدند، َح) همين جا( ودراين موقع 
هنگامی که شورای يهود . وقيافا بار ديگر از عيسی باز جويی کردند، اّما موفق نشدند

در تاالر دادگاه دور هم جمع شدند، قيافا در مقام رياست دادگاه بر کرسی قضاوت نشست 
. ودر هر دو طرف او قضات وکسانی که عالقمند به محاکمه بودند، نشسته بودند

ين کرسی قضاوت مستقر شده وعيسی نيز در پای آن سربازان رومی روی سکوی پاي
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شور وهيجان . ايستاده بود، طوری که نگاه همه مردم به سوی او دوخته شده بود
شديدی همه جا را فرا گرفته بود وعيسی آرام و خونسرد در ميان جمعيت هيجان زده 

سی وبه نظر می رسيد که فضای پيرامون او تحت تاثير نيروی مقد. ايستاده بود
  .قرارگرفته باشد

اشتياق جمعيت برای شنيدن .قيافا،عيسی را به عنوان رقيب خويش قلمداد کرده بود
سخنان منجی ، وعالقه آشکار ايشان به پذيرش تعاليم او، خشم وکينه کاهن اعظم را 

اّما ، هنگامی که قيافا، به سيمای زندانی خويش نگريست ، از رفتار . برانگيخته بود
واين فکر به ذهن او خطور کرد که اين .  وبا شکوه او شگفت زده شدبزرگ منشانه

واين فکر که عيسی شبيه وهم سنخ خداوند است به ( خداوند است ) مثل ( مرد، شبيه 
اّما قيافا ، چنين فکری را با تحقير از ذهن خود دور کرد وناگهان ). ذهن او خطور کرد

کبرانه به عيسی دستور می داد تا يکی از صدای تمسخرآميز او شنيده شد که با لحنی مت
اّما عيسی با شنيدن سخنان او هيچ . معجزات عظيم خود را در حضورشان انجام دهد

جمعيت حاضر، . عکس العملی  نشان نداد، چنان که گويی سخنان او را نشنيده است 
. ايسه کردندرفتار تند ، عصبی وشريرانه َحّنا و قيافا را با رفتار آرام وباشکوه عيسی مق

حّتی در اذهان جمعيت سنگدل اين سوال مطرح شده بود که ، چرا اين فرد، که از 
  شخصيت الهی برخوردار است ، ميبايستی به عنوان يک تبهکار محکوم شود؟

هنگامی که قيافا متوجه شد که عيسی مردم را تحت تاثير قرارمی دهد، به محاکمه 
آنان قاطعانه . ت پريشان ونگران شده بودنددشمنان عيسی به شد. عيسی سرعت بخشيد

می خواستند که او را محکوم کنند، اّما چگونه می توانستند ، کاری را که از عهده انجام 
اعضای شورا به دو گروه فريسيان وصدوقيان وابسته . آن برنمی آمدند، انجام دهند

 از اختالف به بودند ودر ميان ايشان دشمنی ديرينه ای وجود داشت وموارد آشکاری
که از ترس ايجاد نزاع ، جرات گفتگو در باره آن را ) ديده می شد( چشم می خورد

عيسی می توانست با به زبان آوردن سخنانی ، آنان را نسبت به يکديگر بد . نداشتند 
قيافا از اين امر مطلع بوده . بين کرده وخشم ايشان را نسبت به خود از ميان بردارد

شواهد زيادی وجود داشت که ثابت می کرد عيسی .  جر وبحث امتناع کندومايل بودکه از
فريسيان وعلمای يهود را مورد سرزنش قرارداده وآنان را قاتل ورياکار خوانده بود، اّما 

زيرا صدوقيان نيز ). به صالح آنان نبود( مطرح کردن چنين شواهدی مصلحت آميز نبود 
  .ز چنين زبان مشابه ای استفاده کرده بودنددر اوج اختالف ومجادله با فريسيان ا

هم چنين ، وارد کردن چنين اتهاماتی نسبت به عيسی ، برای تسليم او به روميان 
داليل وشواهد بسياری . کافی نبود، زيرا خود آنان نيز از رياکاری فريسيان بيزار بودند

ا ناديده گرفته وجود داشت که نشان می داد ، عيسی تشريفات وآداب ورسوم يهوديان ر
اّما خود فريسيان .وسخنان توهين آميزی را نسبت به احکام ايشان برزبان آورده بود

واين اتهام نيز . وصدوقيان نيز در خصوصِ  آداب ورسوم ، برلبه تيغ راه می رفتند 
دشمنان مسيح جرات نداشتند که اورا با به زير پا . برروميان تاثيری نمی گذاشت 

هدف کاهنان با شکست . وز َسَبت در معرض ديد مردم قرارمی گرفت گذاشتن مقررات ر
  .روبرو می شد

کاهنان بادادن رشوه به شاهدان دروغين آنان را وادار کردند تا برعليه عيسی 
وبدين ترتيب سعی کردند اورا به ايجاد اغتشاش وآشوب وتالش برای . شهادت دهند

ت آنان مبهم ومتضاد بود ودر خالل تحقيق بنياد حکومتی جداگانه متهم کردند اّما شهاد
  .وباز جويی ، به اظهارات دروغين خود اقرارکردند
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اين معبد را ويران کنيد که من سه روزه آن " عيسی در ابتدای خدمتش گفته بود،
او به زبانی سمبليک وپيامبر گونه ، مرگ وقيام خويش را ." را با زبر پا خواهم داشت 

 ٢يوحنا." معبدی که او از آن سخن می گفت پيکر خودش بود" ،.پيش بينی کرده بود
) فرض کرده (  يهوديان اين سخنان را به معنی واقعی کلمه تلقی کرده ٢١و١٩آيات 

يهوديان مفهوم واقعی سخنان . ( وتصور کردند که منظور عيسی معبد اورشليم می باشد
از ). اشاره کرده است عيسی را درک نکرده وتصور کردند که عيسی به معبد اورشليم 

همه آنچه که مسيح گفته بود، کاهنان هيچ چيزی را نتوانسته بودند پيدا کنند که برعليه 
او به کار گيرند، به استثنای اين ، آنان با بد مطرح کردن اين سخنان اميدوار بودند که 

وده وبه درآن ايام ، روميان مشغول بازسازی وتزيين هيکل ب. حداکثر استفاده را بکنند 
، وهرگونه بی احترامی وتوهين به آن به )وبه آن افتخار می کردند( آن مباهات می کردند

روميان ويهوديان ، فريسيان وصدوقيان دراين . طور قطع خشم آنان را برمی انگيخت 
دراين مورد . مورد اشتراک نظر داشتند، زيرا همه آنان ، هيکل را مقدس می شمردند

ه شهادت آنان نسبت به شهادتی که ديگران داده بودند، خيلی دوشاهد وجود داشت ک
اين " يکی از آنان که برای متهم کردن عيسی  رشوه گرفته بود، گفت ،. متناقض نبود

مرد گفته است ، من می توانم معبد خود را ويران کنم وظرف سه روز آن را از نو بسازم 
اگر سخنان مسيح . رستی بيان شدوبه اين طريق در باره سخنان مسيح اظهارات ناد." 

دقيقًا همان طوری که گفته شده بود بيان می شد ، حّتی شورای عالی يهود نميتوانست 
اگر عيسی همانطوری که يهوديان ادعا می کردند، تنها . او را براساس آن ، محکوم کند

ری رفتا) نشانگر( يک فرد عادی بود، آنگاه ادعای او تنها می توانست نشان دهنده 
سخنان او حتی در . نامعقول وخود ستايانه بوده و نميتوانست به کفر گويی تعبير شود

صورت تحريف شدن از سوی شاهدان دروغين ، نميتوانست از جانب روميان به عنوان 
  .جرمی که مستوجب مرگ باشد، تلقی شود

ز وبرای دفاع از خود ا. عيسی با شکيبايی به شها دت های متناقض گوش فرا داد
سرانجام متهم کنندگان او گير افتاده ، آشفته وعصبانی . هيچ سخنی بر زبان نياورد

وبه نظر می رسيد که توطئه ايشان . در روند محاکمه هيچ پيشرفتی ديده نمی شد. شدند
چاره ( تنها راه چاره . قيافا مستاصل شده بود. برعليه عيسی با شکست روبرومی شد 

کاهن اعظم .  زور مسيح را وادار کنند تا خود را محکوم کنداين بودکه با توسل به) آخر
با چهره ای درهم رفته از خشم وبا صدايی خشمگين که نشان دهنده دشمنی آشکار وی 

هيچ پاسخ نمی گويی ؟ اين چيست " با عيسی بود، از کرسی قضاوت برخاسته وگفت ،
او مظلوم شد اّما تواضع ." که عليه تو شهادت می هند؟ اّما عيسی همچنان خاموش ماند

مثل بره ای که برای ذبح می برند ومانند گوسفندی که نزد . نموده ، دهان خود را نگشود
  .٧آيه ۵٣اشعياء باب ." پشم ُبرنده اش  بی زبان است ، همچنان دهان خود را نگشود

سرانجام قيافا دست راست خود را به سوی آسمان بلند کرد ه وخطاب به عيسی 
 خدای زنده سوگندت می دهم که به ما بگويی آيا تو مسيح ، پسر خدای زنده به" گفت ،

  "هستی ؟
زمانی برای خاموش . عيسی در مقابل اين درخواست نمی توانست خاموش بماند

عيسی . او تا اين هنگام سخن نگفته بود. ماندن وزمانی برای سخن گفتن وجود داشت 
.    حتمی  او  را  به  همراه  خواهد  داشت می دانست که پاسخ دادن به اين سوال  مرگ

  اّما  اين  درخواست  از سوی  کاهن  اعظم ، يعنی
.  بلند پايه ترين مقام مورد تائيد قوم يهود ودرنام خدای قادر مطلق مطرح شده بود

مهم تر از اين ، . مسيح در نشان دادن احترام شايسته به احکام کوتاهی نمی کرد 
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او می بايستی رسالت وسيرت خودرا . در مورد سوال قرار گرفته بودارتباطش با خدای پ
هرکه نزد مردم مرا اقرار کند، " عيسی به شاگردانش گفته بود،. به صراحت اعالم کند

 آيه ١٠متی ." من نيز در حضور پدر خود که درآسمان است ، او را اقرار خواهم کرد
  .ی کرداکنون با الگوی خويش ، اين درس را تکرارم . ٣٢

تو خود چنين می گويی " تمامی نگاه مردم متوجه او بود ، هنگامی که پاسخ داد، 
وبه نظر می رسيد که نوری آسمانی سيمای رنگ پريده او را روشن می کرد، ". 

وبه شما می گويم که از اين پس پسر انسان را خواهيد ديد که " هنگامی که اضافه کرد،
  ."برهای آسمان می آيدبه دست راست قدرت نشسته ، بر ا

برای لحظاتی ، الوهيت مسيح در ظاهر انسانی او ظاهر شده  وکاهن اعظم در 
زيرا نگاه منجی افکار ونيت های پنهان . مقابل نگاه ُپر نفوذ منجی بر خود لرزيده بود

او تا اواخر عمرخويش . کاهن اعظم را خوانده وقلب او را تحت تاثير قرارمی داد
  .افذ وپرقدرت پسر خدا را فراموش کندنتوانست نگاه ن

از اين پس ، پسر انسان را خواهيد ديد که به دست راست "عيسی پاسخ داده ،
مسيح دراين سخنان ، چشم انداز بعدی وقايع ." قدرت نشسته ، بر ابرهای آسمان می آيد

به دست او ، سرور حيات وزيبايی ، . را که درآينده اتفاق می افتاد برای ايشان بيان کرد
واز داوری او هيچ فرجام خواهی . راست خداوند نشسته وتمامی جهان را داوری می کند

آنگاه تمامی اسرار پنهان ، در نظر خداوند آشکار شده ) . نخواهد بود( نميتواند باشد 
  .وهرکس مطابق اعمالش مورد داوری قرارگرفته ومجازات خواهد شد

اين تفکر که مردگان قيام کرده . نداخت سخنان مسيح ، کاهن اعظم را به وحشت ا
ودر حضور تخت داوری خداوندايستاده وبراساس اعمال خويش پاداش خواهند يافت ، 

) او نمی خواست ( او مايل نبود. تمامی وجود قيافا را از ترس و وحشت لبريز می کرد
نه صح. باور کند که درآينده براساس اعمالش مورد داوری قرارگرفته ومجازات شود

وبرای لحظاتی، منظره . های داوری نهايی با سرعت از مقابل چشمان او گذشت
  .ترسناکی را می ديد که درآن ، قبرها گشوده شده  وُمردگان از آن بدر می آمدند

قيافا برای لحظاتی در فکر فرورفت چنانکه گويی در حضور داور نهايی ايستاده 
 ، افکار اورا می خواند واسرار درون است ، داوری که چشمانش همه چيز را می بيند

  .اورا آشکار می کرد
سخنان مسيح احساسات او را که . اين منظره از جلوی چشمان کاهن اعظم گذشت 

قيافا ، اعتقاد به رستاخيز ازمرگ ، داوری . از فرقه صدوقيان بود، جريحه دار کرد
سخنان مسيح ، بسيار نهايی وزندگی پس از مرگ را انکار کرده بود واکنون با شنيدن 

آيا اين فرد، يعنی عيسی که به عنوان يک زندانی در حضور او . خشمگين شده بود
ايستاده بود، ميبايستی نظريه هايی را که از نظر او بسيار گرامی داشته می شد،اين 

قيافا برای تحت تاثير قراردادن مردم ، گريبان خود را . چنين مورد حمله قرارمی داد؟ 
ستور داد که بدون  مقدمات  بعدی زندانی را  به خاطر  کفرگويی مجازات چاک زدود

  قيافا  خطاب به  شورا . کنند
حکمتان چيست ؟ وآنها . ديگر چه نيازبه شاهد است ؟ کفرش را شنيديد" گفت ،

  .همگی فتوا دادند که سزايش مرگ است 
ويش را به احساس محکوميت آميخته با عصبانيت ، موجب شد که قيافا تصميم خ

او به خاطر اعتقاد به سخنان مسيح ، . انجام برساند کاری را که می خواست انجام دهد
از خودش عصبانی بود وبه جای اينکه به مسيح بودن عيسی اعتراف کرده وقلب خود 
را برای درک مفهوم عميق حقيقت چاک زند، جامه کاهنی خود را در مخا لفت قاطعانه 
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ام قيافا در چاک زدن گريبان خود ، بسيار با اهميت ومعنی دار اقد. با عيسی ، چاک زد
درحقيقت ، کاهن اعظم ، با اين کار . او مفهوم عميق اين اقدام رادرک نمی کرد. بود

خودش را محکوم کرده ومطابق شريعت خداوند، از مقام کاهنی سلبِ  صالحيت کرده 
محکوم کرده وعدم شايستگی  خودرا در حقيقت ، کاهن اعظم با اين اقدام ، خود را .( بود

  .او حکمِ مرگ خويش را صادرکرده بود.) از مقام کاهنی اعالم کرده بود
کاهن اعظم نبايد گريبان خود راچاک زند، طبق قوانين الويان ، اين عمل حرام تلقی 

کاهن ، تحت هيچ شرايط ومناسبتی حق نداشت  که . شده و مستوجب مجازات مرگ بود
در ميان يهوديان رسم براين بود که افراد  به خاطرمرگ عزيزان . اک زندجامه خودرا چ

. ودوستان جامه خودرا چاک می زدند، اّما کاهنان چنين کاری را نبايد انجام ميدادن 
الويان باب . ودراين مورد دستورات صريحی از سوی مسيح به موسی داده شده بود 

  .۶ آيه ١٠
جامه .  می شد ميبايستی پاک و بی عيب باشدهرچيزی که از سوی کاهنان پوشيده

. های رسمی وزيبای کاهنان می بايستی نشاندهنده شخصيت عظيم عيسی مسيح باشد
هيچ چيزی به جز ، کامل بودن درجامه وهيئت ، در کالم ودر فکر نمی تواند مورد قبول 

به زيرا خداوند پاک ومقدس است وشکوه وکمال او می بايستی . خداوند قرارگيرد
هيچ چيزی به جز کمال نميتواند عبادت الهی . واسطه عبادت دنيوی نشان داده شود

انسان فانی با نشان دادن روح تو به . ومقدس را به طور شايسته ای آشکار کند
را ) روحی ( وخداوند چنينی روحيه ای . وفروتنی ميبايستی قلب خويش را چاک زند

هنی نبايد دريده شود زيرا انجام چنين کاری اّما جامه کا). می داند( تشخيص می دهد
کاهن اعظم ، کسی که مقام مقدس را . چيزهای آسمانی را ضايع می کند) تمثال ( تصوير

پذيرفته ومسئوليت انجام مراسم وعبادت مذبح را به عهده داشت ، با جامه چاک زده ، 
  او  با  چاک زدن . ست به نظر می رسيد  که  ارتباط  خويش را  با  خداوند  قطع  کرده  ا

جامه اش ، خود را از مقام نمايندگی خدا محروم کرده وازآن به بعد، اعمال او به 
رفتار واعمال قيافا، نشاندهنده خشم وعدم . عنوان کاهن اعظم ، مورد قبول خداوند نبود

  .کمال انسانی بود
آداب ورسوم قيافا با چاک زدن جامه اش ، احکام وشريعت خدارا باطل خوانده واز 

قوانين مقرر شده از سوی انسان مشروط بر اين بود که در صورت . انسانی متابعت کرد
مشاهده کفر گويی ، کاهن  ميتواند در انزجار از گناه جامه خودرا چاک زده وُمجرم تلقی 

قوانيت انسانی تصريح می کرد که کاهن اعظم در صورت مشاهده کفر گويی می .( نشود
وبدين ترتيب ). راز گناه جامه خويش را چاک زده وبی گناه تلقی شودتواند در انزجا

  .احکام خدا از سوی احکام انسانی ناديده گرفته می شد
کاهن اعظم از سوی مردم به دقت مورد توجه قرار می گرفت و ) اقدام ( هرعمل 

 اقدام که اين اّما در. قيافا قصد داشت با تظاهر به دينداری مردم را تحت تاثير قرار دهد
از به کسی که خداوند در باره ) قيافا(شده بود ، او  طرح ريزی  برای متهم کردن مسيح 

 وخودش  )عيب جويی کرده ( دشنام داده "  نام  من  در  اوست "  اش  فرموده  بود،
او با متهم کردن مسيح به کفر گويی ، برای هميشه خود را . مرتکب کفر گويی می شد

  .د محکوم کرددر پيشگاه خداون
هنگامی که قيافا گريبان خويش را چاک زد، رفتا ر او نشاندهنده موضعی بود که 

مردمی که روزگاری مورد عنايت . قوم يهود بعد از آن در مقابل خداوند اتخاذ می کردند
مورد ( به سرعت تبديل به قومی می شد که از سوی َيُهوه مطرود می شد . خداوند بود

ديگر به " هنگامی که مسيح بر روی صليب فرياد برآورد که). ت انکارقرار می گرف
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وپرده محرابگاه از باال تا پايين دو پاره شد، خدای ) ٣٠ آيه ١٩يوحنا" ( انجام رسيد
. قدوس اعالم کرد که قوم يهود، کسی را که نمونه ومصداق تمامی الگوهای ايشان بود

وبنابراين قيافا چاره ای نداشت جز . بوداسراييل از خداوند جدا شده . انکار کرده بودند
اينکه جامه رسمی خود را که دال بر ادعای او به عنوان نماينده کاهن اعظم بود، چاک 

وچاره ای . زند، زيرا جامه او بيشتر از اين برای وی يا برای مردم هيچ اهميتی نداشت 
 خود را چاک جز اين نبود که کاهن اعظم به خاطر ترس ووحشت خود وقوم ، گريبان

  .زند
شورای عالی يهود حکم قتل عيسی را صادر کرده بود درحالی که محاکمه افراد 
درشب ، مغاير قوانين بهود بود وبا محکوميت قانونی فرد، هيچ گونه اقدامی بر عليه او 

با . نبايد انجام می شد مگر در روشنايی روز ودر حضور تمامی اعضای شورای يهود
ی مثل يک تبه کار محکوم برخورد کرده و اورا تسليم کرده بودند تااز وجود اين ، با منج

کاخ کاهن اعظم دارای . سوی فاسد ترين وشريرترين افراد مورد آزار وشکنجه قرارگيرد
حياط بسيار بزرگی بود که درآن سربازان وجمعيت گرد هم آمده بودند وعيسی  از وسط 

دو طرف حياط افرادی اجتماع کرده بودند که در . اين حياط به اطاق نگهبانان آورده شد
آنان سخننن . عيسی را به خاطر ادعای پسر خدابودن ، مورد استهزا قرارمی دادند 

را " آمدن او بر ابرهای آسمان " و " نشستن به دست راست قدرت " عيسی را درباره 
محاکمه هنگامی که عيسی در اطاق نگهبانان در انتظار . با تمسخر تکرار می کردند

جمعيت نادان رفتار بيرحمانه ای را که با . قانونی بود، مورد محافظت قرار نگرفت 
عيسی د ر مقابل شورای عالی يهود صورت گرفته بود، ديده بودند وآنان از اين 
موضوع سوء استفاده کرده و با نشاندادن هرگونه تمايالت شيطانی به آزار واذيت 

 خود گذشتگی وبرد باری الهی مسيح ، خشم ايشان را بزرگ منشی ، از. عيسی پرداختند
فروتنی ، معصوميت وشکيبايی با شکوه او موجب شد تا دلهايشان از . بر انگيخته بود

رحمت وعدالت ناديده گرفته شده بود و با پسر يگانه خدا چنان . خشم شيطانی لبريز شود
  .تار نشده بودغير انسانی رفتار شد که هرگز با هيچ تبهکاری اين چنين رف

  
قلب عيسی راشکافته بود، ضربه ای که ) عميق تری ( اّما درد واندوه شديدتری 

آنچنان اعماق وجود او را زخمی کرده بود که هيچ دشمنی نمی توانست چنين ضربه ای 
مسيح در حالی که از مقابل جمعيت استهزا کننده به سوی کاخ قيافا عبور . را وارد سازد

بعد از ترک کردن . يکی از شاگردانش مورد انکارقرار گرفته بوداز سوی . می کرد
استادشان درباغ جسميانی ، دو تن از شاگردان به فاصله دورتری از جمعيت که عيسی 

. اين دوشاگرد پطرس ويوحنا بودند. را اسير کرده بودند، به دنبال وی حرکت می کردند
سی بود، شناخته وبه او اجازه ورود کاهنان ، يوحنا را که در زمره شاگردان معروف عي

به اين اميد که او با مشاهده تحقيراستادش ، به ادعای . به حياط کاخ را داده بودند
يوحنا به حمايت از پطرس سخن . عيسی مبنی بر پسر خدابودن  باديده تحقير نگاه کند

تشی با خادمان وماموران آ. هوا سرد بود. گفته ومجوز ورود ی را نيز کسب کرده بود
پطرس نيز با آنان . زغال افروخته وبرگرد آن ايستاده بودند وخودرا گرم می کردند

پطرس مايل نبود وبه عنوان يکی از شاگردان عيسی . ايستاده بود وخودرا گرم می کرد 
قاطی ( او با افرادی که دور آتش جمع شده بودند، گرم گرفته . مورد شناسايی قرار گيرد

د که جز ء يکی از افراد ی محسوب شود که عيس را به کاخ قيافا واميدوار بو) شده 
  .آورده بودند
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اين کنيز، . دراين هنگام کنيزی اورا در روشنايی  آتش ديد وبه او خيره شد 
او . هنگامی که پطرس با يوحنا وارد صحن حياط می شدند ، متوجه ورود آنا ن شده بود

 که او ممکن است يکی ازشاگردان عيسی متوجه چهره افسرده پطرس شده وفهميده بود
پطرس سراسيمه " تو نيز يکی از شاگردان او هستی ؟" بنابراين به پطرس گفت ،. باشد

او چنان وانمود کرد که متوجه . ناگهان نگاه جمعيت متوجه اوشد. ومبهوت شده بود
مرد نيز با سخنان کنيز نشده است ، اّما کنيز با سماجت به اطرافيان خود می گفت که اين 

ای زن ، او را نمی " پطرس ناگزير به پاسخ شده وبا عصبانيت گفت ،. عيسی بود 
پطرس در ." تو نيز يکياز انهايی :" کمی بعد، کسی ديگر اوراديد وگفت ." شناسم 

: ساعتی گذشت  وکسی ديگر به تاکيد گفت ." ای مرد، من از آنها نيستم " پاسخ گفت ،
ای مرد، :" پطرس در پاسخ گفت . با اوبود، زيرا جليی است بی گمان اين مرد نيز " 

پطرس برای سومين بار عيسی را انکار کرده بود که ناگهان ." نمی دانم چه می گويی 
  .آه پطرس ، به اين زودی از استادت خجل شده واورا انکارکردی . خروس بانگ زد

 را که يکی از يوحنا با وارد شدن به تاالرمحاکمه ، سعی نداشت اين حقيقت
او با جمعيت بيرحمی که به استادش ناسزا می . شاگردان مسيح می باشد، کتمان کند

يوحنا مورد سوال قرارنگرفت زيرا تظاهر به دروغ نکرد وبدين . گفتند ، قاطی نشده بود
او به گوشه خلوت وامنی پناه برده بود تا بدون . ترتيب خود را در معرض اتهام قرارنداد

وا ز همين مکان .  جمهيت ، بتواند هرچه بيشتر به عيسی نزديک شودجلب توجه
  .توانست همه آنچه را که در محاکمه عيسی بوقوع می پيوست ببيند وبشنود
او با تظاهر به . پطرس تصور نميکرد که شخصيت واقعی وی زمانی آشکار شود

. ار شده بودبی عالقگی خود رادرصف دشمن قرارداده وبه آسانی در دام وسوسه گرفت
، ميبايستی چون ) بجنگد( اگر او فرا خوانده شده بود تا بخاطر سرورش مبارزه کند

اّما هنگامی که مورد اتهام قرارگرفت ، ترسو بودن خويش . سربازی دلير رفتار می کرد
کسانی که خود را از جبهه مبارزه عقب می  کشند ، به سوی استهزا . را به اثبات رساند

وبا همدست شدن با کسانی که . ه می شوند تا ايمان خويش را انکار کنندکنندگان کشيد
آنان به دشمن . ميبايستی از آنان دوری کنند، خودرا در مسير وسوسه قرارمی دهند

اجازه می دهند تا ايشان را مورد وسوسه قراردهد ومجبور به ارتکاب اعمالی می شوند 
امروز نيز اگر شاگرد مسيح . می شدندکه هرگز تحت هيچ شرايطی حاضربه انجام آن ن

در برخورد با مشکالت وسختی ها ايمان خويش را پنهان کند، همانند پطرس مسيح را 
  .انکار خواهد کرد

پطرس در جريان محاکمه سرورش عيسی ، هيچ گونه عالقه ای از خود نشان 
 دل آزرده نداد، اّما با مشاهدهرفتار بی رحمانه جمعيت ورنج واندوه عيسی ، به شدت

) حقير( او از اينکه عيسی با تن در دادن به چنين رفتاری ، خود وپيروانش را خوار. شد
وبه جای اينکه  احساسات  واقعی  خويش  را  . ، خشمگين وشگفت زده بود. کرده بود

  ) نابهنگام( پنهان کند ،  سعی  کرده  بود  در  استهزا کردن  نابجای 
اّما رفتار وظاهر او غير عادی  . ن  ملحق شودشکنجه گران عيسی ، به ايشا

زيرا به دروغ رفتار می کرد و درحالی که سعی داشت با بی اعتنايی . ومصنوعی بود 
سخن بگويد ، نمی توانست خشم خودرا درمقابل ناسزاهايی که به استادش داده می شد، 

ه پيروی از وبرای باردوم توجه همگان به سوی او جلب شده ومجددًا ب. کنترل کند
اين مرد را که می گوييد، " اّما اين بار قسم خورده واعالم کرد که ، . عيسی متهم شد

ساعتی بعد، يکی از خادمان . با اين حال فرصت ديگری به اوداده شد!" نمی شناسم 
آيا من " کاهن اعظم که از خويشان آ ن کس بود که پطرس گوشش را بريده بود، گفت،
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شکی نيست که توهم يکی از آنها هستی زيرا جليلی " ن باغ نديدم ؟خود تورا با او درآ
پطرس با شنيدن اين سخنان لعن کردن آغاز کرد، !" هستی واز لهجه ات پيداست 

اّما پطرس برای اينکه سوال کنندگان . شاگردان عيسی به پاک سخن گفتن معروف بودند 
ند، با لعن ودشنام ، سرورش عيسی را کامًال فريب داده ورفتار دروغين  خود را توجيه ک

پطرس با شنيدن بانگ خروس . را به انکار کرد وآنگاه خروس برای بار دوم بانگ زد
پيش ازآنکه خروس دوباربانگ زند، " سخنان عيسی رابه ياد آورد که به او گفته بود،

  ٣٠ آيه ١۴مرقس ".سه بار مرا انکار خواهی کرد
هنوز ( ميز از دهان پطرس جاری می شددرحالی که لعن ودشنام های اهانت آ

، وصدای بانگ خروس درگوش او می پيچيد ، منجی روی )برلبهای پطرس تازه بود
درهمان لحظه چشمان پطرس متوجه . گرداند وبه شاگرد ضعيف و ناتوان خود نگاه کرد

مسيح شد ودر سيمای مهربان او رنج واندوه شديدی را مشاهده کرد با اين حال در 
  .او اثری از عصبانيت ديده نمی شدسيمای 

مشاهده آن سيمای رنج ديده ورنگ پريده ، لبهای لرزان ونگاه دلسوزانه وبخشنده 
اکنون وجدان او بيدار شده و حافظه او فعال شده . ، مانند تيری قلب پطرس را شکافت 

د با او بود ، پطرس بياد آورد که چند ساعت قبل به عيسی قول داده بود که اگر الزم باش
او اندوه خويش را به ياد آورد ، هنگامی که منجی دراطاق . به زندان رفته وخواهد ُمرد 

پطرس درست . باالخا نه به او گفته بود که دريک شب سه بار او را انکار خواهد کرد
لحظاتی قبل اعالم کرده بود که عيسی را نمی شناسد ، اّما اکنون با اندوه دريافته بود که 

 اندازه او را می شناخته واز قلب او آگاه بوده است ، رياکاری و خيانتی که عيسی چه
  .حتی خودِ  پطرس ازآن آگاه نبود

مهربانی ومرحمت منجی ، .) پطرس تمامی حوادث گذشته را به خاطر آورد( 
او هشدارمسيح را . ُبردباری وماليمت او نسبت به شاگردان خطا کارش را به ياد آورد 

ای شمعون ، ای شمعون ، شيطان اجازه خواست شما را "  که گفته بود ، به ياد آورد
پس چون باز . اّما من برای تو دعا کردم تا ايمانت تلف نشود. همچون گندم غربال کند

او باترس و وحشت،  . ٣٢ و٣١ آيات ٢٢لوقا." گشتی ، برادرانت را استوار بدار
پطرس يکبار ديگر به سيمای . د ناسپاسی ، دروغ وعهد شکنی خود را به خاطر آور

منجی نگاه کرده وديد که دستی با بی حرمتی تمام برای سيلی زدن به صورت منجی به 
وديگر بيشتر از اين نمی توانست چنين صحنه ای را تحمل کند، .هوا بلند شده است 

  .بنابراين با قلبی شکسته و با شتاب از حياط کاخ قيافا خارج شد
وای شب به پيش می رفت ، درحالی که نمی دانست به کجا پطرس درتاريکی وانز

سرانجام خود رادرباغ جتسيمانی  يافت وتمامی وقايع چند ساعت قبل از ذهن . می رود
سيمای رنج کشيده منجی  وعرقی را که همچون قطرات خون از پيشانی . او خطور کرد 

) او ظاهر می شددر مقابل چشمان ( او جاری بود، از مقابل چشمان او می گذشت 
پطرس با تاسف وپشيمانی دردناکی به ياد آورد که چگونه عيسی در تنهايی رنج واندوه 

  دعا کرده بود، وآنانی که درآن ساعات سخت آزمايش با او مّتحد  می  شدند ،  درخواب 
:" پطرس سفارش خطير وجدی عيسی را به ياد آورد که به ايشان گفته بود.بو دند 
دانستن اين . ۴١ آيه ٢۶متی ." نيفتيد) وسوسه( دعا کنيد  تا درآزمايش بيدار باشيد و

( که او به بار سنگين رنج وتحقير منجی  افزوده بود ، دلِ  سوخته او راآزار می داد 
درست درهمان نقطه ايی که عيسی روی بر خاک افتاده ورنج واندوه ) . عذاب می داد

رده بود، پطرس رومی برخاک افتاد وآرزو خويش را در حضور پدر آسمانی بر زبان آو
  .کرد، که ای کاش میُ مرد
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. درحالی که عيسی به پطرس سفارش کرده بود که بيدار مانده ودعا کند، او خوابيد
. ( تمامی شاگردان به دليل خوابيدن درآن لحظات بحرانی ، متّحمل زيان سنگينی شدند

دشواری که شاگردان ) آزمون ( مسيح از آزمايش ). زيان سنگينی را متحّمل شدند
او ميدانست که چگونه شيطان حواس ايشان . ميبايستی از آن عبور می کردند، آگاه بود

وبه همين دليل بود . را از کار انداخته تا نتوانند برای مواجه باآزمون دشوار آماده باشند
اقبت ودعا اگرآن ساعاتِ  در باغ جتسيمانی  در مر. که به شاگردان هشدار داده بود

سپری می شد، پطرس به قدرت ضعيف وناتوان خويش متکی نشده وبه حال خويش رها 
اگرشاگردان درباغ جتسيمانی ، اوقات خويش را در دعا و مراقبت سپری می .( نمی شد 

کردند، پطرس ، ضعف وناتوان به حال خود رها نمی شد تا سروروخداوند خويش را 
  ).انکار کند

يح بيدار مانده و دعا کرده بودند، آنگاه ميتوانستند برای نظاره اگر شاگردان با مس
وماهيت درد واندوه طاقت فرسای . کردن رنج واندوه مسيح بر روی صليب آماده شوند

آنان ميتوانستند ، سخنان عيسی را که رنج واندوه ومرگ . او را تا اندازه ای درک کنند 
  .دندو قيام خويش را پيش بينی کرده بود بياد آو

با فرا رسيدن صبح ، بار ديگر شورای يهود تشکيل جلسه داده وعيسی مجددًا به 
او خود را پسر خدا اعالم کرده بود وشورا نيز با تاديل سخنان او . اطاق شورا آورده شد 
اّما آنان نمی توانستند او را به دليل اين ادعا محکوم کنند ، زيرا . ، وی را متهم کرده بود

نان در جلسه شبِ  قبل شورا حضور نداشتند وسخنان عيسی را نشنيده بسياری از آ
واعضای شورا می دانستند که محکمه روميان ، عيسی را به دليل اين ادعا . بودند 

اّما ، اگر آنان از دهان خود عيسی اين ادعا را می شنيدند . سزاوار مرگ نخواهد دانست 
وادعای او را به عنوان عملی تحريک  . ؛ آنگاه ميتوانستند به هدف خويش نايل شوند

  . آميز تلقی وتعبير کنند
اّما عيسی همچنان خاموش ." اگر تومسيحی ، به ما بگو" آنان به عيسی گفتند،

اگر " سرانجام عيسی با لحنی تاثرآور پاسخ داد،. آنان دوباره از او سوال کردند. ماند
با اين ." بپرسم ، پاسخم نخواهيد دادبگويم ، سخنم را باور نخواهيد کرد، واگر از شما 

حال برای اينکه آنان درآينده عذر وبهانه ای نداشته باشند، طی سخنان هشدار آميز 
  . اّما از اين پس، پسر انسان به دست راست قدرت خدا خواهد نشست" اعالم کرده 

د شما خو:" در پاسخ گفت ". پس آيا تو پسر خدايی ؟" آنان يکصدا از او پرسيدند،
ديگر چه نيازی به شهادت است ؟ خود از زبانش " پس گفتند ،. " گفتيد که هستم

  ."شنيديم 
بنابراين بر اساس سومين اتهام مقامات يهود ، مسيح به مرگ محکوم شد واکنون 
الزم بود که اين حکم از سوی مقامات روم مورد تاييد قرار گيرد ومسيح به ايشان تسليم 

  . شود
مورد )اراذل واوباش( ای سومين بار از سوی جمعيت جاهل پس از آن مسيح بر

آزار وشکنجه قرارگرفت واين واقعه در حضور کاهنان  و روسای  قوم يهود وبا مجوز 
هرنوع احساس دلسوزی وعواطف انسانی از دلهای ايشان رخت . ايشان اتفاق افتاد

د با اين حال از اگر چه داليل ايشان برای خاموش کردن عيسی ضعيف بو. بربسته بود
حربه های ديگری برخوردار بودند، حربه هايی از قبيل عذاب ، شکنجه ، خشونت 
ومرگ که درتمام قرون واعصار برای خاموش کردن بدعت گذاران  به کار برده شده 

  .بود
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هنگامی که محکوميت عيسی از سوی قضات اعالم شد، خشمی شيطانی بر جمعيت 
جمعيت به سوی . ای ايشان همانند حيوانات درنده بودخروش فرياده. حاضر مستولی شد

اگرسربازان رومی . عيسی هجوم برده وفرياد می زدند، او گناهکاراست ، مصلوبش کنيد
واگر . در صحنه حضور نداشتند عيسی زنده نمی ماند تا در جلجتا به صليب کشيده شود

کردند ، جمعيت مقامات رومی مداخله نمی کردند واز خشونت جمعيت ممانعت نمی 
  .می کردند) قطعه قطعه ( خشمگين عيسی را تکه تکه 

روميان به عنوان افرادی کافر ، از رفتار وحشيانه کاهنان وجمعيت خشمگين 
افسران رومی ، . برعليه عيسی عصبانی بودند زيرا اتهامات او به اثبات نرسيده بود
 قوانين  دولت روم محاکمه ومحکوم کردن عيسی را از سوی يهوديان نقض آشکار

حتی بر اساس قوانين يهود نيز، محکوم کردن يک فرد به مرگ براساس . اعالم کردند
به طور موقت  باعث ) دخالت ( اين مداخله . شهادت خود فرد، نقض قوانين تلقی می شد

تاخير هرگونه اقدامی برعليه عيسی شد، اّما  رهبران يهود از شفقت ومهربانی بهره ای 
  .دند ودر کشتن مسيح مصّمم بودندنبرده بو

کاهنان وروسای يهود ارزش مقام ومرتبه خويش را از ياد برده وپسر خدا را 
آنان ، او را به همراه اصل ونصبش مورد . ناجوانمردانه مود آزار وشکنجه قراردادند

  .تمسخر قراردادند
 است موجب شده( کاهنان اعالم کردند که گستاخی او در مسيح خواندن خودش ،

، او را  مستحق  خفت بارترين  نوع  مرگ  نموده ) که به مرگی خفت بار محکوم گردد 
  و بدين ترتيب ،  منجی از  سوی . است 

در ميان جمعيت ، گروهی ، بر . فاسد ترين افراد مورد شکنجه وآزار قرار گرفت 
:" ، می گفتندصورت عيسی آبِ  دهان انداخته او را زدند ، وبعضی نيز به او سيلی زده 

  "ای مسيح ، نبوت کن وبگو چه کسی تورا زد؟
فرشتگان خداوند با منتهای وفا داری وبه دقت ، هرنوع نگاه ، کالم ورفتار توهين 

روزی فرا خواهد رسيد که افراد پست . آميز برعليه فرمانده محبوبشان را ثبت کردند
ن انداختند ، او رادر شکوه وفرومايه که بر صورت رنگ پريده مسح سيلی زده وآبِ  دها
  .                                               وجاللش خواهند ديد که از خورشيد نيز درخشنده تر خواهد بود

  
 "يهودا " 

  "٧۶فصل "   
   

سرنوشت يهودا پايان غم انگيز يک زندگی است که ميتوانست مورد تکريم 
ل ازآخرين سفرش به اورشليم می ُمرد، درميان اگر يهودا قب. واحترام خداوند قرارگيرد

دوازده شاگرد مسيح به عنوان فردی شايسته تلقی می شد، فردی که فقدان او عميقًا 
  )يک جمله.( احساس می شد

  
. اّما افشا شدن شخصيت او به جهانيان به خاطر هدف خاصی صورت گرفت .........

د او، نسبت به حقايق مقدس مرتکب اين موضوع هشداری بود برای همه کسانی که مانن
  .خيانت می شوند

کسی قبل از فرارسيدن عيد َفَصح، يهود ا پيمان خويش را با کاهنان و روسای  
سپس ترتيبی داده شد تا منجی را در . يهود  تجديد  کرد تا عيسی را به ايشان تسليم کند

قبل از .  دستگير کنندکه به عبادت ودعا مشغول می شد،) مکانهايی ( يکی از محل هايی 
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جشنهای َفَصح ودرخانه شمعون ، يهودا اين فرصت را داشت تا درباره کاری که برای 
اّما نقشه او تغيير ( انجام آن  متعهد شده  بود ،  تفکر کند، اّما نقشه او بدون  تغيير ماند 

جالل  خدای – بهای  پرداخت شده برای  يک برده --، او به خاطر سی سکه نقره )نکرد
  .را برای مرگی خفت بار، فروخت 

شيفته پول بود، با اين حال آن اندازه فاسد نشده بود که ) طبيعتًا( يهودا فطرتًا 
او روح مال اندوزی را دردرون خود پرورانده بود تا جايی که . مرتکب چنين عملی شود

مسيح  چربيده عشق به َممونا، برمحبت او نسبت به  . انگيزه حاکم بر زندگی او شده بود
او به  خاطر پايبندی به يک عادت بد، خود را تسليم شيطان کرد تا برای انجام . بود

  .هرنوع عمل گناه آلود مورد استفاده قرارگيرد
يهودا، هنگامی که جمعيت در پی عيسی روان بودند ، به  شاگردان او  پيوسته 

، دلهای ايشان را تحت تاثير تعاليم منجی درکنيسه ، کنار درياچه وبر فراز کوه .  بود
يهودا ديده بود که چگونه مريضان ، مفلوجان ونابينايان از تمامی شهرها . قرارمی داد

او افراد  در حال مرگ را  ديده  بود  که در . ودهکده ها در اطراف عيسی جمع می شدند
  يهودا  معجزات  خارق العاده  منجی را در . پيش پای او گذاشته  می شد ند

او شواهد . ا دادن مريضان ، در اخراج ديوها ودر زنده کردن مردگان ديده بودشف
قدرت مسيح را در وجود خويش احساس کرده بود وتعاليم مسيح را عالی تر از تمامی 

او  معلم  بزرگ را  دوست  . تعاليمی که تا آن زمان شنيده بود، مورد تاييد قرارداده بود
يهودا نياز  به  تغيير رفتار وشخصيت را احساس .  بودداشت و مشتاق  همراهی  با او 

می کرد واميدوار بود با  پيوستن به عيسی،  چنين تغييری را  تجربه کند،  منجی از 
، بلکه او را درميان ) منجی با يهودابه سردی برخورد نکرد( پذيرش يهوداسرباز نزد 

طمينان کرد وبه او قدرت مسيح برای کاربشارت به او ا. دوازده شاگرد خود قرارداد
اّما  يهودا  خود را  به طور کامل .   بخشيد تا مريضان را شفا داده وديوها را اخراج کند

  و از تمايالت د نيوی و عالقه  به  . به  مسيح  تسليم   نکرد
او در حالی که مسئوليت واگذار شده از سوی مسيح . مال اندوزی دست بر نداشت 

او .  نشد خود را مطيع  وی سازد ودر دستان خداوند شکل گيردرا پذيرفته بود، حاضر
فکر ميکرد  که می تواند  عقايد و نظرات خويش را حفظ کند وبدين ترتيب روح انتقاد 

  .ومتهم کردنِ  ديگران را در ذهن خود پرورش داد
يهودا از احترام بسيار شاگردان برخوردار بود ونفوذ فراوانی بر روی ايشان داشت 

و نسبت  به توانا ييهای  خويش  نظر  بسيار  خوبی  داشت  و به  عقايد  و  قابليت ا. 
  های  برادرانش  با   ديده   حقارت 

از نظر يهودا، شاگردان موقعيت هايشان را درک نمی کردند و . می نگريست
او فکر می کرد که کليسا با داشتن چنين  رهبران  . فرصت ها را  غنيمت  نمی شمردند 

هرگز شکوفا نخواهد . ( هرگز  پيشرفت نخواهد داشت )  بی بصيرتی ( وته بينی ک
يوحنا، کسی . از نطر او پولس شخصی عجول بود که بدون مالحظه رفتار می کرد).شد

ازنظر يهودا يک . که حقايق خارج شده از دهان مسيح را ارج نهاده وبه خاطر می سپرد
 ، کسی که تعاليم مسيح ، صداقت وراستی متی. سرمايه دار بد بخت شمرده می شد 

درتمامی چيزهارا به او آموخته بود ، کسی که در خصوص درستی وصداقت بسيار 
سخت گير ودقيق بود وآنچنان در کالم منجی  تفکر  می کرد  که  مجذوب  سخنان  او  

  می شد  از  نظر  يهودا  برای  انجام  مسئوليتهای  دقيق و 
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بدين ترتيب يهودا ساير . وانست مورد اطمينان قرارگيرددور انديشانه نمی ت
شاگردان را مورد ارزيابی قرارداده وچنين نتيجه گيری کردکه کليسا بدون تواناييهای او 

  .دچار آشفتگی وسردرگمی خواهد شد
او همواره خود را . يهودا خود رابسيارشايسته ومايه سربلندی وافتخار می دانست 

  . کردبدين ترتيب معرفی می
يهودا از ديدنِ ضعف شخصيت خود عاجز بود ومسيح او را در جايی قرارداد تا 

خزانه دار شاگردان برگزيده ) درمقام ( او به عنوان . ضعف خود راديده واصالح کند
شده بود تا نياز های اين گروه کوچک را فراهم کند و از  فقيران و نيازمندان  دست 

    مراسم شامِ  آخر به  يهوداهنگامی که عيسی در. گيری  کند
شاگردان گمان بردند که " آنچه درپی انجامِ  آنی ، زودتر به انجام برسان :" گفت 

عيسی به اومی گويد آنچه برای عيد الزم است ِبَخرد، يا آنکه چيزی به فقرا بدهد، 
يهودا، در خدمت کردن به ديگران می توانست روح فداکاری وايثار راکسب کرده 

به تعاليم روزانه مسيح گوش فراداده ) در تمام مدتی که ( اّما در حالی که .  دهدوپرورش
وشاهد زندگی ورفتار ايثارگرانه اوبود، يهودا در صدد ارضاء تمايالت حريصانه خود 

،  پيوسته ) به وی سپرده می شد( مبالغ اندکی که در دسترس وی قرار می  گرفت . بود
، هنگامی که خدمت ) غالب  اوقات ( بيشتر وقت ها. باعث وسوسه او می شد) مدام (

اندکی برای مسيح انجام می داد، ويا برای مقاصد ومقتضيات مذهبی وقت صرف می 
ازنظر يهودا، اين موضوع . کرد، از همين سپرده اندک به خودش حقوق پرداخت می کرد

اظهارات مکرر . ولی از نظر خداوند اويک دزد بود. بهانه ای برای توجيه رفتار اوبود
او خطِ  مشیِ  . يهودا را رنجانده بود. مسيح مبنی براينکه پادشاهی او از اين جهان نبود

او برنامه هايی را تعيين . ( را تعيين کرده بود که از مسيح انتظار داشت آن را انجام دهد
نده طبق برنامه او، حيی تعميد ده.) کرده بودکه از مسيح توقع داشت آن را انجام دهد

اّما، يحيی  در زندان رها شده بود تا سراز تنِ  وی جدا . ميبايستی از زندان آزاد می شد
خود وانتقام ) پادشاهی ( با شکوه ) قدرت ( شود، وعيسی به جای نشان دادن اختيار

يهودا . جويی از مرگ يحيی ، با شاگردانش به گوشه خلوتی در بيرون شهر عزيمت کرد
او تصور می کرد که اگر عيسی از انجام نقشه های . هاجمی تر بودخواستار مبارزه ای ت

او تصورمی کرد که اگر . ( شاگردان جلوگيری نکند، کار خدمت موفق تر خواهد بود
عيسی از به اجرا درآوردن طرحهای شاگردان ممانتعت نکند، نتيجه کار موفق تر خواهد 

کرده وديده بودکه چگونه ) بارز( ه يهودا دشمنی فزاينده رهبران يهود را برجست) . بود
درخواست آنان، هنگامی که از عيسی خواستند تا آيتی آسمانی به آنان بنماياند، نشنيده 

ودل او در معرض شک وبی ايمانی قرارگرفته ودشمن نيز افکار ترديد . گرفته شده بود
گشت روی ان) تا آن اندازه( چرا عيسی تا آن ّحد. وعصيان گرانه را به اوعرضه کرد

چيزی می گذاشت که دلسرد کننده بود؟ چرا او عذاب وشکنجه را برای خود وشاگردانش 
اميد دستيابی به مقام عالی در پادشاهی جديد موجب شده بود تا . پيش بينی کرده بود؟ 

آيا اميدهای او ميبايستی به نا اميدی تبديل می . يهودا ازآرمان واهداف مسيح حمايت کند
تقاد قطعی نداشت که عيسی پسر خدا نمی باشد، با اين وجود ، ترديد داشت شد؟ يهودا اع

  .، و در صدد بود برای اعمال ومعجزات خارق العاده او دليل قاطع کننده ای بيابد
يهودا، عليرغم تعاليم خود مسيح ، دائمًا اظهار عقيده می کرد که مسيح ميبايستی 

خوراک دادن به پنج هزار تن ، او سعی کرده در . در مقام پادشاه براورشليم سلطنت کند
بود اين کاررا جامه عمل بپوشاند وبه همين مناسبت در تقسيم کردن غذا به جمعيت 

يهودا از اين فرصت استفاده کرده وتوانايی خويش را درکمک . گرسنه کمک کرده بود
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يشود، کردن به ديگران ديده بود وخشنودی را که همواره درخدمت به خداوند حاصل م
او در حمل مريضان ودرد مندان به حضورمسيح ، کمک کرده وديده . احساس کرده بود

بود که چه آرامش وشادی وشعفی به واسطه قدرت شفا بخش منجی در دلهای انسانی به 
وآرامش وشادی وسالمتی حاصل از قدرت شفا بخش منجی را در ( يا ) وجود می آيد

را ه ورسم مسيح را درک کرده بوداّما از درک تمايالت او شايد ). دلهای انسانی ديده بود
يهودا اولين کسی بود که از شور واشتياق برانگيخته شده . خود خواهانه اش عاجز بود

او نقشه کشيده بود تا عيسی . به خاطر معجزه قرصهای نان حداکثر استفاده را کرده بود
وناکامی او ) توقعات او زياد( انتظارات او زياد.را به زور به پادشاهی منصوب کنند

  .دردناک بود
مسيح درکنيسه درباره نان حيات نقطه عطفی در زندگی يهودا ) خطابه ( سخنرانی 

آمين ، آمين ، به شما می گويم ، ." او سخنان مسيح را که گفته بود. به شمار می رفت 
. شنيده بود." دکه تا بدن پسر انسان را نخوريد وخون او را ننوشيد، در خود حيات نداري

او می ديد که عيسی به جای سخن گفتن درباره مسايل دنيوی درباره . ۵٣ آيه ۶يوحنا 
تصورمی ( او خودرا آينده نگر تلقی کرده وفکرمی کرد. مسايل روحانی سخن می گويد

که عيسی در آينده از هيچ گونه احترامی برخوردار نخواهد بود ونخواهد توانست ) کرد
بنابراين به جای نزديک شدن به . ّهمی را به پيروان خويش اعطا کندمقام وموقعيت م

او .( او می بايستی گوش به زنگ بماند وماند. مسيح ، تصميم گرفت که از او دوری کند
  ).می بايستی مترصِد فرصتی بماند وماند

. يهودا ازآنزمان ، شک وترديدهای خود رابيان کرده وذهن شاگردان راآشفته کرد
طرح کردن مباحثات وعقايد گمراه کننده ، همان جر وبحث هايی را که کاتبان او با م

.  وفريسيان در مخالفت با ادعاهای مسيح روی آن پافشاری می کردند، تکرار می  کرد
  يهودا تمامی  مشکالت  بزرگ و کوچک  را،  تمامی 

) مژده نجات( سختی ها وموانع ظاهری بر سرراه پيشرفت وتوسعه خبر خوش را
او متونی از کتب مقدس را ارايه می . را به عنوان شواهدی برعليه حقايق آن تفسير کرد

اين ( اين متون . کرد که با حقايق معرفی شده ازسوی مسيح هيچ ارتباطی نداشت 
جدا شده ا زکتاب مقدس ، شاگردان را آشفته کرده وآنان راکه همواره تحت ) عبارات 

، يهودا ) با وجود اين ( ودرعين حال . ايوس تر می کردفشار، ياس ونااميدی بودند، م
. تظاهر می کرد که همه اين اعمال رااز روی دلسوزی ووظيفه شناسی انجام می دهد

ودرحالی که شاگردان برای تاييد سخنان مسيح در جستجوی شواهدی در کتب مقدسه 
 بدين ترتيب ، يهودا .بودند، يهودا به تدريج افکار ايشان را به مسيرديگری سوق می داد

با ظاهری مذهبی وحکيمانه ، مطالبی را بيان می کرد که با حقايق ارايه شده از سوی 
وبه سخنان مسيح ، مطالبی را اضافه می کرد که از . مسيح به شاگردان متفاوت بود

عقايد يهودا همواره اميال جاه طلبانه برای کسب مقام . سوی وی بيان نشده بود
نيوی را در شاگردان تحريک کرده وآنان را از انجام وظايف مّهمی که وموقعيت های د

مشاجره شاگردان در باره اين که کداميک از ايشان . بر عهده داشتند، دور می کرد
  .بزرگتر است ، از سوی يهودا به راه انداخته شده بود

ه هنگامی که عيسی شرايط شاگردی را برای جوان ثروتمند بيان کرد، يهودا آزرد
از نظر او اگر افرادی . او تصور کرد که شايد اشتباهی رخ داده است . وعصبانی شد

مانند جوان ثروتمند به صف ايمانداران می پيوستند، می توانستند به آرمان مسيح کمک 
يهودا می انديشيد که اگر به عنوان مشاور مورد مشورت قرارگيرد، می تواند . کنند

اصول وروشهای او تا .ه کليسای کوچک پيشنهاد کندطرحهای زيادی را برای کمک ب



 - 457 -

در . ّحدی با روشهای مسيح متفاوت بود، اّما او خود را عاقل تر از مسيح می پنداشت 
تمامی آنچه که مسيح به شاگردانش می گفت ، چيزی وجود داشت که يهودا در درون 

 وسرکشی در درون او وتحت تاثير او ، ميل به طغيان. با آن مخالفت می کرد) قلبًا( خود
شاگردان علت واقعی اين مسايل را درک نکردند، اّما مسيح می ديد که . عمل می کرد

چگونه شيطان اختيارات خويش را به يهودا منتقل می کرد تا از طريق آن راهی را برای 
مسيح يکسال قبل ازآنکه يهودا او رابه . تحت تاثير قراردادن ساير شاگردان فراهم آورد

مگرشما دوازده تن رامن " يهوديان تسليم کند، دراين باره به شاگردان گفته بود، دست 
  .٧٠آيه ۶يوحنا." برنگزيدم ؟ با اين حال ، يکی از شما ابليسی است 

با اين وجود ، يهودا مخالفت خود رابصورت علنی آشکار نکرد وتعاليم مسيح را 
 که در خانه شمعون بر پاشده بود، او برای نخستين بار در يافتی. مورد سوال قرارنداد

زمزمه اعتراض خود را بلندکرد، هنگامی که مريم پاهای منجی را با عطری بسيار 
اّما با توبيخ شدن از . گرانبها تدهين کرد، يهودا خصلت طمع کار خويش راآشکار کرد

غرور جريحه دار شده وميل به انتقام تمامی . سوی مسيح ، احساسات او جريحه دارشد
اين . موانع را درهم شکست وحرص وطمع تمامی وجود اورا تحت کنترل قرارداد

با گناه سماجت وپافشاری می ) َ وررفتن (موضوع برای همه کسانی که در بازی کردن 
نشانه های فساد وانحراف که مورد مخالفت وسرکوبی . کنند، درس عبرت خواهد بود

ن پاسخ داده ودرنتيجه فرد، اسير اراده قرارنگرفته باشد، همواره به وسوسه های شيطا
حتی بعد از اينکه . اّما يهودا هنوز به طور کامل بی عاطفه نشده بود. شيطان خواهد شد

. برای دومين بار متعهد شد تامنجی را تسليم کند، فرصت توبه وبازگشت را داشت 
او . ساندمسيح درشام آخر با افشا کردن تسليم کننده خود، الوهيتش را به اثبات ر

اّما آخرين درخواست محبت . مهربانی يهودا رابرای خدمت به شاگردان در نظر گرفت 
يهودا تصميم خود راگرفته بود . آميز نيز از سوی يهودا مورد بی توجهی قرارگرفت 

  .وپاهايی که مسيح شسته بود برای تسليم او به پيش می رفت 
صلوب شود، اين واقعه بايد تحقق يهودا استدالل می کرد که اگر مسيح قراراست م

واگر قراربراين بود که . يابد وعمل او درتسليم کردن منجی نتيجه را عوض نخواهد کرد
ودر . مسيح نميرد، چنين کاری اورا مجبور خواهد کرد که خودش را تسليم کند

او فکرمی کرد که معامله . هرصورت ، يهودا با خيانت خود، چيزی را کسب خواهد کرد
  .انه ای رابرای تسليم مسيح انجام داده است زيرک

بهرحال ، يهودا باور نمی کرد که مسيح به فريسيان وکاهنان اجازه دهد تا وی را 
او با اين کار قصد . درتسليم کردن مسيح ، يهودا قصد داشت اورا ادب کند. دستگير کنند

اّما يهودا نمی . فتار کندداشت که منجی را متوجه سازد تا از آن به بعد با وی با احترام ر
بارها  ، هنگامی که منجی تعاليم خويش رابه . دانست که مسيح را تسليم مرک می کند

صورت َمَثل هايی به مردم تسليم می داد، کاتبان وفريسيان از مثل های فوق العاده 
بارها فريسيان وکاتبان خودشان را محکوم کرده . وجالب او از خود بيخود شده بودند

هنگامی که حقيقت به ( غالب اوقات ، هنگامی که حقيقت برايشان ثابت می شد! ندبود
خشمگين شده وسعی کرده بودند اورا سنگسار کنند، اّما بارها ) ايشان تفهيم می شد

يهودا فکرمی کرد، همانگونه که مسيح تا به حال از . مسيح از دست ايشان گريخته بود
، ازآن به بعد نيز مطمئنًا اجازه نخواهد داد تا از بسياری از دامها خالصی يافته است 
  .سوی فريسيان وکاتبان دستگير شود

يهودا تصميم ( يهودا تصميم گفته بود تا اين موضوع را دربوته آزمايش قراردهد
مردم يعنی . اگر عيسی واقعًا مسيح بود). داشت تا مسيح را دربوته آزمايش قراردهد
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زات عطيمی برای ايشان انجام داده بود، ميبايستی همان کسانی که او کارها ومعج
چنين اقدامی ، اذهان بسياری از مردم را . دراطراف او جمع شده واورا پادشاه اعالم کنند

و يهودا نيز می توانست با . که درترديد ودودلی به سرمی بردند، آسوده می کرد
و بدين ترتيب در ملکوت قراردادن پادشاه بر تخت سلطنت داود، اعتبار زيادی کسب کند 

و پادشاهی جديد، در کنار عيسی قرارگرفته ومقام شايسته ای را برای خويش تضمين 
  .کند

در باغ جتسيمانی . شاگرد دروغين نقش خويش را در تسليم کردن مسيح ايفا نمود
آن کس را که ببوسم ، همان است ، " ، زمانی که به رهبران اراذل واوباش گفت که ،

سپس . کامًال گمان می کرد که مسيح از دست ايشان خواهد گريخت ." يداورا بگير
اگرآنان او را مقصر ميشناختند، می توانست بگويد، مگر به شما نگفتم که اورا محکم 

  بگيريد؟
يهودا نگريست که چگونه دستگير کنندگان مسيح براساس سخنان او عمل کرده 

ی اجازه داد تا او را از محل دستگيری او با حيرت می ديد که منج.واو رامحکم بستند
و با نگرانی به دنبال او براه افتاده واز باغ جتسيمانی تا محل محاکمه اودر مقابل . ببرند

وبا هرحرکت مسيح ، يهودا انتظار داشت که او . رهبران يهود، وی را تعقيب کرد
اّما . ا خنثی کنددشمنانش را غافلگير کرده ودرمقام پسر خدا تمامی دسيسه های ايشان ر

هنگامی که زمان به سرعت سپری می شد وعيسی در مقابل تمام ناسزاها وشکنجه های 
ايشان گردن نهاد، ترس وحشتناکی تمامی وجود يهودای خائن را در برگرفت ، زيرا او 

  .سرورش را به مرگ تسليم کرده بود
 نتوانست عذاب هنگامی که محاکمه به پايان خود نزديک می شد، يهودا پيش ازاين

ناگهان صدايی گرفته درتاالر محاکمه طنين انداز شد، وجمعيت . وجدان را تحمل کند
  .او بيگناه است ، اورا ببخش ، ای قيافا: حاضر را وحشت زده کرد

قامت کشيده وبلند يهودا، اکنون راه خودرا بافشار از ميان جمعيت بهت زده باز می 
ه بود وقطرات درشت عرق از پيشانی او سرازير چهره ی او رنگ پريده وفرسود. کرد
يهودا باشتاب به سوی کرسی قضاوت هجوم برده وسکه های نقره راکه به . بود

او ). انداخت( خاطرتسليم کردن مسيح دريافت کرده بود، در مقابل کاهن اعظم پرتاب کرد
يهودا . ندبا بی صبری جامه قيافا را محکم گرفته والتماس می کرد که عيسی راآزاد ک

قيافا با عصبانيت خودرا از . اعالم ميکرد که اوکاری نکرده است که سزاوار مرگ باشد
خيانت وبی دينی . ّشر او خالص کرد، اّما مات ومبهوت بود ونمی دانست که چه بگويد

عکس العمل يهودا نشان می داد که کاهنان و روسای يهود ، به . کاهنان آشکار شده بود
  .ودند تا استاد خويش را تسليم کنداو رشوه داده ب

اّما ." گناه کردم وباعث ريختن خون بی گناهی شدم" يهودا بار ديگر فرياد زد،
:" ماراچه ؟ خوددانی " کاهن اعظم ، خونسردی خود را باز يافته وبا تحقير پاسخ داد،

رمی کاهنان خواسته بودند که يهودارا آلت دست خويش سازند، اّما بی ش.۴ آيه ٢٧متی 
وهنگامی که يهودادر مقابل ايشان به گناه خويش اعتراف . اورا مورد تحقير قراردادند

  .کرد، اورا طرد کردند
يهودا اکنون خود را پيش پای عيسی افکنده ودر حالی که او را پسر خدا اعالم می 

منجی ، تسليم کننده خود را مورد .کرد، از وی درخواست ميکرد که خود را نجات دهد 
او می دانست که يهودا توبه نکرده است واعتراف او از روحی . نش قرارندادسرز

گناهکار سرچشمه گرفته است ، روحی که صحنه های ترسناک محکوميت را به ياد 
يهودا از اينکه پسر بی گناه خداوندرا تسليم کرده . آورده ودر انتظار داوری بسرمی برد
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با اين حال ، .  دل شکسته ومحزون نبودويگانه قدوس اسراييل را انکار کرده بود،
او با شفقت ودلسوزی به يهودا نگريسته وگفت ، برای چنين . عيسی او را محکوم نکرد

  .لحظه ای به اين جهان آمدم 
آنان با شگفتی ، شاهد .   نجوای حاکی از تعجب در ميان مردم به گوش می رسيد 

بار ديگر اين عقيده که او چيزی و. شکيبايی مسيح در برابر تسليم کننده اش بودند
اّما آنان از خود می پرسيدند که اگر . بيشتراز يک انسان فانی است از ذهن ايشان گذشت 

او پسر خدا است ، چراخود را از اسارت ايشان خالص نمی کند وبر متهم کنندگان خود 
  پيروز نمی شود؟  

که فرياد می زد ، يهودا به بی ثمر بودن درخواستهای خود پی برده ودرحالی 
او دريافت . شتابان از کاخ قيافا خارج شد! کاراز کارگذشته است ! کارازکار گذشته است 

که نمی تواند شاهد مصلوب شدن مسيح باشد، بنابراين با اضطراب از آنجا خارج شده 
ساعاتی بعد، درهمان روز، در مسر کاخ پيالُتس به محل جلجتا، . وخودرا به دارآويخت 

 بی وقفه جمعيتی شرير به گوش می رسيد که عيسی را به سوی محل مصلوب فرياد
آنان در هنگام عبوراز مکانی خلوت ودور افتاده ، جسد مرده يهودا را . شدنش می بردند

صحنه ی بسيار تهوع آوری بود، سنگينی جسم . ديدند که در پای درختی افتاده بود
و با سقوط  بر . ويخته بود ، پاره شده  بود يهودا طنابی را که او با آن خود را بدار آ

مشغول خوردن ) سگ ها( زمين   جسم او به  شدت  متالشی شده  بود  و اکنون  سگان 
  باقيمانده جسم او به سرعت به خاک سپرده شد، اکنون فرياد. آن بودند

تمسخرآميز جمعيت به شدت کاهش يافته بود وچهره های رنگ پريده نشاندهنده 
چهره های رنگ پريده جمعيت  افکار درونی ايشان راآشکار . ( رونی ايشان بودافکار د
وبه نظر می رسيد که کيفرآنانی که درريختن خون عيسی مجرم بودند ازهمان ) . ميکرد

  .زمان دامن ايشان را می گرفت 
  

 "٧٧فصل " 
 "محاکمه در حضور پيالُتس "
  
  

می ( ُتس فرماندار رومی ، ايستادمسيح ، دست بسته وبه عنوان زندانی درکاخ پيال
گروه سربازان در اطراف او ايستاده وتاالر محاکمه که از انبوه تماشاگران . ايستد 

پرشده بود و قضات شورای يهود، کاهنان ، روسا، مشايخ وجمعيت طرفدار ايشان در 
  .بيرون در ورودی اجتماع کرده بودند

 حضور پيالُتس آمده بودند تا شورای عالی يهود پس از محکوم کردن عيسی به
اّما اين رهبران يهود نمی توانستند به سالن محاکمه . حکم ايشان را تاييد واجرا کند

براساس قوانين وآداب مذهبی با قدم گذاشتن به چنين مکانی آنان . روميان وارد شوند
 .نجس شده وبدين ترتيب نمی توانستند در جشنهای مربوط به عيد َفَصح شرکت کنند

جهالت ونادانی آنان موجب شد ه بود که نتوانند تنفر وکينه ی بی رحمانه ای را که 
آنان نمی توانستند درک کنند که مسيح ، بره ی . دلهايشان را  فاسد  کرده بود، درک کنند

َفَصح بوده واز زمانی که او را انکار کرده بودند، مراسم عظيم َفَصح ) واقعی ( حقيقی 
  .ی خود را از دست داده بودمعنا ومفهوم حقيق

هنگامی که منجی را به تاالر داوری آوردند، پيالُتس با نگاهی دوستانه به وی نظر 
فرماندار رومی با عجله از اطاق خوابش فراخوانده شده بود وبه همين دليل قصد . نکرد
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ا او آماده بود تا با زندانی خود ب. داشت تا هرچه سريعتر به اين موضوع رسيدگی کند
بنابراين با نگاهی حاکی از خشونت،  برگشت  تا  . رفتاری به شدت آمرانه برخورد کند

  ببيند  که  اين  چگونه  شخصی است  که  ميبايستی  مورد  سوال و 
باز جويی قرارگيرد، کسی که  به خاطر او از استراحتگاهش درآن صبح خيلی زود 

شخصی بايد آدم مهمی باشد که مقامات پيالُتس می دانست که چنين . فراخوانده شده بود
  .يهود اين چنين نگران ومشتاق محاکمه ومجازات سريع وی بودند

پيال ُتس ابتدا به افرادی که عيسی را متهم کرده بودند نگريسته وسپس نگاه 
او درگذشته با افراد تبهکار ) . خيره ماند( موشکافانه او برروی عيسی ثابت ماند

، اّما هرگز پيش از اين ، فردی راکه اين ) سروکارداشت ( ودبسياری برخورد کرده ب
چنين از نشانه های نيکويی وشرافت واز خود گذشتگی برخوردارباشد، به حضور او 

پيال ُتس در سيمای عيسی ، نشانی از گناه ، حالتی از ترس ، گستاخی . نياورده بودند
 حالتی با شکوه ايستاده بود، در حضور پيال ُتس فردی آرام با. وسرپيچی مشاهده نکرد

  .که در سيمای او نشانی از تبهکاری ديده نمی شد
او راجع به عيسی واعمال او . سيمای مسيح ، تاثير خوبی برپيال ُتس گذاشت 

همسر پيال ُتس تا حدودی ازکارهای خارق العاده ای که از سوی . چيزهايی را شنيده بود
. ده را زنده کرده بود، برای وی بازگو کرده بودنبی جليلی که مريضان را شفا داده ومر

جان می ( در ذهن پيال ُتس زنده می شد ) خوابی ( اکنون اين موضوع چون رويايی 
اوشايعاتی را که از منابع مختلف شنيده بود به عيسی يادآوری کرد و از ) . گرفت 

  .کنندرهبران يهود نيز خواست تا موارد اتهام خويش را برعليه مسيح اعالم 
پيال ُتس از ايشان پرسيد ، اين مرد کيست ؟ وبرای چه او را به اينجا آورده ايد؟ 

روسای يهود چون نمی . يهوديان دستپاچه شدند. واورا به چه جرمی متهم می کنيد ؟ 
توانستند اتهامات نسبت داده شده به مسيح را ثابت کنند، مايل نبودند او را در انظار 

بنابراين پاسخ دادند که او قوم ما را گمراه می کند . قراردهندعمومی مورد بازجويی 
  .ونام او عيسی ناصری است 

" اين مرد را به چه جرمی متّهم می کنيد؟ " پيال ُتس ، بار ديگر از ايشان پرسيد،
کاهنان به سوال  پيالتُُُس پاسخی ندادند، اّما در سخنانی که نشاندهنده خشم ايشان بود، 

هنگامی که شورای عالی يهود، ".جرم نبود ، به تو تسليمش نمی کرديم اگر م" گفتند،
مردان عالی مقام قوم ، مردی را که سزاوار مرگ است به حضور تو می آورند، ديگر 

آنان اميدوار بودند که . چه ضرورتی برای پرسيدن موارد اتهام بر عليه او، وجود دارد؟ 
 او را تحت تاثير قراردهند وبدين ترتيب او را با يادآوری مقام مهم خويش به پيال ُتس ،

  .وادار سازند تا بدون در نظر گرفتن هرگونه اقامات مقدماتی تقاضای ايشان را بپذيرد
کاهنان مايل بودند تا هرچه زودتر، پيال ُتس حکم مجازات مسيح را تاييد کند، زيرا 

 می توانند حکايتی را ميدانستند مردمی که اعمال خارق العاده مسيح را ديده بودند،
  .بازگو کنند که نسبت به حکات جعلی ايشان بسيار متفاوت می باشد

کاهنان تصور می کردند که با ضعيف ومتزلزل شدن پيال ُتس ، ميتوانند بدون هيچ 
قبل از اين نيز پيال ُتس ، بدون فکر وبه عجله ، . مشکلی نقشه خويش را عملی سازند

ده بودوافرادی را که سزاوار مرک نبودند ، به مرگ مجوز قتل بسياری را صادرکر
از نظر او، جان يک زندانی چه بيگناه وچه گناهکار ، ارزش چندانی . محکوم کرده بود

بنابراين کاهنان اميدوار بودند که پيال ُتس بدون شنيدن سخنان عيسی ، اورا به . نداشت 
ا صدور قتل عيسی ، به مناسبت آنان از پيال ُتس استد عا کردند که ب. مرگ محکوم کند

  .عيد بزرگ ّملی ، قوم را مورد مرحمت قرار دهد
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اّما در اين زندانی چيزی وجود داشت که پيال ُتس را برای صدور حکم دچارترديد 
پيال . ودرضمن از مقاصد کاهنان نيز آگاه بود. او جرات انجام اين کار را نداشت . می کرد

عيسی ايلعازر را ) زمانی نه چندان دور( ند وقت پيش ُتس به ياد آورد که چگونه ، چ
بنابراين تصميم گرفت قبل از . زنده کرد، مردی که چهار روز از مرگش گذشته بود

امضاء کردن حکم محکوميت ، از اتهامات مسيح آگاه شود واگر مجرم بودن او ثابت 
  . شد، آنگاه حکم محکوميت را امضاء کند

ی يهود گفت ، اگر حکم شما کافی بود، چرا او را نزد من پيال ُتس به کاهنان وروسا
کاهنان گفتند، که آنان ". شماخود اوراببريد وبنابرشريعت خويش محاکمه کنيد" آوريد؟ ،

پيش از اين اورا محکوم کرده اند، اّما برای اعتبار بخشيدن به حکم صادره واجرای آن 
  .،  ميبايستی  پيال ُتس نيز آن  را  تاييد  کند

پيال ُتس پرسيد حکم شما چيست ؟ ، آنان پاسخ دادند ، حکم ما مرگ است ، اّما ما 
آنان از پيال ُتس تقاضا کردند که حرف ايشان را در مورد ". اجازه اعدام کسی را نداريم 

در اين صورت ، آنان . گناهکار بودن مسيح قبول کرده وحکم ايشان را به اجرا درآورد 
  .به گردن خواهند گرفت مسئوليت عواقب آن را 

پيال ُتس شخصی عادل وبا وجدان نبود، اّما به رغم ضعيف بودن قدرت اخالقی اش 
تا هنگامی که . او نمی خواست عيسی را محکوم کند. ، با تقاضای کاهنان موافقت نکرد 
  .موارد اتهام بر عليه او مطرح شود

فتند که بايد ردای رياکاری آنان در يا. کاهنان در وضعيت دشواری قرار گرفته بودند
آنان نبايد وانمود می کردند که مسيح را به داليل مذهبی دستگير . خود راپنهان کنند 

( اگر اين موضوع به عنوان دليل دستگيری او مطرح می شد، اقدامات . کرده اند 
 آنان بايد وانمود.ايشان برای پيال ُتس هيچ گونه ارزش واهميتی نداشت ) شکايت ايشان 

او را ) آنگاه( می کردند که عيسی بر عليه حقوق عرفی واجتماعی عمل کرده و سپس 
  .به عنوان متخّلف سياسی محکوم و مجازات کنند

درآن ايام ، قيام وآشوب برعليه حکومت روميان ، پيوسته درميان يهوديان روی 
يمًا مراقب روميان با چنين شورشهايی با سختگيری تمام برخورد می کردند ودا. می داد

  .بودند تا هر چيزی را که منجر به ايجاد آشوب می شد به شدت سرکوب کنند
درست ، چند روز قبل از اين ، فريسيان سعی کرده بودند با طرح سوالی عيسی را 

آيا پرداخا خراج به قيصر بر ما رواست يا " گرفتار سازند،  آنان از وی پرسيده بودند،
او در پاسخ . ايشان پی برده ونقشه ايشان  نقش برآب کرد اّما مسيح به نيرنگ " نه ؟ 

 ٢٠لوقا باب ." مال قيصر را به قيصر بدهيد ومال خدا را به خدا" به سوال ايشان گفت ،
درآن موقع کاهنان سعی کردند وانمود کنند که مسيح تعاليم مورد  . ٢۵ تا ٢٢آيات 

 نا اميدی ، برای محکوم کردن مسيح انتظارايشان را تعليم داده است ، اّما اکنون دراوج
آنان  از او شکايت کرده ، گفتند، " ،. در حضور پيال ُتس به شهادت دروغ متوسل شدند

اين مرد را يافته ايم که قوم ما را گمراه می کند وما را از پرداخت خراج به قيصر باز می 
. يه واساس بودندسه اتهام که هرسه بی پا." دارد وادعا می کند مسيح و پادشاه است 

آنان برای تضمين نتيجه محاکمه ، به شهادت دروغ متوسل . کاهنان اين را می دانستند 
  .شدند

پيال ُتس از نّيت ايشان آگاه بود وباور نمی کرد که زندانی برعليه حکومت توطئه 
 .سيمای فروتن ، آرام ومطيع منجی با اتهامات وارده به او کامًال مغاير بود. کرده باشد

پيال ُتس متقاعد شده بود که توطئه خائنانه ای برای از بين بردن انسانی بيگناه که برسر 
پيال ُتس روی به عيسی . راه مقامات و رجال يهودی قد علم کرده بود، در جريان است 
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تو خود چنين می گويی " منجی پاسخ داد،" آيا تو پادشاه يهودی ؟" کرده واز او پرسيد،
خن می گفت ، سيمای او می درخشيد، چنانکه گويی پرتو آفتاب برآن و هنگامی که س!" 

با شنيدن پاسخ مسيح ، قيافا وهمراهان او از پيال ُتس خواستند که اتهامات . می تابيد 
کاهنان ، کاتبان وروسای يهود با . نسبت داده شده به مسيح را تاييد واو رامحکوم کند

جمعيت همراه کاهنان و .  مرگ محکوم شودفرياد وهياهو تقاضا می کردند تا او به
پيال ُتس ). گوش خراش ( کاتبان نيز ، با ايشان همصدا شده وفرياد ايشان کر کننده بود

باتوجه به اينکه عيسی به اتهامات او پاسخی نداده بود، مجددًا . آشفته ونگران شده بود
ولی عيسی .  می زنندآيا هيچ پاسخی نداری ؟ ببين چقدر بر تو اتهام" از وی پرسيد ،

  .بازهم هيچ پاسخ نداد
مسيح در حالی که پشت سر پيال ُتس ايستاده بود، پيش چشم تمامی دادگاه ، دشنام 

. وناسزاهای ايشان را شنيد اّما در مقابل دشنام واتهامات ايشان سخنی بر زبان نياورد 
  امواج  خشم  جمعيت  او  در  مقابل. رفتار عالی وکامل او نشان می داد که بيگناه است 

  آرام و بی اعتنا ايستاده بود،اّما سکوت او از هرسخنی 
  .گويا تربود

او از خود می پرسيد ، آيا بی اعتنايی . پيال ُتس از رفتار مسيح شگفت زده شده بود
اين مرد به ادامه دعوا ميتواند به اين علت باشد که او عالقه ای به نجات جان خود 

نگامی که ديد عيسی دشنام واستهزای کاهنان وفريسيان را بدون دست ندارد؟ پيال ُتس ه
زدن به اقدام متقابل تحمل می کند، فهميد که او آنطوری که کاهنان اعالم می کردند، بی 

پيال ُتس با اين اميد که حقايق را از خود مسيح کسب کند واز . انصاف وگناهکار نيست 
آيا تو پادشاه " ی برده ومجددًا سوال کرد، آشوب مردم خالصی يابد، او را به کنار

او می  دانست  که روح .  عيسی  به اين سوال  مستقيمًا  پاسخی  نداد". يهودی ؟
  القدس در تالش است تا 

عيسی به . پيال ُتس را قانع کند، بنابراين به او فرصت داد تا عقيده اش را اعالم کند
"  ، يا ديگران درباره ی من به تو گفته اند؟آيا اين را تو خود می گويی" او پاسخ داد،

يعنی اينکه ، آيا اتهامات  کاهنان، يا اشتياق به دريافت نور وحقيقت مسيح باعث شده 
  .بود که پيال ُتس چنين سوالی را بکند؟

پيال ُتس منظورمسيح را درک کرده بود، اّما غرور وتکّّبرموجب شده بود تا به 
، قوم "مگر من يهودی ام ؟" بنابراين به عيسی گفت ،. دريافت حقيقت اعتراف نکند

  "خودت وسران کاهنان ، تو رابه من تسليم کرده اند، چه کرده ای ؟
با اين حال ، عيسی او را از . پيال ُتس فرصت عالی وفوق العاده ای را از  دست داد

داد، اّما او با اين که به سوال پال ُتس مستقيمًا پاسخی ن. دريافت حقيقت محروم نکرد
به پيالُتس فهماند که در صدد کسب پادشاهی . ماموريت خويش را به روشنی اعالم نمود

اکر . پادشاهی من از اين جهان نيست " او به پيال ُتس پاسخ داد،. دنيوی نمی باشد
اّما . پادشاهی من از اين جهان بود، خادمانم می جنگيدند تا به دست يهوديان گرتار نيايم 

عيسی " پس تو پادشاهی ؟ :" پيال ُتس از او پرسيد." ن از اين جهان نيست پادشاهی م
من از اين رو زاده شدم واز اين رو به . تو خود می گويی که من پادشاهم " پاسخ داد،

پس هرکس که به حقيقت تعّلق دارد، به ندای من . جهان آمدم تا برحقيقت شهادت دهم 
  ."گوش فرا می دهد

بود که اسرار ا برای ) راه حلی ( کالمش کليدی ) در(  که مسيح تصريح می کرد
خود ( کالم او از قدرت خويشتن دارانه ای . آنانی که آماده پذيرش آن بودند می گشود

مسيح . کالمی  که راز گسترش وتوسعه پادشاهی حقيقی اوبود. برخورداربود) فرمانی 
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و دريافت  حقيقت ، طبيعت فاسد او انتظار داشت که پيال ُتس درک کند که تنها با پذيرش 
اّما . پيال ُتس برای شناخت حقيقت اشتياق داشت . ميتوانست از نو تازه ودگرگون شود

او با اشتياق به سخنان منجی گوش فرا می داد ودلش می خواست که . ذهن او آشفته بود
تظر پاسخ اّما من" حقيقت چيست ؟" او از مسيح پرسيد،. حقيقت را شناخته ودريافت کند

هياهو وآشوب جمعيتی که در حياط کاخ ايستاده بودند، به او يادآوری می . مسيح  نماند
در اين زمان کاهنان نيز با . کرد که فرصت زيادی برای تصميم گيری باقی نمانده است 

پيال ُتس  نزد  يهوديان بيرون رفت و . هياهو وآشوب ، خواستار اقدامی فوری بودند
  ."من  هيچ  سببی  برای  محکوم  کردن  او نيافتم "  کرد  که ،قاطعانه اعال م

سخنان پالُتس ، حاکم ُمشرک ، سرزنش تند وگزنده ای بود به دروغ وپيمان شکنی 
هنگامی که کاهنان ومشايخ يهود سخنان . روسای يهود که منجی را متهم می کردند

آنان از مدتها قبل .  شناخت پيالُتس را شنيدند، نگرانی وخشم ايشان  حد ومرزی را نمی
  .نقشه توطئه را طرح کرده ومنتظر چنين لحظه ای بودند

تُصور رها کردن عيسی ، آنان را چنان خشمگين کرده بود که آماده شده بودند تا 
کاهنان وروسا ی بهود با صدای بلند عمل پيال ُتس را تقبيح کرده . او راقطعه قطعه کنند

آنان پيال ُتس را متهم کردند که از . وم شکايت خواهند بردوتهديد کردند که به دولت ر
محکوم کردن عيسی که به تاييد ايشان بر عليه قيصر آشوب به راه انداخته بود، 

  .خودداری کرده است 
اکنون صداهای خشمگين کاهنان شنيده می شد که تاثير اعمال تحريک آميزمسيح 

او در سرتاسر يهوديه مردم " فتند که ،کاهنان گ. را در سرتاسر کشوراعالم می کردند
  ."از جليل آغاز کرده وحال بدينجا نيز رسيده است .رابا تعاليم خود تحريک می کند

او ميدانست که يهوديان به خاطر . پيال ُتس قصد نداشت که مسيح را محکوم کند
تضا می عدالت اق. پيال ُتس از وظيفه خويش آگاه بود. نفرت وتعصب او را متهم کرده اند
اگر . اّما پيالُتس از خصومت وشرارت مردم بيم داشت . کرد که مسيح سريعًا آزاد شود

او از محکوم کردن مسيح وتسليم او به مردم خودداری می کرد، آشوب به راه می افتاد 
هنگامی که پيال ُتس . واين چيزی بودکه پيال ُتس از مواجه شدن با آن در هراس بود

 است ، تصميم گرفت که او را نزد هيروديس ، حاکم آن ناحيه که شنيد مسيح اهل جليل
به اين طريق ، پيال ُتس قصد داشت که مسئوليت . درآن هنگام در اورشليم بود، بفرستد 

مسئوليت محاکمه عيسی را به عهده ( محاکمه عيسی  رابه گردن هيروديس بياندازد
ه از اين فرصت اختالف قديمی او همچنين قصدداشت که با استفاد.) هيروديس بگذارد

وهمين طور هم بشد ، اين دو حاکم برسر محاکمه . ميان خود وهيروديس را بهبود بخشد
  .منجی با يکديگر مجددًا پيوند دوستی برقرارکردند

پيالُتس مجددًا عيسی را به نگهبانان تسليم کرد ودر ميان استهزا ودشنام جمعيت ، 
" هيروديس چون عيسی را ديد، بسيار شاد شده ." او را به سوی کاخ هيروديس بردند

دير زمانی خواهان ديداروی بود، پس " او هرگز پيش ازآن منجی را نديده بود،اّما ،
هيروديس ، همان ." بنابرآنچه در باره ی عيسی شنيده بود، اميد داشت آيتی از او ببيند
نخستين باری که . ودکسی بود که دستهای او به خون يحيی تعميد دهنده آغشته شده ب

اين همان يحيی است که ." هيروديس در باره عيسی شنيد، وحشت زده شده وگفته بود
از همين روست " و." من سرش را از تن جدا کردم واکنون از مردگان برخاسته است 

 ١۴ ومتی باب ١۶ آيه ۶مرقس باب . " که اين اعمال قدرتمند از او به ظهور می رسد
اکنون فرصت مناسبی . د ، هيروديس ميل داشت که عيسی را ببيند بااين وجو. ٢آيه 

برای نجات جان اين نبی فراهم شده بود وهيروديس اميدوار بود که با نجات دادن جان 
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عيسی ، خاطره سر آغشته به خون يحيی را که در سبدی گذاشته شده شده وبه حضور 
هيروديس هم چنين . بيرون کنداو آورده شده بود را برای هميشه از ذهن وخاطره خود 

ميل داشت که کنجکاوی خود راارضاء کند وتصورمی کرد که اگر به مسيح اميد به آزاد 
  .شدن داده شود، او حاضر خواهد بود تا هرچه را که از او درخواست شود، انجام دهد

عده بسياری از کاهنان وروسای قوم يهود به همراه مسيح به نزد هيروديس آمده 
 و هنگامی که منجی را به درون سالن محاکمه آوردند، اين مقامات ، همگی با .بودند

اّما . هيجان سخن گفته وبه اتها مات نسبت داده شده به مسيح تاکيد و پافشاری می کردند
هيروديس به اتهامات ايشان توجه نکرده ودستورداد که همگی سکوت کرده وبه او 

او دستور داد تا زنجير را از دست های .ار دهدفرصت دهند تا مسيح را مورد سوال  قر
مسيح باز کنند وهمزمان دشمنان مسيح را به خاطر بد رفتاری وخشونت مورد سرزنش 

هيروديس درحالی که با دلسوزی به چهره آرام نجات دهنده جهان می نگريست . قرارداد
نند پيال ُتس او نيز هما. ، در چهره او به جز حکمت و پاکی چيز ديگری مشاهده نکرد

  .متقاعد شد که مسيح به واسطه کينه ودشمنی يهوديان مورد اتهام قرارگرفته است 
هيروديس ، پرسشهای بسيار از عيسی کرد، اّما عيسی پاسخی به او نداد، بدستور 
پادشاه ، اشخاص معلول واز کار افتاده فرا خوانده شدند واز مسيح خواسته شد که با 

هيروديس به عيسی گفت ، مردم می . های خويش را اثبات کندانجام معجزاتی ، ادعا
( ومن مشتاق هستم که ببينم آوازه ی . گويند که تو می توانی مريضان را شفا دهی 

عيسی پاسخی نداد وهيروديس همچنان . گسترده تو بد وانمود نشده است ) شهرت 
 ، اکنون به خاطر پافشاری کرده وگفت ، اگر تومی تواانی برای ديگران معجزه بکنی

معجزه بکن زيرا انجام آن مشکل تو را رفع  خواهد ) به خاطر نجات خودت ( خودت 
هيروديس بار ديگر دستور داد، آيتی به ما نشان بده که قدرت تو را که در همه جا . کرد

پسر . اّما مسيح مانند کسی بود که نه می ديد ونه می شنيد. شايع شده است اثبات کند
ت بشری را برخود گرفته بود وميبايستی همان کاری را که افراد در شرايط خدا طبيع

بنابراين  نميبايست با انجام معجزه خود را از تحمل . مشابه انجام می دهند، انجام می داد
( در هنگام قرارگرفتن در موقعيت مشابه متحمل می شد ) بشر( درد وحقارتی که انسان 

  .خالص می کرد) می شود
.  قول داد که اگرمسيح در حضور او معجزاتی انجام دهد، او راآزاد کندهيروديس

آنان شنيده . متهم کنندگان مسيح با چشمان خود معجزات خارق العاده او را ديده بودند
) . تا مرده خود را تسليم کند( بودند که او به گور فرمان داده بود تا مرده خود رارها کند

بنابراين از اينکه . اطاعت از کالم او ازمرگ برخاسته بودآنان ديده بودند که مرده با 
مبادا عيسی اکنون در حضور هيروديس معجزه ای انجام دهد، ترس بر ايشان مستولی 

. کاهنان وروسای يهود بيشتر از هر چيزی از نمايش قدرت مسيح می ترسيدند. شده بود
زندگی ) قيمت ( وبه بهای نمايش چنين قدرتی ، تمامی نقشه های آنان را افشاء کرده 

  . شان تمام می شد
کاهنان وروسای يهود ، بارديگر با نگرانی واضطراب بر اتهامات خود نسبت به 

آنان با فرياد اعالم می کردند که او خائن وکفر گوينده است . عيسی پافشاری کردند
اضر در مردم ح. ومعجزات خود رااز طريق قدرت بعلز بول، سرور تاريکی انجام می دهد

تاالر کامًال گيج وآشفته شده بودند وعده ای چيزی را فرياد می زدند وعده ای ديگر چيز 
  .ديگری را

وجدان هيروديس ، اکنون بسيار کمتر از موقعی که در مقابل در خواست هيروديا 
او برای لحظاتی ، . برای سر يحيی تعميد دهنده از ترس برخود می لرزيد، حساس بود



 - 465 -

ناشی از عمل وحشتناک خود را احساس  کرده بود، اّما درک اخالقی اوبه عذاب دردناک 
او اکنون چنان بی  . خاطر هرزگی وبی بند وباری هرچه بيشتر و بيشتر فاسد شده بود

. عاطفه شده بود که می توانست حتی به مجازات کردن يحيی تعميد دهنده مباهات کند
 پی اعالم می کرد که قدرت آزاد کردن يا هيروديس اکنون با تهديد کردن عيسی ، پی در

اّما عيسی همچنان درمقابل او سکوت کرده بود، چنانکه گويی . محکوم کردن او رادارد
هيروديس از سکوت عيسی بسيارخشمگين بود وبه نظر می . سخنان او را نمی شنيد

ور ومتّکبر، بای پادشاه مغر. رسيد که اقتدار او کامًال مورد بی اعتنايی قرارگرفته باشد
برای پادشاه .( اينگونه بی اعتنايی بسيار توهين آميزتر از سرزنش آشکار تلقی می شد

) مغرورومتکبر ، بی اعتنايی عيسی ، از سرزنش کردن آشکار وی توهين آميزتر بود
هيروديس بار ديگر با عصبانيت ، عيسی را که ساکت وبی حرکت ايستاده بود، تهديد 

اين جهان ، ارضا ء حس کنجکاوی وپاسخ گفتن به سواالت رسالت مسيح در. نمود
اگر سخنان عيسی ميتوانست . او آمده بود تا شکسته دالن را شفا بخشد. بيهوده نبود

اّما او برای  کسانی . روح آزرده وگناهکاری را شفا بخشد، او مطمئنًا سکوت نمی کد 
  که  می  خواستند  حقيقت را  زير  پاهای  ناپاکشان 

  . مال کنند، سخنی برای گفتن نداشت لگد
او . مسيح می توانست سخنانی برربان آورد که گوش پادشاه سنگدل را کر کند

تمامی گناهان هيروديس درپيش روی او ) افشاء کردن ( ميتوانست با قراردادن
اّما سکوت منجی . ويادآوری محکوميت قريب الوقوع او، وی را وحشت زده کند

هيروديس حقايقی را که از ) بکند.( بود که او می توانست انجام دهدشديدترين تو بيخی 
سوی بزرگترين نبی يعنی يحيی تعميد دهنده به او گفته شده بود، انکارکرده بود و هيچ 

پادشاه آسمان برای هيروديس کالمی برای . پيام ديگری را نميبايستی دريافت می کرد 
 اندوه ومصيبت انسان آماده بود، جای گفتن نداشت ، گوشی که همواره برای شنيدن

که همواره با شفقت ) چشم هايی ( چشمانی . برای شنيدن دستورات هيروديس نداشت 
وهمدردی وبا محبت آمرزنده به گناهکاران نادم نگريسته بود  نمی  توانست  به  

  لب هايی  که  همواره  موثرترين و.  هيروديس  نظر  کند
را برزبان آورده وبا لحنی محبت آميز با گناهکارترين خارق العاده ترين حقايق 

وفاسد ترين افراد سخن گفته بود،اکنون در مقابل پادشاهی متکبر که هيچ نيازی به 
  .منجی احساس نمی کرد، بسته بود

او به جمعيت ( او روبه جمعيت کرده . چهره ی هيروديس از خشم برافروخته بود
سپس به مسيح گفت ،اگر . به عنوان شياد اعالم کردوبا عصبانيت عيسی را ) روی کرده 

وآنان تو را . ادعای خود را اثبات نکنی ، تو رابه سربازان ومردم تسليم خواهم کرد
  اگر شياد هستی ، .  مجبور به سخن گفتن خواهند کرد 

سزاوار  مرگ  خواهی  بود  و اگر  پسر  خدا هستی ، با  انجام  ) اگر شياد باشی (
   جان خود را معجزه ای

  .نجات ده
. هنوز سخنان هيروديس خاتمه نيافته بودکه جمعيت به سوی مسيح هجوم بردند 

عيسی به اين طرف وآن . آنان مانند حيوانات درنده به سوی طعمه خود حمله کردند
می شد وهيروديس نيز در تحقير کردن پسر خدا به جمعيت ) کشيده ( طرف کشانده 

ازان رومی مداخله نمی کردند وجمعيت عصبانی را عقب نمی ملحق شده بود واگر سرب
  .زدند، منجی را تکه تکه می کردند
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. آنگاه هيروديس وسربازانش نيز به او بی حرمتی کردند وبه استهزايش گرفتند" 
سربازان رومی نيز در استهزاکردن منجی به ايشان ." سپس ردايی فاخر بر او پوشاندند

سربازان فاسد با کمک هيروديس ومقامات يهود باانجام اين افراد شرير ، . پيوستند 
با اين وجود نتوانستند در شکيبايی . اعمال شريرانه سعی کردند تا مسيح را تحريک کنند

  .الهی منجی خللی وارد کنند
شکنجه گران   مسيح  در  تالش  بودند  تا   شخصيت  او  را  با  شخصيت  

  خودشان  محک  بزنند
اّما . زيرا آنان او را بدتر از خودشان به مردم معرفی کرده بودند) نندارزيابی ک( 

اّما برخالف . ( ديگری خود را تحميل کرده بود) منظره ی( درپس ظاهروجود، صحنه 
 صحنه ای که شکنجه گران –) ظواهر موجود، صحنه ديگری خودرا تحميل کرده بود
درميان جمعيت ، کسانی . هند ديدمسيح ، يک روز ، آن رابا تمام شکوه و جاللش خوا

در همان هنگام که جمعيت گستاخ با . بودندکه در حضور مسيح به رعشه افتاده بودند
از مردم که برای همان ) تعدادی ( استهزا در مقابل عيسی تعظيم می کرد ، عده ای 

بودند ، هيروديس ) برگشته ( منظور به جلو آمده بودند، در سکوت وترس باز گشته 
روشن مرحمت برقلب بی عاطفه ) انوار( قاعد ومحکوم شده بود وآخرين پرتوهای مت

او فهميده بود که عيسی  يک  انسان  معمولی   نبود  ،   زيرا  . وگناهکار او می تابيد
  در  جسم  انسانی   می   درخشيد)  سيرت الهی  (  الوهيت  
 سوی  استهزا  کنندگان  درست ازهمان لحظه ای که  مسيح  از ). ظاهر شده بود( 

  ،  ز اينان  و جانيان )  
احاطه شده بود، هيروديس احساس کرده بود که خدارا برتخت ) آدمکشان ( 

او با اينکه سنگدل وبی عاطفه بود، اّما جرات نکرد که . پادشاهی نظاره می کند
وم او می خواست که خود را از مسئوليت وحشتناک محک. محکوميت مسيح را تاييدکند

کردن عيسی خالص کند، بنابراين مجددًا عيسی را برای محاکمه به حضورپيال ُتس 
  .فرستاد

 پيال ُتس بسيار نگران وناخشنود شد وهنگامی که يهوديان با زندانی خود به نزد 
وی بازگشتند ، او با بی حوصلگی ازآنان پرسيد که چه کاری می تواند بر ايشان انجام 

اين  مرد را به " بزرگان قوم ومردم را فرا خواند وبه آنها گفت او سران کاهنان و. دهد
من در حضور شما او را آزمودم وهيچ دليلی بر . تهمت شوراندن مردم ، نزد من آوريد

او به ايشان گفت که آنان اتهامات بسياری را به عيسی ." صحت تهمت های شما نيافتم 
او ، عيسی را نزد .  اتهامات او را اثبات کنندوارد کرده اند اّما نتوانسته اند حّتی يکی از

هيروديس ، والی جليل ويکی از هموطنان خود فرستاده بود اّما هيروديس نيز دريافته 
اورا " بنابراين به ايشان گفت ،. بود که عيسی کاری نکرده که مستحق مرگ باشد

  ."تازيانه می زنم وآزاد می کنم 
او به کاهنان وروسای يهود . اآشکار کردپيال ُتس با اين سخنان ضعف خويش ر

اعالم کرده بود که عيسی بيگناه است ، با اين حال مايل بود که برای فرونشاندن خشم 
او می خواست برای سازش با . يهوديان ومتهم کنندگان مسيح ، او را تازيانه بزند

چنين تصميمی اتخاذ . کاهنان وجمعيت طرفدارآنان ، عدالت واصول اخالقی را قربانی کند
او سوء استفاده کرده ) تزلزل ( جمعيت از دودلی . ، او را در وضعيت نامطلوبی قرارداد

پيال ُتس اگر درهمان ابتدا موضع . وبا فرياد وهياهو خواستار کشته شدن زندانی شد
محکمی اتّخاذ می کرد واز محکوم کردن عيسی که بی گناه بود خودداری می کرد، می 

از عذاب روحی واحساس پشيمانی کشنده ای که بعدها با آن روبرو می توانست خود را 
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اگر او براساس اعتقاد خود عمل می کرد، يهوديان جرات نمی کردند . شد، نجات دهد
مسيح ، اگر کشته می شد، گناه کشتن او بر دوش پيال ُتس . برای او تعيين تکليف کنند

ه به عمل می آورد، برخالف وجدان خويش اّما پيال ُتس با هر اقدامی ک. قرارنمی گرفت 
او خود ). اّما پيال ُتس در هراقدامی ، برخالف وجدان خويش عمل می کرد( عمل می کرد

را از قضاوت منصفانه وبی طرفانه معذور داشته بود واکنون خود را در مقابل کاهنان 
موجب اراده سست ومتزلزل او . وروسای يهود کامًال عاجز ودرمانده حس می کرد

  .نابودی وی شد
. حتی حا الهم ، پيال ُتس به حال خود رها نشده بود که کور کورانه رفتار کند
در . خداوند از طريق پيامی به او در باره کاری که در ُشرف انجام آن بود، هشدار داد

پاسخ به دعاهای مسيح ، همسر پيالُتس از سوی فرشتگان آسمان مالقات شده بود واو 
همسر پيالُتس يهودی نبود ، اّما . سيح را مالقات وبا وی گفتگو کرده بوددر خواب ، م

هنگامی  که در خواب به مسيح نگريسته بود، در رسالت وشخصيت وی هيچ ترديدی 
او دست های بسته عيسی را ديد . نداشت ، او مسيح را که سرور آسمان بود، شناخت 
 او هيروديس وسربازانش را ديد .که همچون دستهای جنايتکاری محکم بسته شده بود

او کاهنان وروسای قوم يهود را ديد که با قلبی . که مشغول انجام کار وحشتناکی بودند
او سخنان يهوديان را که می . آکنده از کينه وحسادت به متهم کردن مسيح مشغول بودند

 ُتس بعد از او ديد که پيال. شنيد" ما را شريعتی است که بنابرآن او بايد بميرد" گفتند 
او . او را برای تازيانه زدن تسليم کرده بود" در او گناهی نيافتم " اينکه اعالم کرده بود

واو راديد که عيسی را . محکوميت مسيح را که از سوی پيال ُتس اعالم می شد ، شنيد 
او صليب مسيح را در جلجتا ديده  و ديد که زمين در کفافه . به قاتالنش تسليم می کرد

با اين . را شنيد" ديگرتمام شد"  از تاريکی پوشانده  شده بود و فرياد اسرارآميز ای
همسر هيروديس مسيح را سوار بر . وجود ، صحنه ديگری توجه او را به خود جلب کرد

ابری سفيد و عظيم ديد، در حالی که قومها از جوش وخروش دريا پريشان بودند 
اوبا فرياد وحشت از خواب بيدار شده . ختند وقاتالن او از حضور پرجالل وی می گري

  .ودر همان لحظه برای همسرش پيغام فرستاد
از ميان جمعيت ) قاصدی ( هنگامی که پيالُتس بر مسند داوری نشسته بود، پيکی 

تو را بااين " مضمون پيام اين بودکه ،. عبورکرده وپيغام همسر وی را به او تقديم کرد
  ."زيرا امروز خوابی در باره او ديدم که مرا بسيار رنج دادمرد بی گناه کاری نباشد، 

او به واسطه احساسات متناقض . با دريافت پيغام ، رنگ از رخ پيال ُتس پريده 
خويش ، سردرگم وآشفته شده بود، ودرست در حالی که تصميم داشت تا اعالم حکم را 

اکنون پيال . يک می کردندبه تاخير اندازد، کاهنان  وروسای يهود افکار مردم را تحر
والی را رسم براين . ُتس رسمی را به ياد آورد که ممکن بود نجات مسيح را تضمين کند

اين رسم اختراع مشرکين . بود که هنگام عيد يک زندانی را به انتخاب مردم آزاد سازد
ی اما يهوديان برای آن ارزش زيادی قائل م. بود وذره ای از عدالت درآن يافت نمی شد

درآن زمان مقامات روم شخصی به نام باراباس را دستگير کرده وبه مرگ . شدند
اين شخص مدعی شده بود که مسيح می باشد واقتدار خود را در . محکوم کرده بودند

بنيان نهادن يک نظام متفاوت که بتواند به کار جهان نظم وترتيب ببخشد، اعالم کرده 
کرده بود که هرچه را که از راه دزدی وراهزنی او تحت توهمات شيطانی اعالم . بود 

اوازطريق عوامل شيطانی کارهای خارق العاده ای را .کسب کند متعلق به اوخواهد بود
انجام داده بود ودر ميان مردم پيروانی کسب کرده بود وبرعليه دولت روم آشوب به راه 

گسيخته تبديل شده او تحت پوشش شور وهيجان مذهبی به تبهکاری عنان . انداخته بود
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پيالُتس با دادن اختيار  به  مردم  .  بود که قاطعانه به دنبال خشونت و عصيان  بود 
  برای انتخاب  بين  باراباس و عيسی، قصد داشت حس 

او اميد وار بود که همدردی آنان را نسبت به . عدالت خواهی مردم را تحريک کند
بنابراين روی به جمعيت نموده .  کندعيسی درمخالفت با کاهنان ومشايخ يهود کسب

چه کسی را می خواهيد برايتان آزاد کنم ، باراباس را يا عيسای معروف به " وپرسيد،
  ".مسيح را؟

باراباس را برای " فرياد پاسخ جمعيت همانند نعره درندگان وحشی به گوش رسيد،
تصور کرد که شايد پيال ُتس ! باراباس ! آنان فرياد می زدند، باراباس !" ما آزاد کن

آيا می خواهيد که " مردم متوجه سوال وی نشده اند، بنابراين با ر ديگر ازآنان پرسيد،
او را ازميان بردار " اّما آنان بلندتر فر ياد زدند،" پادشاه يهود را برايتان آزاد کنم ؟

 پس با عيسی معروف به" پيالُتس از آنان پرسيد،." وباراباس را برای ما آزاد کن 
پيال ." بر صليبش کن " بار ديگر جمعيت همانند ديوها نعره برآورد،" مسيح چه کنم ؟ 

پيال ُتس ، . او فکر نمی کرد که موضوع به اين جا ختم شود. ُتس مضطرب وپريشان شد
. از تسليم کردن مردی بيگناه برای ِخفت بارترين وبيرحمانه ترين مرگ ، اکراه داشت 

" اهوی جمعيت متوقف شد، او روی به جمعيت کرده وگفت ،بعد از اينکه فرياد و هي
ومردم خواهان آزادی او نبودند، . اّما کار از کار گذشته بود" چرا؟ چه بدی کرده است ؟

  .بلکه می خواستند او محکوم شود
" او برای سومين بار از ايشان پرسيد،." پيالُتس همچنان کوشيد که او راآزاد کند 

پس او را تازيانه می .ت ؟ من که هيچ سببی برای کشتن او نيافتم چرا؟ چه بدی کرده اس
بر " اّما آنان با فرياد بلند به اصرار می خواستند بر صليب شود،." زنم وآزاد می کنم 

ضعف وتزلزل پيال ُتس موجب شده بود تا غوغا وآشوب ." صليبش کن ، بر صليبش کن 
  .هرلحظه بيشتر وبيشتر شود

حالی که خسته وناتوان شده بود، در مقابل انظار مردم تازيانه آنگاه عيسی را در 
و همه ی  . آنگاه سربازان  عيسی  را  به  صحن  کاخ ،  يعنی  کاخ  والی  بردند. زدند

  گروه  سربازان  را  نيز گرد هم 
سپس خرقه ای ارغوانی بر او پو شانيدند وتاجی از خار بافتند وبر . فرا خواندند

وبا :" درود بر پادشاه يهود:" نگاه شروع به تعظيم کرده ، می گفتندآ. سرش نهادند
چوب بر سرش می زدند وآب دهان بر او انداخته ، در برابرش زانو می زدند وادای 

هراز گاهی ، دستی شرير ، چوبی را که سربازان در دست عيسی ." احترام می کردند
با فر . اشته شده بودمی کوبيد گذاشته بودند، چنگ زده وبرتاج خاری که بر سروی گذ

  .ورفتن خار در سر او ، خون از پيشانی او سرازير شده بود
جمعيتی . ظالم ومظلوم را بنگريد!! ای آسمان و ای زمين در شگفت شويد

فرياد استهزا وتمسخربا دشنام های زشت . خشمگين  منجی جهان را احاطه کرده بود 
انه وزندگی متواضعانه او از سوی گروهی مورد تولد محقر. وکفرآميز درهم آميخته بود

ادعای او مبنی بر پسر خدا بودن ، مور د تمسخر . تمسخر بيرحمانه قرارمی گرفت 
  . قرارگرفته وشوخی های زشت وتوهين آميز در باره او؛ برزبان مردم جاری می شد

ن نقشه شيطا. شيطان جمعيت بی رحم را دردشنام دادن به منجی ، رهبری می کرد
اين بود که مسيح راتحريک به تالفی جويی کرده ويا اينکه او را وادار کند تا با انجام 
معجزه ای خود را نجات دهد وبدين ترتيب نقشه  نجات و رستگاری را برای هميشه ا ز 

در زندگی مسيح و ) لکه ای ( وجود کوچکترين خدشه ای ).  بهم بزند( ميان بردارد
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وحشتناک موجب می شد که بّره خدا وند نتواند خود را به شکست او در تحمل آزمايش 
  عنوان قربانی کامل و عالی  تقديم  کند و بدين ترتيب نجات انسان با شکست  مواجه  می 

اّما او کسی که می توانست با صدور فرمانی لشگريان آسمان را به ياری . شد 
 آزار دهندگان  خود را  اوکه می توانست با نشان دادن جالل وشکوه الهی ،–بطلبد 

درترس و وحشت متفرق کند، با صبر و شکيبايی بی نظيری در مقابل زشت ترين دشنام 
  . ها و خشونت ها گردن نهاده بود

دشمنان مسيح از او خواسته بودند تا برای اثبات الوهيت خويش معجزه ای انجام 
همانطور که بيرحمی . اّما آنان به مراتب از شواهد بزرگتری برخوردار بودند. دهد

وقساوت شگنجه گران مسيح آنان را به مرتبه ای پائين تر از انسان وبه شباهت شيطان 
در آورده بود، همين طور فروتنی وشکيبايی مسيح او رابه مقامی باالتر از مقام انسانی 

خواری وتحقير او وثيقه ، تعالی وی . تعالی بخشيده وشباهت او را به خداوند اثبات کرد
قطرات خونی که از سر مجروح مسيح بر پيشانی او جاری بود، نشانه ای از َمسح . دش

  ٩ آيه ١عبرانيان باب . بود " روغن شادمانی " شدن او با 
شيطان از اينکه می ديد در مقابل دشنام وخشونتی که به وی تحميل می شد، لب به 

 اگرچه طبيعت مسيح.شکوه وشکايت نمی گشود، بسيار ناراحت وعصبانی شده بود
انسانی به خود گرفته بوداّما از تحّمل وشکيبايی الهی برخوردار بود وتحت هيچ شرايطی 

  ).فاصله نگرفت ( از اراده پدر دور نشده 
هنگامی که پيال ُتس عيسی را تسليم کرد تا تازيانه خورده و استهزا شود، تصور 

يدواربود که آنان چنين او ام.. می کرد که احساس ترحم ، جمعيت تحريک خواهد شد
او حتی تصور می کردکه حس کينه ودشمنی کاهنان نيز برآورده . تنبيهی را کافی بدانند 

  .) يک خط ترجمه شود٧٢۵ترجمه شود صفحه ( اّما ). ارضاء خواهد شد( خواهد شد 
تالش برای آزاد کردن زندانی است وبنابراين تصميم گرفتند که با آزادی عيسی 

 آنان متوجه شدند که پيال ُتس برای خشنود کردن ايشان عيسی را تازيانه .مخالفت کنند
زده است وبا خود گفتند که اگر در تصميم خود برای محکوم کردن عيسی پافشاری کنند، 

  .به نتيجه خواهند رسيد
پيال ُتس ، درآن موقع دستور داد تا باراباس به دادگاه آورده شود وسپس در حالی 

اينک "  در کنارهم قرار داد با اشاره به منجی وبا صدايی ملتمسانه گفت،که دو زندانی را
من او را به نزد، شما می آوردم اّما بدانيد که من هيچ تقصيری در او " ." پادشاه شما

  .نيافتم 
پسر يگانه خدا در جامه ارغوانی وبا تاجی از خار ايستاده بود وخون از پشت 

ت او از خون پوشانده شده وآثار خستگی ودرد در صور. تازيانه خورده او جاری بود
با اين حال سيمای او هرگز تا آن زمان اين چنين زيبا به نظر . چهره او ديده می شد

در سيمای او نه تنها نشانی از خشم ديده نمی شد بلکه آرامش ، متانت . نرسيده بود
روی ضعف رفتار او نه از . ودلسوزی نسبت به دشمنان بيرحمش مشاهده می شد

اّما شخصيت باراباس که . وبزدلی ، بلکه از روی قدرت وناشی از تحّملی بزرگوارانه بود
در خطوط چهره او ، شرارت وسنگدلی . مغاير بود" در کنار عيسی ايستاده بود، کامال

تفاوت آشکار  ميان  شخصيت  مسيح با  باراباس  جمعيت . وی را آشکار می ساخت 
  تاثير  قرارداده  بود  که حاضر را آنچنان تحت  

وهر چه قدر که به عيسی می نگريستند دلهای ايشان . عده ای می گريستند 
سرشار از همدردی ودلسوزی می شد و حتی کاهنان وروسای يهود نيز مجاب شده 

  .بودند که او همان بود که ادعا کرده بود
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ند، عده ای از سربازان رومی که مسيح را احاطه کرده بودند، همگی سنگدل نبود
آنان با جدّيت به سيمای منجی نگاه می کردند تا شايد در رفتار وشخصيت او نشانه ای 

آنان هراز گاهی با تنفر وبيزاری به باراباس نظر می . از خطر ناکی وتبهکاری ببينند 
عميق نبوده ) بصيرت ( برای شناخت صددرصد باراباس نيازی به بينش . کردند

وجه عيسی شده وبا احساس دلسوزی ومهربانی به چهره آسمانی وی سربازان مجددًا مت
چهره آرام ومطيع مسيح چنان بر ذهن ايشان نقش بسته بود که هرگز . می نگريستند 

  .نمی توانستند آ ن را به دست فراموشی بسپارند
او ترديدی نداشت که مشاهده . پيال ُتس از شکيبايی منجی کامًال حيرت زده شده بود

اّما او . و مقايسه او با باراباس احساس همدردی يهوديان را برخواهد انگيخت منجی 
کينه ودشمنی تعصب آميز کاهنان را نسبت به عيسی که به عنوان نور عالم ، گناهان 
وخطاهای ايشان را آشکار کرده بود،درک نمی کرد،آنان خشم جمعيت را برانگيخته و 

بر صليبش کن، بر " کصدا فرياد برآوردند که ،بار ديگر، کاهنان، روسای قوم ومردم ي
سرانجام پيالُتس در مقابل قساوت توجه ناپذير مردم تحمل خويش را از ." صليبش کن

او را بگيريد وبر صليبش کنيد، اّما من در اوهيچ " دست داده وبا نوميدی فرياد برآورد،
  ".گناهی نيافتم 

ونت آشنا بود، اّما با زندانی پيال ُتس ، والی رومی اگر چه با صحنه های خش
رنجيده ای که از سوی او محکوم وتازيانه خورده بود وبا پيشانی خونين وپشت زخمی 

مارا " در مقابل او ايستاده بود، احساس همدردی می کرد، اّما کاهنان اعالم کردند که ،
  ."شريعتی است که بنابرآن او بايد بميرد،زيرا ادعا می کند پسر خداست 

) ايده ( او اگر چه از شخصيت ورسالت مسيح اطالع . ُتس هراسان شده بودپيال 
درستی نداشت ، اّما به طور مبهم ونامشخصی به برتری خداوند نسبت  به انسان ، 

فکر ی که قبًال يکبار از ذهن او گذشته بود، اکنون به صورتی واضح تر . ايمان داشت 
هيت کسی که با جامه ارغوانی وتاج خار بر او در مورد الو. در ذهن او شکل گرفته بود

بنابراين مجددًا به درون کاخ باز گشت واز . سر در مقابل وی ايستاده بود ترديد داشت 
منجی در مورد . اّما عيسی پاسخی به او نداد" تو از کجا آمده ای ؟" عيسی پرسيد،

 اّما پيال ُتس رسالت خويش به عنوان شاهد راستی وحقيقت با پيال ُتس سخن گفته بود
او با تسليم شدن در مقابل درخواست کاهنان وروسای يهود، .حقيقت را ناديده گرفته بود

از اقتدار خويش در اجرای عدالت سوء استفاده کرده بود وبدين ترتيب عيسی حقايق 
به من هيچ نمی :" پس پيالُتس او را گفت . بيشتری را در دسترس وی قرارنداده بود

عيسی گفت " ی دانی قدرت دارم آزادت کنم وقدرت دارم برصليبت ِکشم ؟گويی ؟ آيا نم
هيچ قدرت برمن نمی داشتی ، اگر از باال به تو داده نشده بود، از اين رو ، گناهِ  آن :" 

  ."که مرا به تو تسليم کرد، بسی بزرگتراست 
رای بدين ترتيب ، منجی در ميان درد ورنج شديد، عمل والی رومی را که او را ب

بدين ترتيب ، منجی درميان .( مصلوب شدن تسليم می کرد به اندازه ممکن توجيه کرد
او برای مصلوب شدن تا حدممکن ) خود(درد ورنج شديد، عمل والی رومی را در تسليم 

  .............................وچه واقعه ای ). توجيه کرد
." سليم کرد، بسی بزرگتر است گناِه آن که مرا به تو ت" عيسی به پيال ُتس گفت ،

کاهنان وروسای قوم يهود از . منظور عيسی ، قيافا کاهن اعظم ونما ينده قوم يهود بود
آنان حقايق مربوط به مسيح را در نبوتهای . اصول حاکم بر مقامات رومی اطالع داشتند

م يهود حکا. عهد عتيق مطالعه کرده بودند واز تعاليم مسيح ومهجزات او آگاهی داشتند
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شواهد غير قابل ترديدی را در باره الوهيت مسيح دريافت کرده بودند، اّما آنان وی را به 
  .آنان نيز بر اساس اعمال خود داوری خواهند شد. مرگ محکوم کردند

در محکوم کردن مسيح ، بزرگترين گناه وسنگين ترين مسئوليت ، متوجه کسانی 
وآنان به جای امانت داری از .  برخوردار بودنداست که در ميان قوم از عالی ترين مقام

پيال ُتس ، هيروديس وسربازان رومی . حقايق مقدس ، با بی شرمی به آن خيانت کردند
آنان قصد داشتند که با بد رفتاری . به طور نسبی از شخصيت عيسی بی اطالع بودند

اشتند که با بد آنان قصد د.( نسبت به عيسی ، کاهنان و روسای يهود را خشنود سازند
آنان از حقايق ) رفتاری نسبت به عيسی رضايت کاهنان وروسای يهود را جلب کنند

اگر حقايق .فراوانی که در اختيار قوم يهود قرارداده شده بود، محروم وبی اطالع بودند
الهی در اختيار سربازان رومی قرارداده می شد، آنان ، همانند يهوديان با عيسی رفتار 

  .نمی کردند
:" بار ديگر پيال ُتس کوشيد تا ممنجی را آزاد کند،اّما يهوديان فرياد زنان گفتند 

وبدين ترتيب کاهنان رياکار به دوستی ." اگراين مرد را آزاد کنی ، دوست قيصر نيستی 
ودرميان همه مخالفان حکومت روم ، مخالفت يهوديان با سلطه . با قيصر تظاهر کردند

 بود، اّما هنگامی که موقعيت وفرصت مساعدی بدست می روميان از همه شديد تر
مستبدانه ترين روش ها استفاده می  آوردند، در تحميل مقررات ملی ومذهبی خود ا ز

اّما اکنون که قصد داشتند تا هدف بی رحمانه خود را در مورد عيسی به اجراء . کردند
 تکميل نقشه نابودی آنان برای. درآورند،از حاکميت وقدرت قيصر تمجيد می کردند
  .که از آن نفرت داشتند. مسيح ، وفاداری خود رابه  حاکميت بيگانه اعالم کردند
هرکه ادعای پادشاهی کند، بر " سران کاهنان در پاسخ به سوال پيال ُتس گفتند،

پيال ُتس با شنيدن اين سخنان تحت تاثير قرارگرفت زيرا از " ضد قيصر سخن می گويد
 مظانِ  اتهام قرارداشت ومی دانست که چنين گزارشی به مقامات سوی دولت روم در

او هم چنين می دانست که اگر مانع کار يهوديان . روم موجب نابودی وی خواهد شد
وآنان برای انتقام جويی از هيچ اقدامی فروگذار .شود، خشم آنان متوجه وی خواهد شد

ام جويی از مسيح که بدون هيچ دليلی پيال ُتس پافشاری يهوديان را در انتق. نخواهندکرد 
  .ازوی متنفر بودند، به عنوان الگو مِد نظر داست 

" آنگاه ، پيال ُتس بر مسند داوری نشست وبا نشان دادن عيسی به مردم گفت 
او را از ميان بردار، اورا از ميان بردار وبر " آنها فرياد برآوردند." اينک پادشاه شما

" آيا پادشاهتان را مصلوب کنم ؟" دايی بلند فرياد برآورد ، پيالُتس با ص. صليبش کن 
مارا پادشاهی " اّما از زبان کفرآميز وناسزا گوی کاهنان اين سخنان جاری شد که ،

  ."نيست جز قيصر
. بدين ترتيب قوم يهود با انتخاب پادشاهی مشرک از حکومت دينی فاصله گرفت 

ار کردند وازآن به بعد نجات دهنده ای نداشتند آنان خداوندرا به عنوان پادشاه خويش انک
آنان پادشاهی به جز قيصر نداشتند وکاهنان ومعلمين يهود ، قوم را به سوی چنين .

آنان در مقابل پيامدهای وحشتناک بعدی مسئول بودند وگناه . شرايطی سوق دادند
  .وهالکت يک قوم معلول رهبران دينی آن بود

آ ب . ش بيهوده است وحتی بيم شورش می رودچون پيال ُتس ديد که کوش" 
. خواست ودستهای خود را در برابر مردم شست وگفت من از خون اين مرد بری هستم 

در ميان انبوه . پيال ُتس با ترس ومحکوميت به منجی می نگريست !" خود می دانيد
. ر خشيدوبر باالی سر او نور ماليمی می د. جمعيت ، سيمای عيسی از همه آرام تر بود

او به جمعيت نگريسته واعالم کرد، من . پيال ُتس دردرون خود می گفت که او خداست 
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اورا بگيريد ومصلوبش کنيد، اّما بدانيد ای کاهنان وروسای . از خون او بری هستم 
وخدا ، کسی که او، ادعا می کند پدر وی . يهود، من اورا مردی عادل اعالم می کنم 

سپس به عيسی گفت ، مرا به . ا رابه خاطر اين روز داوری کنداست ، نه مرا بلکه شم
خاطر اعمالم ببخش ، من نمی توانم تو راآزاد سازم وپس از اينکه عيسی را تازيانه زد ، 

  .او را تسليم کرد تا مصلوبش کنند
پيال ُتس قصد داشت عيسی را آزاد سازد، اّما ديد که نمی تواند اين کار را انجام دهد 

بنابراين برای اينکه قدرت دنيوی .  حال مقام وموقعيت خويش را حفظ کند ودر عين
امروز نيز هستند کسانی که . خودرا از دست ندهد، زندگی مرد بيگناهی را قربانی می کند
مسئوليت وبيداری يک چيزی . به خاطر موقعيت های دنيوی ، اصول را قربانی می کنند

جريان حوادث افراد را در مسير . يز ديگری رارا خاطر نشان می کنند ومنافع شخصی چ
. غلطی قرارمی دهد وکسی که با شيطان مصالحه کند در ظلمت گناه از بين خواهد رفت 

پيال ُتس در مقابل در خواستهای کاهنان ومردم تسليم شده برای اين که موقعيت ومقام 
 اّما عليرغم .خويش را در معرض خطر قرارندهد، عيسی را تسليم کرد تامصلوب شود

مدت . دور انديشی و احتياط ، همان چيزی که اورا وحشت زده می کرد، بر سرش آمد
زمان کوتاهی پس از مصلوب شدن مسيح ، او از تمامی  افتخا رات  خويش محروم  

  شده  و از  مقام عالی  خود  خلع  گرديد و بقيه عمر خود را با غروری 
بنابرانی همه کسانی که با گناه آشتی . دجريحه دار شده وعذاب وجدان سپری کر

راهی است که به نظر آدمی ." می کنند ،  چيزی جز اندوه ونابودی کسب نخواهند کرد
  .١٢ آيه ١۴امثال ." مستقيم می نمايد، اّما عاقبت آن ،ُ ُطُرق موت است 

هنگامی که پيال ُتس خود را از خون عيسی بری دانست ، قيافا با گستاخی پاسخ 
مسئوليت چنين وحشتناکی از سوی کاهنان  !" خون او برگردن ما وفرزندان ما باد" داد،

تمامی . وروسای يهود به گردن گرفته شده ودر فرياد وحشيانه مردم طنين انداز شد
  ."خون او برگردن ما وفرزندان ما باد" مردم پاسخ دادند ،

"  کرده و گفته بودند،آنان به عيسی اشاره. قوم اسرائيل تصميم خود را گرفته بود
اّما . باراباس قاتل وسارق ونماينده شيطان بود." او رانه ، بلکه باراباس راآزاد کن 
آنان . مسيح طرد شده بود وباراباس انتخاب شده بود. مسيح نماينده وُمعرف خداوند بود
 با اين يهوديان) . آنان ميبايستی باراباس را بپذيرند( ميبايستی باراباس را داشته باشند

انتخاب ، کسی را پذيرفتند که از آغاز دروغگو وقاتل بود، شيطان رهبر ايشان بود وآنان 
به عنوان يک قوم ميبايستی فرمان او را اجراء می کردند واعمال او رابه جا آورده 

قومی که باراباس را به جای عيسی انتخاب کرده بود . وحاکميت او را تحمل می کردند
  .وبيرحمی باراباس را برای تمام عمر خويش احساس می کردميبايستی قساوت 

خون او برگردن " يهوديان با نگريستن به بره کوبيده شده خداوند فرياد برآوردند،
صعود ( اين فرياد وحشتناک به حضور تخت خداوند باال رفته بود." ما وفرزندان ما باد

در خواست . ان مکتوب شدجمله اعالم شده از سوی ايشان ، در دفترآسم). کرده بود
ايشان شنيده شد  و خون  پسر  خدا  به  عنوان  يک نفر ين ابدی برگردن ايشان 

  .وفرزندانشان قرارگرفت 
اين . اين نفرين بعدها به شکل وحشتناکی درويرانی وانهدام شهر اورشليم درک شد

ان مانند آن. نفرين برای مدت هجده قرن در اوضاع وشرايط قوم يهود تجلی کرده بود
شاخه ای جداشده از تاک ، خشک  وبی ثمر بودند، شاخه ای که جمع آوری شده 

آنان در خالل قرنها از سرزمينی به سرزمين ديگر کوچ . ودرآتش سوزانده می شود
  .کرده ودر گنا هان خود هالک می شدند
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م دعای يهوديان که گفته بودند، خون او برگردن ما وفرزندان ما باد، در روز عظي
هنگامی که مسيح بار ديگر نه به . داوری به شکل بسيار وحشتناکی مستجاب خواهد شد

عنوان زندانی محاصره شده از سوی اراذل واوباش ، به اين جهان بيايد، افراد او را 
مسيح در جالل خويش ودر . آنان او را در مقام پادشاه آسمان خواهند ديد. خواهند ديد

ده ها هزار فرشته به همراه فرزندان . گان خواهد آمدجالل پدر و به همراه فرشت
. پيروزمند خداوند با محبتی  عظيم وبا شکوه ، اورا در طريق وی همراهی خواهند کرد

آنگاه مسيح بر تخت جالل خواهد نشست وتمام قومها در حضور او جمع خواهند شد 
  . دوهرچشمی او را خواهد ديد،  حتی آنانی که نيزه بر پهلوی او زدن

او به جای تاجی از خار، تاج جالل بر سر خواهد گذاشت وبه جای جامه ارغوانی 
آن گونه که در جهان هيچ مادهّ ای نمی ." کهنه ، جامه ای سفيد ودرخشان خواهد پوشيد

شاه "  وبرداوران او نوشته است ،٣ آيه ٩مرقس " تواند جامه ای را چنان سفيد گرداند
کسانی که او را استهزا کرده وعذاب داده  . ١۶ آيه ١٩فه مکاش)  شاهان ورِب االباب 

کاهنان وروسای يهود منظره محاکمه عيسی را . بودند، درآنجا حضور خواهند داشت 
تمامی حوادث همان گونه که در دفتر آتش مکتوب . درکاخ پيال ُتس مجددًا خواهند ديد 

خون " ی که دعا کرده بودند،آنگاه ، آنان. شده است ، در مقابل ايشان ظاهر خواهد شد
سپس تمامی دنيا . پاسخ دعايشان را دريافت خواهندکرد." او برگرد ما وفرزندان ما باد
آنان خواهند فهميد که اين مردم بيچاره، عاجز وفانی بر . خواهند ديد وخواهند فهميد 

آنان با صدايی حاکی از ترس و وحشت به . عليه چه کسی وچه چيزی می جنگيدند
برما فرود آييد ومارا از روی آن تخت نشين واز خشم " ها وصخره ها خواهند گفت ،کوه

زيرا که روز بزرگ خشم آنان فرا رسيده وچه کسی را توان ايستادگی . بره فرو پوشانيد 
  .١٧ و١۶ آيات ۶است ؟ مکاشفه 

  
 
 
  
  )٧٨فصل ( 
  "جلجتا " 
  

بدين " و .". وب کردندوچون به مکانی که جلجتا نام داشت رسيدند، اورا مصل" 
. ، عيسی نيز بيرون دروازه شهر رنج کشيد تا با خون خود، قوم را تقديس کند" سان 

ومسيح ). اخراج شدند( آدم وحوا از قوانين خداوند تخطی کرده واز باغ عدن رانده شدند
او بيرون از دروازه . جايگزين ما ميبايستی بيرون از دروازه های اورشليم رنج بکشد

" اين سخنان که ،.  مصلوب شد، مکانی که قاتالن وتبهکاران مجازات می شدندشهر
کالم سرشار از ."مسيح به جای ما لعن شد واين گونه ما رااز لعنت شريعت بازخريد کرد

  ١٣ آيه ٣غالطيان . معنی است 
خبر . جمعيت زيادی از کاخ پيال ُتس تا جلجتا به دنبال عيسی به راه افتادند

يح در سراسر اور شليم منتشر شده بود ومردم از هر طبقه وگروهی به محکوميت مس
کاهنان وروسای يهود قول داده بودند که اگر . سوی محل مصلوب شد ن  به راه افتادند

مسيح به ايشان تسليم شود، پيروان ا و را مورد ضرب وشتم قرارندهند، بنابراين 
اف به مردمی که به دنبال او به راه شاگردان وايمانداران مسيح از شهرها ونواحی اطر

  .افتاده بودند، ملحق شدند
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هنگامی که عيسی از دروازه کاخ پيال ُتس عبور کرد، صليبی که برای باراباس 
دو نفر از همدستان باراباس که به مرگ . آماده شده بود، بر دوش خونين او نهاده شد

د بنابراين صليب بردوش محکوم شده بودندبه همراه عيسی ميبايستی مصلوب می شدن
باری که بردوش منجی گذاشته شده بود، برای او که در حال ضعف . آنان نهاده شد 

از هنگامی که شام آخر را با شاگردان گذرانده . ورنج به سر می برد، بسيار سنگين بود
او در باغ جتسيمانی ودر مبارزه با . بود، نه غذا خورده بود ونه چيزی نوشيده بود

اوهم چنين درد ورنج  وناشی از . شيطانی رنج بسياری را متحّمل شده بود عوامل 
خيانت يهودا را تحمل کرده و ديده بود که شاگردان چگونه او را رها کرده وگريخته 

او از سوی کاهنان ونگهبانان دستگير شده وبه کاخ قيافا وسپس به کاخ پيال ُتس . بودند
. يروديس وسپس به نزد پيال ُتس فرستاده شده بودفرستاده شده بود واز آنجا به نزد ه

دشمنان مسيح در تمامی طول شب نهايت سعی خود راکرده بودند تا بادشنام وشکنجه 
او کالمی به جز . وتازيانه ، شخصيت او را امتحان کنند ، اّما مسيح شکست نخورد 

ار ومضحک ، با مسيح در خالل محاکمه فضاحت ب. برای جالل خداوندبرزبان نياوزده بود
اّما هنگامی که برای دومين بار تازيانه خورد وصليب . متانت وشرافت رفتار کرده بود 

او زير بار . بردوش او نهاده شد، طبيعت انسانی او نميتوانست بيش از اين تحمل کند
  .سنگين صليب از پا افتاده بود

وبی رمق او رامی ديد جمعيتی که به دنبال منجی به راه افتاده بود ، گامهای لرزان 
آنان او را مسخره کرده ودشنام می دادند زيرا . ، اّما هيچ ، احساس همدردی نشان نداد

آنان اورا که نمی توانست صليب سنگين . ( که نمی توانست صليب سنگين را حمل کند
  ).را حمل کند دشنام داده ومورد استهزاء قراردادند
شکنجه . ی شد ومجددًا برزمين می افتادبارديگر صليب بر دوش او قرار داده م

ودر صدد بودند کسی را . گران او ديدند که نمی تواند صليب خود را بيش از اين حمل کند
يهوديان نميتوانستند اين کار را . پيدا کنند تا بتواند بار سنگين حقارت صليب را حمل کند

تيجه نمی توانستند در انجام دهند زيرا دست زدن به صليب آنان را نجس می کرد ودر ن
هيچ کس ، حتی يک نفر از جمعيتی که بدنبال او به راه افتاده . مراسم َفَصح شرکت کنند 

  .بودند حاضر نبود خم شده وصليب او را حمل کند
  

دراين هنگام غريبه ای به نام شمعون از اهالی قيروان که از مزارع به شهر می 
او فرياد استهزای جمعيت را می ). می کندبرخورد . ( آمد، با جمعيت روبرو می شود

شمعون با ديدن اين صحنه ". راه را برای پادشاه يهود مُهيا سازيد" شنود که می گفتند،
شگفت زده می شود وهنگامی که همدردی خود را ابراز می کند، آنان اورا احاطه کرده 

  .وصليب را بردوش وی قرار می دهند
وپسران او به منجی ايمان داشتند، ا ّما او خود شمعون سخنان عيسی را شنيده بود 

حمل صليب به جلجتا برای شمعون برکت . در زمره ی شاگردان وی به شما ر نمی آمد
. عظيمی محسوب می شد واو بعدها برای چنين کاری ممنون وسپاسگزار خداوند بود

سنگين آن مّشيت الهی باعث شده بود که او صليب مسيح را با ميل خود حمل کند وبار 
  .را مشتاقانه تحمل کند

در ميان جمعيت تعداد معدودی از زنان حضور داشتند که بدنبال عيسی به راه افتاده 
. بعضی از آنان عيسی را قبًال ديده بودند. توجه آنان به او معطوف شده بود. بودند

 خود عده ای نيز. گروهی از آنان مريضان ودردمندان خود را به حضور او آورده بودند
  .شفا يافته بودند
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آنان از کينه ودشمنی جمعيت نسبت به ا و شگفت زده شده واز ديدن مصائب او 
اين زنان عليرغم اقدام ديوانه وار جمعيت وسخنان حاکی از . متاثر ودل شکسته شد ند

خشم کاهنان وحاکمان يهود، همد ردی خود را با عيسی ابرا ز کردند وهنگامی که عيسی 
ن صليب ا ز حال رفته وبر زمين می افتاد، فرياد گريه وزاری ايشان به زيربار سنگي

او به رغم درد ورنج  . اين تنها چيزی بود که توجه مسيح را جلب کرد. گوش می رسيد
شد يد ودر همان هنگام که گناهان  جهان را  بر خود  حمل می  کرد ، نسبت  به رنج و 

  درد ديگران 
آنان . او با مهربانی ودلسوزی به اين زنان نگريست . نبود) بی تفاوت ( بی اعتنا

جزو پيروان او نبودند، او می دانست که آنان برای او به عنوان يگانه فرستاده خداوند 
گريه وزاری نمی کنند، بلکه گريه وزاری ايشان ناشی از برانگيخته شدن احساس همد 

مرد بلکه احساس همدردی عيسی احساس همد ردی آنان را حقير نش. ردی انسانی است 
ای دختران اورشليم ، " عيسی به ايشان گفت ،. عميق تری را نسبت به ايشان ابراز کرد

مسيح ، چشم انداز ويرانی ." برای من گريه مکنيد، برای خود وفرزندانتان گريه کنيد
اورشليم را پيش روی خود می ديد ودرآن واقعه وحشتناک بسياری ازآنان که اکنون 

  .و شيون وزاری می کردند، به همراه فرزندان خود نابود می شد ندبرای ا
او . ذهن عيسی از سقوط و ويرانی اورشليم به عقوبت گسترده تری معطوف گشت 
عيسی .درويرانی شهر توبه ناپذير اورشليم ، نشانه ای ازويرانی نهايی جهان را می ديد

ما را : " وبه تپه ها که !  افتيددرآن هنگام به کوهها خواهند گفت ، برما فرو" گفت ،
عيسی با " زيرا اگر با چوبَ تر چنين کنند، با چوب خشگ چه خواهند کرد؟! بپوشانيد

َ تر، خود را به عنوان نجات دهنده بی گناه جهان معرفی کرد خداوند . َمَثل چوب
مقررکرده بود که گناه جهان وعذاب ناشی از آن برپسر محبوبش قرار گيرد وعيسی 

در اين صورت چه عذابی متوجه گناهکا . ايستی برای گناهان انسان مصلوب شودميب
رانی که به ارتکاب گناه ادامه می دهند خواهد بود؟ تمامی کسانی که توبه ناپذير وبی 
ايمان هستند، بايد بدانند که عذاب ومصيبت وحشتناکی در انتظارشان خواهد بود، عذابی 

  .که زبان از بيان آن عاجز است 
درميان جمعيتی که بدنبال منجی به سوی جلجتا به راه افتاده بودند، بسياری اورا 
در ورود پيروزمندانه اش به اورشليم با فريادهای خجسته باد پادشاهی که به نام خداوند 

مصلوبش " اّما اکنون بسياری از آنان فرياد می زدند،. می آيد، همراهی کرده بودند
امی که منجی سوار بر کره االغی به شهر اورشليم وارد شده هنگ." کنيد، مصلوبش کنيد

آنان . بود، اميد واری شاگردا ن به شکل بسيار مبالغه آميزی به اوج رسيده بود
اّما . دراطراف مسيح ازدحام کرده ورابطه داشتن با اورا موجب افتخار می دانستند 

آنان به دليل .  کردنداکنون درخواری وتحقير او، از فاصله دوری او را تعقيب می
سخنان عيسی به ايشان تحّقق يافته . اميدهای بر باد رفته ، دلشکسته وغرق اندوه بودند

شبان را " زيرا نوشته شده ، . امشب همه ی شما به سبب من خواهيد لغزيد" بود که ،
  .٣١ آيه ٢۶متی ." خواهم زد وگوسفندان گّله پراکنده خواهند شد

دو . بستند )  صليب ( شدن ، زندانيان رابه ابزار شکنجه بارسيدن به محل مصلوب
دزدی که ميبايستی به همراه عيسی مصلوب می شدند ، با کسانی که ايشان را برروی 

مادر . اّما عيسی هيچ مقاومتی از خود نشان نداد. صليب قرار می دادند، درگير شدند
. جلجتا همراهی کرده بودعيسی با مساعد ت يوحنا شاگرد محبوب ، پسرش را تا مکان 

او از حال رفتن وافتادن مسيح را در زير بار سنگين صليب ديده بود وآرزو کرده بود که 
. سر مجروح وخونين او را در آغوش گرفته وقطرات خون را ا ز پيشانی وی پاک کند
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او هنوز هم مانند شاگران اين . اّما او از چنين موهبت وامتياز غم انگيزی محروم بود
ميد را در ذهن خود می پروراند که شايد عيسی قدرت خود را نشان داده وخود را از ا

اّما هنگامی که سخنان عيسی را که تمامی اين وقايع را پيش . دست دشمنان خالص کند
هنگامی که دزدان به صليب آويخته . بينی کرده بود به خاطر آورد، دلش فروريخت 

مريم از خود سئوال می کرد . ری به آنان نگريست شدند، او با اضطراب ونگرانی دردآو
که آيا کسی که مرده را حيات بخشيده بود، متّحمل  صليب می شد ؟ آيا  پسر  يگانه  خدا 

  به  مرگی
اين چنين بيرحمانه تسليم می شد؟ آيا او ميبايستی ا ز ايمان خويش به عيسی به 

ی شاهد رنج وحقارت او می عنوان مسيح موعود دست بر می داشت ؟ آيا او ميبايست
مريم دستهای او را ديد که . شد، بدون اينکه بتواند در رنج واندوهش به او خدمت کند؟ 

بر روی صليب دراز شده وميخ ها وچکش آورده شد وهمچنانکه ميخ های بلند در 
دستهای مهربان او فرو می رفت ، شاگردان دل شکسته عيسی ، مادر اورا که با ديدن 

  . قساوت بار از حال می رفت ، از آنجا دور کردنداين صحنه
منجی ناله وشکايتی نکرد وسيمای او آرام وساکت بود اّما قطرات درشت عرق از 

نه دست مهربانی که عرق را از صورت او پا ک کند ونه کالم . پيشانی او جاری شده بود
ميکه سربازان هنگا. تّسلی بخش و وفادارانه ای که ا ز قلب انسانی او حمايت کند

ای پدر، اينان " مشغول انجام کار وحشيانه خود بودند، عيسی برای دشمنانش دعا کرد، 
فکروذهن او ا ز درد ورنج خودش متوجه ." را ببخش ، زيرا نمی دانند چه می کنند 

عيسی .( گناه شگنجه گرانش وعقوبت وحشتناکی که در انتظارشان بود، شده بود 
به گناه و عقوبت وحشتناکی که در انتظار شکنجه گرانش بود درميان درد ورنج خويش 

مسيح سربازانی را که با وی با خشونت برخورد می کردند نفرين نکرد .) ، فکر می کرد
ودر مقابل کاهنان وحاکمان يهود که به خاطر تحقق نقشه هايشان شادی می کردند ، 

يشان متأسف شده وبرای ايشان او از جهالت وتقصير ا. سخنی از انتقام بر زبان نياورد
  ."زيرا نمی دانند چه می کنند." طلب آمرزش کرد

اگرآنان می دانستند کسی را شکنجه می کنند که برای نجات انسان گناهکا راز 
. هالکت ابدی به اين جهان آمده بود، مطمئنًا از اعمال خويش پشيمان ومنزجر می شدند

ب رفع تقصير نخواهد بود، زيرا اين  موهبت  با اين وجود، جهالت وناآگاهی ايشان موج
  نصيب  ايشان  شده  بود  که او را  به  عنوان  منجی و 

زيرا موهبت شناخت عيسی به عنوان منجی نصيب ايشان ( نجات دهنده بشناسند
بعضی از آنان هنوز فرصت داشتند تا به گناه خويش پی برده وتوبه کرده ). شده بود

 نيز با توبه ناپذيری خويش مستجاب شدن دعاهای منجی را وبعضی ها. وتبديل شوند
با اين وجود، نقشه خداوند تحقق می يافت وعيسی اين . برای خود غيرممکن می کردند 

  .را بدست می آورد تا حامی ومدافع انسان در حضور پدر آسمانی باشد) ّحق( اختيار
عای او تمامی د. دعای مسيح برای دشمنانش در برگيرنده  تمامی جهان بود

گناهکا رانی را که ا ز ابتدا تا انتهای عالم در اين جهان زيسته وخواهند زيست ، در 
و آمرزش . گناه مصلوب کردن پسر خدا به گردن تمامی جهان  قرار دارد. برمی گرفت 

  گناهان نيز به رايگان در دسترس  همگان قرار گرفته است تا 
د با خداوند مصالحه داده شده و وارث حياِت که به او ايمان آورن" همه آنانی " 

  .جاودان گردند
به مجرد اينکه عيسی به صليب ميخکوب شد، صليب او از سوی مردان قوی بلند 

اين کار موجب شد . شده  وبا فشار شديد درجايی که برای آن آماده شده بود قرارداده شد
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 داد تا نوشته ای را به زبان سپس پيال  ُتس دستور. تا پسرخدا درد شديدی را تحّمل کند
عيسی ناصری ، ." عبری ، يونانی والتين بر فراز صليب وباالی سرمسيح نصب کنند

  آنان در دادگاه . اين  نوشته  يهوديان را  عصبانی کرده  بود".  پادشاه يهود
مارا پادشاهی نيست جز " ، " مصلوبش کن " پيال ُتس فرياد زده بودند که ،

آنان اعالم کرده بودند که اگر کسی  پادشاهی غير از قيصر . ٢۵آيه  ١٩يوحنا." قيصر
  ونوشته .  را  به  رسميت  بشناسد  خائن است 

منظور پيال ُتس از نوشتن . پيال ُتس نيز براساس اظهار نظر ايشان نوشته شده بود
 بلکه بيعت و سر سپردگی واقعی. توهين به يهوديان نبود" عيسی پادشاه يهود" عبارت 

اين نوشته اعالم می کرد هر کسی که . يهوديان به حاکميت دولت روم را اعالم می کرد 
مدعی پادشاهی اسراييل شوداز سوی روميان محاکمه وسزاوار مجازات مرگ خواهد 

هنگامی که آنان نقشه قتل مسيح را می . کاهنان پا از ّحد خود فراتر نهاده بودند. بود
د، صالح دراين است که يک تن برای قوم بميرد واکنون کشيدند، قيافا اعالم کرده بو

آنان برای نابود کردن مسيح حاضر بودند تا موجوديت . رياکاری کاهنان آشکار شده بود
  ).قربانی کنند( مّلی و قومی خود را فدا کنند

کاهنان متوجه شدند که چه کاری کرده اند، بنابراين از پيالّتس تقاضا کردند که 
بلکه بنويس اين مرد گفته " پادشاه يهود"منويس " آنان گفتند،. ير دهدنوشته را تغي

اّما پيالُتس که از ضعف وناتوانی خود خشمگين بود، .". است که من پادشاه يهودم 
کاهنان وروسای حسود وحيله گر يهود را مورد تحقير قرارداده وبا بی اعتنايی پاسخ 

  .".آنچه نوشتم ، نوشتم " "داد
ر از پيال ُتس ويهوديان موجب شده بود تا اين نوشته بر باالی سرعيسی قدرتی باالت
خواستِ  خداوند اين بود که ذهن مردم را بيدار کند تادرکتب مقدسه . قرارداده شود
محل مصلوب شدن مسيح نزديک شهر بود ودرآن موقع هزاران نفر از . تفتيش کنند

وشته که پادشاهی عيسی ناصری را تمامی سرزمين ها در اورشليم حضور داشتند واين ن
  .به عنوان مسيح اعالم می کرد، ميبايستی توجه ايشان را جلب می کرد

قرنها پيش از . با رنج وتحقيرمسيح بر روی صليب ، پيشگويی انبياء تحقق يافت 
.  مصلوب شدن ، منجی  رفتار  قساوت بار مصلوب کنندگانش  را   پيشگويی  کرده  بود

  ا سگان  دور مرازير" او  گفت ،
همه ی . گرفته اند، ، جماعت اشرا رمرا احاطه کرده ، دستها وپاهای مرا سفته اند 

رخت مرا . ايشان به من چشم دوخته ، می نگرند. استخوانهای خود را می شمارم 
. ٨ تا ١۶ آيات ٢٢مزامير." درميان خود تقسيم کردند وبرجامه ی من قرعه انداختند

ر خصوص جامه های او بدون مشاورت يا دخالت دوستان نبوت پيشگويی شده د
لباس های او به سربازی که اورا برروی صليب قرارداده . ودشمنانش تحقق يافته بود

مسيح مشاجره سربازان را هنگامی که لباس های او را در ميان خود . بود تعّلق گرفت 
ائين بافته شده بود ودرز جامه زيرين او يکپارچه از باال به پ. تقسيم می کردند، شنيد 

اين را تکه نکنيم ، بلکه بيفکنيم تا ببينيم " نداشت ، بنابراين سربازان به يکديگر گفتند،
  ."از آنِ  که شود

عار، دلِ  مراشکسته است وبه شدت " منجی در نبوتی ديگر اعالم کرده بود که ، 
مرا . هندگان ، اّما نيافتم انتظار ُمشِفقی کيدم ، ولی نبود وبرای تسلی د. بيمار شده ام 

 ٢٠آيات ۶٩مزامير ." برای خوراک زردآب دادند وچون تشنه بودم مرا سرکه نوشانيدند
به کسانی که متحّمل مرگ صليب می شدند، معجون تخدير کننده ای داده می شد تا . ٢١و

اين معجون به عيسی داده شد اّما هنگامی که آن را چشيد، . درد شديدرا تسکين دهد
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ايمان . او نمی خواست چيزی را بنوشد که ذهنش را پريشان ومّکدر کند. خواست بنوشدن
حواس پرتی او .او ميبايستی بر خداوند استوار گردد وهمين امر موجب تقويت او می شد

حواس پرتی او به شيطان امتياز می داد تا از ( به شيطان فرصت سوء استفاده می داد
  ).فرصت سوء استفاده کند

ان عيسی ،هنگامی که او بر روی صليب آويزان بود خشم خود را بيرون می دشمن
کاهنان ، روساو فريسيان به همراه مردم منجی را که در حال مرگ بود، استهزا . ريختند

در هنگام تعميد عيسی ودگرگونی سيمای او بر فراز کوه ، صدای خداوند که . می کردند
درباغ جتسيمانی وقبل از تسليم . يده شده بودعيسی را پسر خويش اعالم کرده بود، شن

اّما اکنون صدايی از آسمان . مسيح نيز بار ديگر خداوند برالوهيت او شهادت داده بود
او به تنهايی دشنام . هيچ شهادتی در پشتيبانی از مسيح شنيده نمی شد. شنيده نمی شد

  .واستهزای افراد شرير را متحّمل می شد
." "  پسر خدا هستی ، از صليب پايين بيا وخود را نجات ده اگر" آنان می گفتند ،

شيطان در هنگام وسوسه عيسی ." اگر مسيح است وبرگزيده ی خدا، خود را نجات دهد
اگر پسر ." " اگر پسر خدايی ، به اين سنگها بگو نان شوند" در بيابان به او گفته بود، 

اکنون نيز شيطان  . ۶ و٣ آيات ۴اب متی ب." خدايی ، خود را از فراز معبد بزير افکن 
او به همراه سپاهش با . با فرشتگان در هيئت انسانی درپای صليب حضور داشت 

معلمين قوم مردم جاهل را تحريک کرده . کاهنان وروسای قوم يهود همکاری می کرد
بودند تا خواستار محاکمه ومجازات مسيح شوند در حالی که بسياری از آنان هرگز او را 

کاهنان ، . ديده بودند، اّما از آنان خواسته شده بود تا بر عليه او به دروغ شهادت دهندن
رهبران مذهبی با شيطان . حکام ، فريسيان واراذل واوباش با يکديگر متّحد شده بودند

  .وفرشتگان تحت امروی متّحد شده ودستورات اورا اجرامی کردند
 صليب ،  تمامی  سخنان  کاهنان را  می عيسی ، در مبان رنج و اندوه و از باالی 

  شنيد  که  اعالم 
اگر پادشاه ! ديگران را نجات داد، اّما خود رانمی تواند نجات دهد" می کردند، 

مسيح می توانست از ." اسراييل است ، اکنون از صليب پايين بيايد تابه او ايمان آوريم 
با خداوند مصالحه کرده واميد به اّما به خاطر اينکه گناهکاران . صليب پايين بيايد

  .آمرزش ومرحمت را از دست ندهند، از صليب پايين نيامد وخود را نجات نداد
در استهزای منجی ، افرادی که ادعا می کردند مفسرين نبوت می باشند، درست 
همان سخنانی را تکرارمی کردند که کالم الهام بخش درمورد اظهار آن از سوی آنان 

با اين وجود نادانی ايشان  موجب  شده  بود  که  تحقق  نبوت  را  . ه بودپيش گويی کرد
  آنانی  که  با  استهزا  اظهار .  بدرستی  درک  نکنند
اوبه خدا توّکل دارد، پس اگر خدا دوستش می دارد، اکنون او را " می کردند که ، 

تشان در طول فکرنمی کردند که شهاد !" نجات دهد، زيرا ادعا می کرد پسر خداست 
اين سخنان اگر چه با تمسخر بيان می شد، اّما باعث . قرون واعصار شنيده خواهد شد

افراد  عاقل و .  می شد که افراد نبوتهای کتب مقدس را مورد تفتيش وبررسی قرار دهند
  حکيم ، اين  سخنان را  شنيده و  در باره ی  آن  تحقيق و تعمق و دعا 

ه هرگز آ رام نگرفتند، آنان با برسی ومقايسه نبوتها با بودند کسانی ک. می کردند
او تا وقتی که بر صليب آويخته شد، هرگز . يکديگر به مفهوم رسالت مسيح پی بردند

وهرگز چنين شناخت جامعی .( چنين شناخت جامعی ازوی درميان مردم وجود نداشت 
بسياری از افراد که در دل .) ديده نمی شد، تا هنگامی که عيسی بر صليب آويخته شد

  .صحنه مصلوب شدن اورا ديده وسخنان اورا شنيده بودند ، نور حقيقت تابيدن گرفت 
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زمانی که عيسی بر روی صليب در حال احتضار بود، صدايی تسلی بخش به گوش 
دو مردی که با مسيح مصلوب می شدند، در . وآن التماس دزدی توبه کار بود.وی رسيد 

رده بودند ويکی از آنان به واسطه ی درد ورنج شديد، کامًال گستاخ ابتدا به او اهانت ک
او مردی جنايتکار وقسی القلب نبود ، . اّما دزِد ديگر چنين نبود. تر وسرکش تر شده بود

او از آنانی که در پای صليب .بلکه به خاطرهمنشينی با افراد شرير، گمراه شده بود
او عيسی را ديده وسخنان او را . ی تقصيرتربودايستاده ومنجی را استهزا می کردند ، ب

شنيده بود وبه تعاليمش ايمان آورده بود، اّما به وسيله کاهنان ومشايخ از منجی 
رويگردان شده بود وبه دنبال سرکوب شد ن ايمان ، هرچه بيشتر وبيشتر در منجالب 

 مرگ صليب گناه فرورفته بود، تا اين که دستگير شده وبه عنوان جانی محاکمه وبه
اوسخنان پيال . او در جريان محاکمه ودرراه جلجتا همراه با عيسی بود. محکوم شده بود

." من هيچ سببی برای محکوم کردن او نيافتم " ُتس را در باره عيسی که گفته بود،
وبخشش ترحم آميز او را در مقابل شکنجه گرانش ) الهی ( شنيده بود و رفتار خداگونه 

ز باالی صليب می بيند که بسياری از رهبران مذهبی وپيروان متعصب او ا. ديده بود
او سرتکان دادن مردم . دينی زبان به ناسزا گشوده وخداوند عيسی را مسخره می کنند

را که از ديدن واقعه حيرت زده شده بودند می بيند وسخنان کاهنان وبزرگان قوم را می 
يح نيستی ؟ پس ما وخودت را نجات بده مگر تو مس" شنود که ريشخند کنان می گفتند،

او می شنود که رهگذران از عيسی حمايت کرده وبا تکرار سخنان او از معجزاتش !" 
بنابراين به مسيح بودن عيسی ايمان آورده وبه جنايتکاری که . سخن می گفتند 

."  از خدا نمی ترسی ؟ تو نيز زير همان حکمی " درکنارش مصلوب شده بود می گويد،
 دزد در حال مرگ ديگر از هيچ کس نمی ترسيد ، اّما دزد ديگر به وجود خدا وروز "

داوری اعتقاد داشت وترس از خدا او را به لرزه می انداخت واکنون داستان زندگی او 
بنابراين به دزد ديگر که . همانند تمامی افراد آلوده به گناه به پايان خودنزديک می شد

. مکافات ما به ّحق است ، زيرا سزای اعمال ماست " گفت ،به مسيح اهانت کرده بود 
  ."اّما اين مرد هيچ تقصيری نکرده است 

هنگامی که دزد به خاطر . اکنون جايی برای شک وترديد وسرزنش باقی مانده بود
جنايت دستگير ومحکوم شد، کامًال مأيوس ونااميد شده بود،اّما اکنون عجيب بود که 

او همه سخنان عيسی را وچگونگی شفای . ذهن او پيدا شده بودافکار محبت آميز در 
او سخنان افرادی را که به عيسی ايمان . مريضان وآمرزش گناهان را به خاطر می آورد

او نوشته ی باالی . آورده واشگ ريزان بدنبال اوبه راه افتاده بودند، شنيده بود
ده بود که نوشته ی باال ی سر او صدای عابران را شني. سرمنجی را ديده وخوانده بود

روح القدس ذهن . منجی را تکرارمی کردند، عده ای با اندوه وعده ای با خنده وتمسخر
او در عيسیِ ، کوفته شده ، . اورا روشن کرده ورشته ی افکار اورا به هم می پيوست 

هان وآويخته شده بر صليب ، َبره خدارا می بيند که گناه ج) استهزاشده ( مسخره شده 
در صدای او، اميد بانگرانی درهم آميخته می شود، هنگامی که جانِ  . را برمی دارد

او فرياد می " ناتوان ودرحال احتضارِ  خود را برروی منجی درحال مرگ می افکند،
  .".ای خداوند، چون به پادشاهی خود رسيدی ، مرانيز به يادآور" زند،

آمين ، به تو " ّفقت وقدرت پاسخ داد،عيسی با صدايی آرام ، آکنده از محبت ، ش
  ."می گويم ، امروز بامن در فردوس خواهی بود

درطول ساعات رنج واندوه صدای ريشخند واستهزاربه گوش عيسی رسيده بود 
وهنگامی که بر صليب آويخته می شد، هنوز صدای دشنامها وُهو کردن ها درگوش او 

يدن سخنان حاکی از ايمان شاگردانش بود، او با قلبی مشتاق آماده شن. طنين انداز بود
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ماباورکرده بوديم " سخنان غم انگيز شان را شنيده بود که گفته بودند،) تنها( اّما فقط 
بنابراين ، اظهارايمان ومحبت از .". که او همان است که اسراييل را نجات می دهد

ی که رهبران درحال. دزدی درحال احتضار چقدر ميتوانست مورد خوشايند منجی باشد
يهود او را انکار می کردند، وحتی شاگردانش در الوهيت وی ترديد داشتند، دزدی 

هنگامی که عيسی معجزات خود را ظاهر می . درحال مرگ ، عيسی را خداوند می خواند
کرد وبعداز اينکه از گور قيام کرده بود، بسياری آماده بودند تا اورا خداوند بخوانند ، اّما 

بر باالی صليب در حال مرگ بود، هيچکس به جز دزدی نادم وتوبه کار به اکنون که 
  .خداوند ی او اقرار نمی کرد

رهگذ ران سخنان  دزد را شنيدند  که  عيسی را  خداوند  خوانده  بود  و سخنان  
  حاکی  از  ندامت 

آنانی که درپای صليب به خاطر جامه . و توبه وی توجه ايشان را جلب کرده بود
ی منجی با يکديگر مشاجره می کردند وبرای تصاحب جامه زيرين او قرعه می ها

اکنون صدای خشمگينانه ايشان به گوش نمی . انداختند ، سکوت کرده وگوش فرا دادند
رسيد ودر حالی که نفس هايشان در سينه حبس شده بود، در انتظار شنيدن پاسخ منجی 

  .بودند
ان آورد، ابر تاريکی که به نظر می رسيد که هنگامی که عيسی کالم وعده را برزب

دزِد نادم سالمتی . با نوری روشن وحيات بخش شکافته شد. صليب را پوشانده باشد
مسيح . کامل خدا را در دل خود احساس می کرد زيرا از سوی خداوند پذيرفته شده بود

د ، پيروز او که در نظر همگان مغلوب به نظرمی رسي. در حقارت خود جالل يافته بود
زيرا به عنوان کسی که گناه جهان را برخود می گرفت مورد تأييد قرارگرفته . شده بود

آنان می توانستند نيزه  . بود، افراد می توانستند جسم بشری اورا مورد آزار قرار دهند
آنان  . بر  پهلوی او  فرو برده و سر پاک و مقدسش را  با  تاجی از خار سوراخ  کنند 

  نستند می  توا
. جامه هايش را از تن وی بيرون آورده وبر سرتقسيم آن با يکديگر جر وبحث کنند

). سلب کنند( اّما نمی توانستند قدرت وی را درآمرزش گناهان جهان از وی بگيرند
عيسی حّتی بر باالی صليب ودر حال مرگ نيز به الوهيت خويش وبه جالل پدر شهادت 

که نتواند بشنود ونه دست او کوتاه که نتواند نجات نه گوش او سنگين است . می دهد
او به عنوان پادشاه اين ّحق را دارد که همه کسانی را که به واسطه او به خداوند . دهد

  .ايمان می آورند، نجات دهد
آمين ، به تو می گويم ، امروز با من در فردوس خواهی " عيسی به او گفت ،

او، خود همان .  روز با او در فردوس خواهد بودمسيح قول نداد که دزد درهمان." بود
اودر گور خوابيد ودر صبح روزی که قيام کرد به شاگردانش . روز به فردوس نرفت 

اّما درروز مصلوب شدن ،  .١٧ آيه ٢٠يوحنا." هنوز نزد پدر صعود نکرده ام " گفت ،
ه که بر باالی مسيح به گناهکار درماند. روز شکست وظلمت ظاهری ، اين وعده داده شد

با من در فردوس " امروز" صليب به عنوان يک تبهکار جان می سپرد، اطمينان داد که 
  .خواهی بود

دزدانی که با عيسی مصلوب شدند، يکی در طرف راست وديگری در طرف چپ 
اين کار به دستور کاهنان وروسای يهود انجام شده . وعيسی در وسط آنان قرارداده شد

سيح دروسط دزدان برای اين بودکه نشان دهند او در بين سه نفر از قراردادن م. بود
او از خطا " وبدين ترتيب کالم نبوت تحقق يافت که ،. همه خطرناکتر وتبهکارتراست 

اّما کاهنان مفهوم کامل رفتارشان  را درک  .١٢ آيه ۵٣اشعيا . " کاران محسوب شد
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) ميان ( در وسط " زدان ، د! همانطوری که عيسی ، برای مصلوب شدن .نکردند
، به همان ترتيب صليب او در وسط دنيايی قرارداده شد که در گناه می "قرارداده شد

از ) نوری ( بارقه ای ) نادم ( وپيام عفو وبخشش گفته شده به دزد توبه کار. زيست 
  .اميد را روشن کرد که در دور افتاده ترين نقاط جهان خواهد درخشيد

ی محبت عيسی را نظاره می کردند که درميان درد واندوه شديد فرشتگان با شگفت
جسمی وروحی، تنهابه ديگران فکر می کرد ودزد نادم را تسلی وتشويق می کرد که 

او درخواری وتحقيرش در مقام نبی ، دختران اورشليم را در باره ی .ايمان داشته باشد
دافع گناهکاران ، از پدر خواسته ودرمقام کاهن اعظم وم. آينده مورد خطاب قرارداده بود

بود تا گناه  قاتال نش را عفو کند ود ر مقام منجی محبوب و دوست داشتنی ، گناهان دزِد 
  .نادم وتوبه کار را عفو کرده بود

هنگامی که عيسی از باالی صليب به جمعيت اطرافش می نگريست ، چهره ای 
رد محبوبش يوحنا درپای صليب مادراو به همراه شاگ. توجه او را به خود جلب کرد

او نمی توانست دوری  پسرش را تحمل کند ويوحنا که می دانست پايان کار . ايستاده بود
مسيح در لحظه ی . عيسی نزديک شده است ، اورابه مکان مصلوب شدن آورده بود

اوابتدابه چهره ی دل شکسته مادرش وسپس به يوحنا . مرگ ، مادرش را به يادآورد
اينک " وسپس به يوحنا گفت ،" ای زن ، اينک پسرتو" و به مادرش گفت ،نگريسته 
. يوحنا سخنان مسيح را درک کرده وسرپرستی مادر عيسی را پذيرفت ." مادرتو

منجی مهربان ودلسوز . اوهمان ساعت مريم را به خانه ی خود برد واز او نگهداری کرد
او پولی .راقبت از مادرش بود، در ُبحَبوحه ی درد واندوه جسمی وروحی به فکر م

نداشت که با آن اسباب آسايش وراحتی مادرش را فراهم کند، اّما در قلب يوحنا گرامی 
داشته می شد، بنابراين مادرش را به عنوان يادگاری عزيز وارزشمند به يوحنا سپرد 

 -مودوبدين ترتيب آنچه را که بيشتر از هر چيزی بدان نيازمند بود برای مادرش فراهم ن
يوحنا با پذيرفتن . يوحنا مريم را محبت می کرد، زيرا مريم عيسی را دوست می داشت 

مريم به عنوان يک امانت مقدس ، برکت عظيمی را می پذيرفت زيرا مريم برای او 
  .يادآور سرور محبوبش بود

نمونه عالی ودرخشان محبت فرزندی مسيح ، چون نوری باشکوه وخاموش 
عيسی به مدت سی سال با کار سخت  .  عصرها خواهد درخشيدناشدنی ، در غباِر

روزانه مسئوليت کمک به خانواده را به عهده گرفته بود واکنون در آستانه ی مرگ ودر 
بَُحُبوحه ی رنج واندوه به فکرآن بود که احتياجات زندگی مادر رنجديده وبيوه ی خودرا 

آنانی که از . يح ديده خواهد شدچنين روحيه ای درهريک از شاگردان مس. تامين کند
مسيح پيروی می کنند، احترام به والدين وتامين نيازهای ايشان را به عنوان بخشی از 
وظايف مذهبی خويش احساس خواهند کرد وقلبی که محبت مسيح درآن ساکن باشد 
وحرمت گذاشته شود، هرگز درمراقبت ّجدی ودلسوزانه از پدر ومادر کوتاهی نخواهد 

  .کرد
در تسليم کردن . ينک خداوند جالل ، جانش را به عوض بسياری فدا می کردا

. زندگی ارزشمندش ، مسيح با شادی پيروزمندانه ای مورد پشتيبانی قرار نمی گرفت 
ترس از مرگ نبود که بر دوش او سنگينی می . همه چيز تاريک وغير قابل تحّمل بود

مسيح سرور رنجد يد . توصيف وی نبودکرد ويا ننگ وعذاب صليب باعث رنج غير قابل 
انسان به خاطر آشنايی . گان بود، اّما رنج او برروی صليب از شرارت گناه ناشی می شد

اّما مسيح تسلط وحاکميت گناه را بر . با شرير قادربه ديدن زشتی وشراررت گناه نبود
ز قدرت گناه او می ديد که چگونه افراِد معدودی مشتاق رها شدن ا. قلب انسان می ديد
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ا و . مسيح می دانست که انسان بدون کمک خداوند محکوم به هالکت خواهد بود. هستند
  .می ديد که افراد زيادی با وجود دسترسی به کمک خداوند هالک می شدند

). نهاده شد( گناهان همه ما بر روی مسيح که جايگزين وضامن بود ، قرارگرفت 
گناه تمامی  .  از  محکوميت  شريعت  آزاد  سازد او از خطاکاران محسوب شد تا ما را
  فرزندان  آدم  بر  قلب  مسيح  فشار 

خشم وغضب خدا برعليه گناه وظهور وحشتناک ).سنگينی می کرد( می آورد
ناخشنودی اوبه واسطه گناه،  جان فرزند يگانه اش را از ترس و وحشت آکنده کرده 

بت بخشاينده پدر رابه جهانِ گناهکار مسيح در سراسر عمر خويش ، رحمت ومح. بود
اّما . نجات ورستگاری بزرگترينِ  گناهکاران موضوع مأموريت او بود. اعالم کرده بود

اينک که گناه تمامی جهان بردوش او قرار گرفته بود، نمی توانست سيمای آشتی پذير 
منجی را چنان قطع حمايت الهی از مسيح در اين ساعات رنج واندوه ، قلب . پدر را ببيند

چنين دردی آنقدر . محزون کرده بود که هرگز هيچ انسانی قادر به درک آن نخواهد بود
  .عظيم بود که درد و رنج جسمی به سختی حس می شد

عيسی را آزرده کرده ) دل (شيطان با وسوسه های بی امان و وحشيانه اش روح 
اميد وانتظار بيرون . بيندگورچيزی را ب) دروازه ( مسيح نمی توانست از مدخل . بود

آمدن از گور به عنوان يک فاتح به او عرضه نشده بود وهم چنين پذيرش قربانی از 
مسيح می ترسيد که گناه آنقدر درنظر خداوند توهين . سوی پدر به او گفته نشده بود

مسيح از موهن بودن گناه درنظر . ( آميز باشد که موجب جدايی ابدی او با پدر شود
مسيح همان ). آگاه بود ومی ترسيد که گناه باعث جدايی ابدی او از خدا شودخداوند

که رحمت ديگر ازنژاد ) زمانی ( رنجی را احساس کرد که گناهکار آن را درهنگامی 
واين گناه بود که خشم خداوند را براو به . گناهکارحمايت نمی کند، احساس خواهد کرد
مين امر جامی  را  که نوشيده بود تلخ تر عنوان جايگزين انسان ، موجب می شد وه

  .کرده ودل پسرخدا را شکسته بود
سپاهيان آسمان صورتهای خود . فرشتگان با حيرت شاهد رنج واندوه منجی بودند

را از اين منظره ترسناک پوشاندند وطبيعت بی جان همدردی خود را با کاتب وآفرينندهء 
ريستن به چنين صحنه وحشتناکی امتناع خورشيد ازنگ. درحال احتضار خوداعالم کرد

در خشش کامل ونورانی خورشيد که زمين را در اواسط روز روشن کرده بود به . کرد
حدود ساعت ششم بود که تاريکی تمامی آن " ناگهان از درخشيدن باز ايستاده و

کسوف وياعلت طبيعی ديگری باعث ." سرزمين را فراگرفت وتا ساعت نهم ادامه يافت 
و آن . آسمان مانند نيمه شبی بدون ماه وستاره تاريک بود. تاريکی نشده بوداين 

  .شهادتی معجزه آسا بود که از سوی خداوند داده شد تا ايماِن نسلهای آينده را تقويت کند
او تاريکی را خيمه . درآن تاريکی شديد حضور خداوند پنهان و پوشانده شده بود

خداوند وفرشتگان مقدسش .  مردم پنهان کرده بودخود ساخته وجالل خوش را از انظار
. با اين حال حضور او آشکار نبود. پدر با پسرش بود. در کنار صليب حضور داشتند

ودرآن . اگرجالل او از فراز ابرها آشکار می شد، تمامی نظاره گران نابود می شدند 
ُخشِت شرابِ  اوَچر. ساعات وحشتناک، مسيح نميبايستی با حضور پدرتسلی می يافت 

  .خشم خدایِ  قادر مطلق را زير پای خود می افُشرد واز مردم هيچکس با او نبود
سکوتی مرگبار بر جلجتا حاکم شده بود وترسی ناشناخته وغير قابل توصيف، 

دشنام واستهزای . جمعيتی را که در اطراف صليب گرد هم آمده بودند، فراگرفته بود
هراز گاهی برقی .  زنان وکودکان به خاک افتاده بودندمردان ،. مسيح متوقف شده بود 

. درخشان از فراز ابرها ظاهر شده وصليب ونجات دهنده مصلوب شده را آشکار می کرد
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کاهنان ، مشايخ ، حکام ، شکنجه گران ومردم همگی فکر کردند که زمان مکافاتشان 
 اکنون از صليب پس از مدتی ، عده ای زمزمه ميکردند که عيسی. فرا رسيده است 
عده ای نيز می کوشيد ند با کورمال کردن را ه خويش را به سوی . پائين خواهد آمد

  .شهر پيدا کنند، آنان درحاليکه بر سينه خود می کوفتند آنجا را ترک می کردند
درساعت نهم تاريکی از بين رفت اّما هنوز منجی را احاطه کرده بود واين تاريکی 

هيچ چشمی قادرنبود به . حشتی بودکه بر قلب او سنگينی می کردنشانه ای از عذاب وو
درون تاريکی که صليب را احاطه کرده بود نفوذ کند ومهمتر ازآن هيچ چيزی نمی 
. توانست به تاريکی عميق تری که روح دردمند منجی را احاطه کرده بود نفوذ کند

داد، درحاليکه بر فراز که به او دشنام می ) به نظر می رسيد( صاعقه خشمگين گويی 
" ايلويی، َلما َسبُقَتنی؟" آنگاه عيسی با صدای بلند فرياد برآورد. صليب آويخته شده بود

هنگاميکه تاريکی دراطراف منجی سايه انداخت ، بسياری فرياد می زدند که خشم الهی 
 به او براونازل شده است ، زيرا که او خود را پسر خدا خوانده بود وبسياری از آنان که

اگر خداوند عيسی را . ايمان داشتند، فرياد او را شنيدند و اميدشان را از دست داد ند 
  رها کرده بود ، ايمانداران او به چيزی ميتوانستند توکل وايمان داشته باشند؟

هنگامی که تاريکی ، روح ستمديده ی منجی را رها کرد، بهوش آمده وعذاب 
يکی از سربازان رومی ، با مشاهدهِ لب " . نه ام تش"جسمی را احسا س کرده وگفت ،

تشنه منجی ، دلش به رحم آمده واسفنجی آغشته به شراب ، برشاخه ای از زوفا گذاشته 
هنگامی که تاريکی . اّما کاهنان ، درد ورنج اورا به تمسخر گرفتند. ، پيش دهان اوُبرد

با ازبين رفتن تاريکی ، ترس زمين را فراگرفته بود، آنان وحشت زده شده بودند، اّما 
آنان . ايشان کاهش يافته بودواين بار می ترسيد ند که عيسی از چنگ ايشان فرارکند

به غلط تفسير کرده " ايلويی ، ايلويی ، َلماَسبُقَتنی " سخنان عيسی را که فرياد زده بود،
رتيب آخرين وبدين ت." اين مرد، الياس را می خواند" بودند وبا استهزا وتحقير گفتند،

اورا به " کاهنان گفتند،. فرصت را برای التيام دردها ورنجهای منجی را از دست دادند
  ".حال خود واگذاريد تا ببينيم آيا الياس می آيد اورا از صليب پايين آورد؟

پسر بی عيب وبی گناه خداوند برفراز صليب آويخته بود، بدن او با تازيانه زخمی 
ه برای برکت دادن به کا ر بره می شد، به صليب ميخکوب شده شده ودستهايی که هموار

، وپاهای خستگی ناپذيری که در خدمت محبت آميز قدم برداشته بود، به صليب 
تاج خار، سراورا سوراخ سوراخ کرده بود ولبهای لرزان او، در . ميخکوب شده بود 

ات خونی که از سراو  قطر–وهمه آنچه را که او تحمل کرد . مقابل مصيبت فرياد می زد
سرازير شده بود، دست های او، پاهای او، رنجی که جسم اورا شکنجه داده بود، 
واضطراب غير قابل وصفی که به واسطه پنهان شدن صورت پدر، روح وجان اورا 

 خطاب به هريک از فرزندان بشراعالم می کند که ، به خاطر تو بود که -پرکرده بود، 
رگناه را بردوش گيرد،به خاطر تو بود که او قدرت مرگ را باطل پسر خدا راضی شد تا با

اوکه امواج متالطم را . رامی گشايد) فردوس ( وضايع می کند ودروازه های ملکوت 
آرام کرده و برروی آب راه رفته بود، اوکه شيطان را به لرزه انداخته وموجب فرار وی 

ز گور برخيزانيده بود، خودرا برروی شده بود، او که چشمان کورا ن را شفا ومرده را ا
او، به خاطر تو گناه جهان را برخودمی . صليب به خاطر محبت به تو قربانی می کند
  .گيردوخشم وعذاب الهی را متحمل می شود

خورشيد درخشيدن . نظاره گراِن در سکوت منتظر پايان اين واقعه هراسناک بودند
کاهنان وحکام به سوی . احاطه کرده بودآغاز کرده بوداّما هنوز تاريکی صليب را 

اورشليم نگريستند وابرهای متراکم بر فراز شهر اورشليم ودشتهای يهوديه سايه افکنده 
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. آفتاب عدالت ونور جهان ، شعاع نورانی خود را از شهر اورشليم بازمی گرفت . بود
  .صاعقه خشم وغضب خداوند متوجه شهر تيره بخت اورشليم شده بود

ران ، تاريکی از باالی صليب محو شد و عيسی با صدايی پيروزمندانه که نظاره گ
."  ديگر تمام ش د"  گويی در سرتاسر آفرينش  طنين انداز  شده  بود،  فرياد  برآورد ،

اکنون ،  نوری روشن  صليب را ."  ای پدر، روح  خود  را به دستان تو می سپارم 
  ند خورشيد، احاطه کرد  وسيمای منجی با شکوهی همان

  .پس از آن ، عيسی سرخودرا روی سينه خم کرده وجان سپرد. می درخشيد
مسيح درميان تاريکی وحشتناک ، که ظاهرًا از سوی خدا ترک شده بود، جام 

درآن ساعات وحشتناک ، مسيح به شواهد مورد . مصيبت انسانی را تا ته سر کشيد
او با سيرت وشخصيت پدر .  اطمينان کردپذيرش پدر که پيش از اين به او داده شده بود،

او با ايمان ، به خداوند . آشنا بود وعدالت ، رحمت ومحبت عظيم اورا درک می کرد
وهنگامی که با اطاعت . تکيه کر د و اطاعت از او همواره مايه شادی وخوشی وی بود

اسطه مسيح به و. خود را به خداوند تسليم نمود ، مورد لطف ورحمت پدر قرار گرفت 
  .ايمان ، پيروز شد

جهان هرگز پيش ( را مشاهده نکرده بود) واقعه ای ( جهان هرگز چنين صحنه ای 
مردمی  که  شاهد  صحنه  بودند ، در جای خود  )  از اين شاهد چنين صحنه ای نشده بود

ميخکوب شده ودرحالی که نفس در سينه ها شان حبس شده بود به منجی خيره شده 
گر تاريکی سراسر زمين را فراگرفت وغرش صدايی ، شبيه به رعد وبرق بار دي. بودند

زلزله ی شديدی ، زمين را لرزاند ومردم سخت هراسان شدند ودرکوههای . شنيده شد
قبرها گشوده شد و بد . اطراف ، صخره ها شکافته وبه دشتهای اطرا ف سرازير شد ند

کاهنان  ،  روسای  .  دند ،   برخاستند  نهای  بسياری   از  مقد ّسان   که   آرميده   بو
  يهود ،  سربازان ، 

  .شکنجه گران ومردم از ترس متحّير وخاموش شده وبرزمين افتادند
ازلبهای منجی به گوش رسيد، کاهنان در " اينک تمام شد" هنگامی که فرياد بلند 

برّه ای که . دوزمان قربانی کردن فرا رسيده بو. هيکل مشغول انجام مراسم مذهبی بودند
کاهن ملّبس به لباس زيبا وبا شکوه با . معرف مسيح بود برای ذبح آورده شده بود

کاردی در دست ايستاده بود، درست مانند ابراهيم که درُشرف قربانی کردن فرزند خود 
اّما زمين به شدت می لرزد زيرا . مردم با عالقه وهيجان شديدی نظاره می کردند. بود

ودرهمان دم ، پرده ی محرابگاه به وسيله دستی نامريی . زديک می شودخوِد خداوند ن
از باال تا پايين دوپاره می شود ومکانی که قبًال آکنده از حضور خداوند بود درمقابل 

ودرهمين . دراين مکان شکينا ساکن شده بود. نگاههای خيره مردم گشوده می شود
هيچ کس به جز . ت آشکارکرده بود مکان ، خداوند جالل خويش را بر فراز تخت رحم

او هرسال يکبار وارد قدس االقداس می . کاهن ا عظم ّحق ورود به اين مکان را نداشت 
اّما . شد وهميشه نيز خون به همراه داشت تا برای  خود وبرای گناهان قوم تقديم کند
 مقدس اکنون ، اين پرده دوپاره شده بود ومقدس ترين مکان مذ بح زمينی از اين پس

  .نبود
کاهن در آستانه قربانی کردن بره  ، اّما . ترس وآشفتگی همه را فرا گرفته است 

درمرگ پسرخدا ، نمونه . کارد از دستان ناتوان او به زمين می افتد وبره می گريزد 
راه ورود  به قدس اال قداس .  قربانی عظيم   انجام  شده  بود. باضد خود تالقی کرده بود

  و راه تازه ومحکمی برای همگان آماده گشوده شد  
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ديگر نيازی نيست که انسان گناهکار ودردمند برای آمدن کاهن اعظم . می شود
از اين به بعد منجی ميبايستی در مقام کاهن اعظم  ومدافع درخيمه آ سمانی . منتظر بماند

ند اين بود مان( همه چيز به گونه ای بود. انجام وظيفه کند) در قدس االقداس آسمان ( 
اکنون زمان تقديم ! که گويی صدايی زنده ورسا خطاب به عبادت کنندگان اعالم کرده بود

قربانی ها وهدايا به پايان رسيده است ، زيرا پسر خدا ميبايستی بر اساس کالمش 
اينک من خود می آيم ، تا اراده ی تورا ای خدا به جای آورم ، همانگونه که در " بيايد،

او با خون خود، به مکان اقدس داخل شد وفد يه " ،."در باره ام نوشته اندطومار کتاب 
  .١٢ آيه ٩ وباب ٧ آيه ١٠عبرانيان باب ." ی ابدی رايافت 

  
                   

  
  

  فصل هفتاد ونه
 "ديگر تمام شد    "    

  
که به خاطر آن به اين جهان آمده بود، ) ماموريتی ( مسيح با انجام دادن رسالتی 

ديگر تمام " روح خود را تسليم کرده ودرحالی که َنفس های آخر رامی کشيد، اعالم کرد،
  .٣٠ آيه ١٩يوحنا ". شد

دست راست او وبازوی مقدسش او را پيروز کرده . مسيح درنبرد پيروز شده بود
او به عنوان فاتح وپيروزمند بيرق خود را برفراز قله های جاودانی بر افراشته . بود
تمامی فرشتگان الهی درپيروزی منجی .  درميان فرشتگان شادی برپا نبود؟ آيا. بود

شيطان شکست خورده بود ومی دانست که پادشاهی اش را ازدست . شادی می کردند
  .داده است 
برای فرشتگان وکائنات از مفهوم عميق وبا اهميتی " ديگرتمام شد" فرياد

ستگاری نه تنها برای ما ، بلکه برای تحقق يافتن ، کار عظيم نجات ور. برخوردار بود
آنان به همراه ما از ثمرات پيروزی مسيح برخورار . فرشتگان الهی نيز با اهميت بود

  .می شوند
تا هنگام مرگ مسيح ، شخصيت شيطان برای فرشتگان آسمان وموجودات سماوی 

ده بود شيطان آنچنان خود را درجامه فريب ونيرنگ پوشان. به روشنی آشکار نشده بود
آنان به طور . که حّتی موجودات مقدس نيز اصول اخالقی ومرام او را درک نکرده بودند

او موجودی عالی ، قدرتمند . واضح ، طبيعت عصيانگرانه وسرکش او را نديده بودند
خداوند درباره زهره می . وبا شکوه بود که خود را در مقابل خداوند قرارداده بود

زهره ی  . ١٢ آيه ٢٨حزقيال ." ّملو حکمت وکامل جها ن هستیتو خاتم کمال وم" گويد،
او درميان تمام موجودات از . فرشته پوشاننده بود ودرنوِر حضور خداوند می ايستاد

او . بود) مّقدم ( همه باالتر بود ودرآشکار کردن اهداف خداوند به کائنات پيش از همه 
شده وآشکار ساختن ) فريبنده تر( نده تربعداز اينکه گناه کرد، قدرت فريب وی، گمراه کن

) عالی ( شخصيت وی سخت تر گرديد زيرا در حضور خداوند از مقام رفيعی 
  .برخورداربود

. خداوند می توانست شيطان وهمراهانش را درهمان ابتدای کار به راحتی نابود کند
 ميان برداشته زيرا عصيان وسرکشی نميبايستی با توسل به زور از. اّما اين کار را نکرد

توسل به زور و خشونت تنها درحکومت شيطان ديده می شود واصول الهی بدين . شود
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اقتدار خداوند بر نيکويی واحسان ، رحمت ومحبت استوار می باشد . ترتيب عمل نمی کند
حکومت خداوند اخالقی است . وهدف آن معرفی وبه کار گيری اين اصول می باشد

  .درت حاکم وغالب باشدوراستی ومحبت ميبايستی ق
هدف خداوند اين بود که اوضاع را برای  هميشه  بر  پايه  امنيت  قرار دهد، و در  

  شورای  آسمان 
تصميم گرفته شده بود که به شيطان فرصت داده شود تا اصول اخالقی را ) چنين ( 

اس او ادعا کرده بود که پايه واس. که پايه وزير بنای حکومت وی بود، آشکار کند
بنابراين به شيطان مهلت داده شد که اصول . حکومتش از اصول الهی برتر می باشد

  .خود را به کار گيرد تا موجودات سماوی از سيرت وی آگاه شوند
گناه هدايت کرده بود ودر نتيجه نقشه نجات ) سوی ( شيطان ، انسان را به ارتکاب 

، مسيح برای تعالی انسان تالش برای مدت چهار هزار سال . به اجرا گذاشته شده بود
کرده بود ودر طول همين مدت شيطان برای گمراهی ونابودی انسان کوشيده بود وهمه 

  .کائنات شاهد اين موضوع بودند
. هنگامی که عيسی به اين جهان آمد، شيطان تمام قدرتش را برعليه او به کار برد

به جهان گشود، غاصب تالش از همان آغاز که عيسی به عنوان طفلی در بيت لحم چشم 
وبه هر طريق ممکن تالش کرد تا از رشد وپرورش عالی عيسی در . کرد اورا نابود کند

. اّما با شکست مواجه شد. کودکی وجوانی وهم چنين از خدمت مقدس او جلوگيری کند
او نتوانست عيسی را دلسرد کند ويا . او نتوانست عيسی را به ارتکاب گناه وادار سازد

از هنگام . را از انجام رسالتی که برای تحقق آن به اين جهان آمده بود، بازدارداو 
اّما . وسوسه او در بيابان تا پای صليب جلجتا، طوفان خشم شيطان بر او کوبيده شده بود

شيطان هرچه بيرحم تر می شد، پسر خدا ، محکم تر به دستهای پدر چسبيده ودرمسير 
شيطان برای ) تالش های ( تمامی کوششهای .  رفت خونين قربانی شدن به پيش می

تحت فشار قراردادن وغالب شدن بر عيسی صرفًا شخصيت پاک ومقدس او را 
  .آشکارترکرده بود

تمامی کائنات وفرشتگان شاهد مبارزه شيطان با عيسی بودند وبا عالقه شديدی 
ه وارد باغ جتسيمانی می آنان منجی را ديدند ک. پايان يافتن اين نبرد را دنبال می کردند

آنان دعای او را . شد درحالی که جان وی از ترس تاريکی عظيمی خميده شده بود
متی ." ای پدر ، اگر اراده ی توست ، اين جام را از من دورکن " شنيدند که گفته بود،

می ديدند ) فرشتگان ( وهنگامی که حضور پدر اورا ترک کرده بود، آنان . ٣٩ آيه ٢۶
آنان ديدند که . ه با رنج واندوه فراوان ، مبارزه با قدرت مرگ را ادامه می دهدکه چگون

عرق  ازپيشانی او همچون قطرات خون به زمين می چکيد ودعا برای خالصی سه بار 
آسمان ، بيش از آ ن نمی توانست شاهد درد ورنج جانگاه منجی . از لبان او شنيده شد

  .شد تا پسر خدا را تسلی دهدباشد وبنابراين فرشته ای فرستاده 
آسمان مسيح را ديد که به عنوان قربانی ، در دستهای گروهی جنايتکار تسليم شد 

آسمان فرياد . وعجوالنه وبا استهزا وخشونت از دادگاهی به دادگاه ديگری برده می شود
 آسمان انکاِر. شکنجه گران را می شنيد که تولد حقيرانه وساده اورا مسخره می کردند
او ، کار ديوانه . همراه با لعن کردن وقسم خوردن يکی از شاگردان محبوبش را شنيد

آه ، چه صحنه ی . وار وعنان گسيخته شيطان وقدرت اورا بر قلبهای آدميان ديد
منجی در نيمه های شب در باغ جتسيمانی محاصره ودستگير شده وبه زور ! وحشتناکی 

او دوبار بنزد کاهنان ، دوبار به نزد شورای . از مکانی به مکانی ديگر کشيده می شد
او مورد استهزا . يهود، دوبار به نزد هيروديس ويکبار به نزد پيالُتس آورده شد
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مسيح بار سنگين صليب را در ميان . قرارگرفت ، تازيانه خورده ومحکوم ومصلوب شد
  .گريه وزاری دختران اورشليم واستهزای گروهی اراذل واوباش تحمل کرد

آسمان با اندوه وشگفتی ، می ديد که مسيح بر صليب آويخته شده وخون از سر 
خون از . مجروح او جاری شده وقطرات عرق آميخته به خون پيشانی او را پوشانده بود

دستها وپاهای او سرازير بوده وقطره قطره برروی صخره ای که در پای صليب 
خها ايجاد شده بود، به علت سنگينی زخمهايی که به وسيله مي. قرارداشت ، می ريخت 

هنگامی که با ر سنگين گناه جهان . کردن وزن او برروی دستهايش ، شکافته شده بود
تمامی آسمان با شنيدن دعای عيسی در . بر وی قرارگرفت ، نفس کشيدن ا و تند تر شد

ی دانند ای پدر، اينها را بيامرز، زيرا که نم" ُبحُبوحه ی رنج وعذاب ، غرق حيرت شد،
مردمی که به شباهت خداوند آفريده شده بودند، درحال . ٢۴ آيه ٢٣لوقا ." چه می کنند

  وبرای فرشتگان آ سمان چه صحنه غم انگيزی بود؟. نابود کردن فرزند يگانه او بودند
در  اطراف  صليب  گرد آ مده بودند ، )  ظلمت ( رياسات و قدرتهای  تاريکی 

  وسايه ای ا ز شک و
هنگامی که خداوند اين موجودات را . مانی را در دلهای افراد می افکند ندبی اي

زيبايی وپاکی آنان با . آفريد تا در حضور تخت وی بايستند، آنان زيبا وبا شکوه بودند
آنان با ). زيبايی و پاکی آنان مطابق مقام رفيعشان بود.( مقام رفيعشان متناسب بود

آنان خادمين . س فاخر آسمانی پوشانده شده بودندحکمت خداوند آراسته شده وبا لبا
اّما چه کسی ميتوانست در فرشتگان سقوط کرده و گناهکار ، فرشتگان با . يهوه بودند

شکوهی را که زمانی در جايهای آسمانی خدمت می کردند، تشخيص دهد؟ عوامل 
 گناهکاران شيطانی با افراد شرير متّحد شدند تا مردم را متقاعد کنند که مسيح رئيس

آنانی که مسيح را برروی صليب استهزا کردند، . بوده واليق نفرت وبيزاری می باشد
شيطان ، آنان را از سخنان زشت ونفرت انگيز ُپر کرده . ازروح شيطانی آکنده بودند

اّما با انجام دادن تمامی اين اعمال، .وآنان را ترغيب می کرد تا مسيح را استهزا کنند
  . نياوردهيچ چيزی بدست

اگر کوچکترين گناهی در مسيح يافت می شد، اگر او برای فرار از شکنجه 
وحشتناک حّتی دريک مورد مشخص ، تسليم خواستهای شيطان می شد، دشمن خداوند 

مسيح سر خود را خم کرد وجان سپرد، اّما در ايمان واطاعت از . و مردم پيروز می شد
اکنون :  صدايی بلند درآسمان شنيدم که می گفت آنگاه."خداوند ، استوار ووفادار ماند

زيرا که آن مّدعی . نجات وقدرت وپادشاهی ما، واقتدار مسيح او فرا رسيده است 
برادران ما که شبانه روز در پيشگاه خدای ما برآنان اتهام می زند، به زير افکنده شده 

  ." است 
  . ١٠ آيه ١٢مکاشفه 

زيرا اساس حکومت او در . دريده شده است شيطان دريافت که جامه مّبد ل وی 
او خود را به عنوان قاتل آشکا ر . مقابل فرشتگان آسمان وتمامی کائنات افشاء شده بود

شيطان با ريختن خون پسر خدا، خود را از همراهی وحمايت موجودات الهی . کرده بود
می توانست با هر شيطان ديگر ن. از اين به بعد کار شيطان محدود می شد. جدا کرده بود

انگيزه بی پايه واساسی ، ايمانداران مسيح را در حضور فرشتگان آسمانی به گناه 
همدردی وهم فکری ميان شيطان وموجودات ) رشته ( آخرين حلقه . وفساد متهم کند

  .آسمانی پاره شده بود
ی حّتی فرشتگان نيز درآن موقع از تمام. با اينحال ، شيطان درآن موقع نابود نشد

اساس . وقايعی که در مجادله ميان شيطان ومسيح درجريان بود ، آگاهی نداشتند
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وموجوديت شيطان به خاطر . حکومت شيطان ميبايستی به طور کامل آشکار می شد
انسان نيز همانند فرشتگان ميبايستی تفاوت ميان سرور نور . انسان ميبايست ادامه يابد
  . يد انتخاب کند که چه کسی را خدمت کنداوست که با. با سرورتاريکی را ببيند

درآغاز مجادله بزرگ ، شيطان اعالم کرده بود که شريعت خداوند نميتواند اجراء 
زيراعدالت مغاير با رحمت بوده وبا زير پا گذاشته شدن شريعت ، امکان آمرزش . شود

  . گناهکاران غيرممکن خواهد بود
کيفر پاسخ داده شود واگر خداوند از او تاکيد می کرد که هر گناهی ميبايست با 

مجازات گناهکاران صرفنظر کند، آنگاه اين امر با عدالت وحقيقت وی سازگار نخواهد 
هنگامی که انسان شريعت خداوند را نقض کرد واراده ی اورا ناديده گرفت ، . بود

واند او اعالم کرد که ادعايش به اثبات رسيده واينکه شريعت نمی ت. شيطان شادی کرد 
وچون خودش بعد ار ارتکاب گناه از . اجرا شود وانسان گناهکار نمی تواند آمرزيده شود

آسمان رانده شده بود، ادعا می کرد که نژاد بشر نيز ميبايستی برای هميشه از لطف 
او اصرارمی کرد که اگر خداوند به انسان گناهکار رحم . ومرحمت خداوند محروم شود

  .صافی نخواهد بودکند، خدای عادل وبا ان
زهره درآسمان . اّما موقعيت انسان گناهکار با موقعيت شيطان بسيار متفاوت بود

محبت خداوند برای او بيشتر از هر . ودر نور جالل خداوند، مرتکب گناه شده بود
شيطان با اطالع از سيرت الهی وشناخت احسان . مخلوق ديگری آشکار شده بود
اين  .   های خود خواهانه ومستقل خود  پيروی کرد ونيکويی خداوند، از خواسته

  انتخاب نهايی  بود وديگر خداوند نمی توانست برای نجات او اقدامی به عمل آورد
. اّما انسان ، فريب خورده بود وفکر او با فريب تاريک شده بود). انجام دهد( 

شت که به انسان عمق وطول محبت خدا را نمی شناخت وبرای او اين اميد وجود دا
  .محبت خدا اقرارکند وبا شناخت سيرت الهی ، به خداوند نزديک شود

مرحمت خدا، به وسيله عيسی به انسان آشکار شد، با اين حال ، مرحمت ، عدالت 
شريعت مظهر ونشانه شخصيت خداست وهمزه يا نقطه ای از آن ، . را ناديده نمی گيرد 

خدا شريعت خود را . گناه الودش تغيير کندنميتواند برای مواجه با انسان در موقعيت 
يعنی اينکه درمسيح " تغيير نداد، اّما خود را در مسيح ، برای نجات انسان قربانی کرد،

  .١٩ آيه ۵دوم قرنتيان . " بود وجهان را باخود مصالحه می داد
 زندگی پرهيزکارانه ، شخصيتی کامل وانسان –شريعت ، عدالت را ايجاب می کند 

او نمی تواند به طور کامل وبرطبق شريعت مقدس . ند به چنين نيازی پاسخ دهدنمی توا
اّما مسيح ، به صورت پسر انسان به اين جهان آمد وپاک ومقدس . خداوند عمل کند

او همه ی اين چيز ها را به صورت . زندگی کرد وسيرت کامل وعالی خود را آشکار کرد
حيات او مظهر ونماينده . می آورند قرارمی دهدرايگان در اختيار آنانيکه به او ايمان 

حيات انسان می شود وکسانی که حيات اورا دريافت می کنند، خداوند از گناهان گذشته 
، مسيح ، انسان را ازويژگی های )ومهم ترازاين ( ايشان صرفنظر می کند وبيشتر ازاين 

يت خداوند درمی او شخصيت بشری را به شباهت شخص. الهی سرشار می کند) صفات ( 
آورد، صنعتی زيبا با قدرت روحانی  خارق العاده و بدين  ترتيب  عدالت  و پارسايی  

کسی " خداوند عادل است و. مورد نظر  شريعت  در ايماندار به مسيح ، تحقق می يابد
  .".را نيز که به عيسی ايمان دارد، پارسا می شمارد

کار شده است ، در عدالت وی نيز محبت خداوند همان اندازه که دررحمت او آش
. زيرا عدالت ، پايه واساس حکومت خداوند وثمره محبت وی می باشد. آشکار می شود

او در صدد بود تا . هدف شيطان اين بود که رحمت خدارا از عدالت وراستی آن جدا کند
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 اّما مسيح نشان می دهد که در. اثبات کند که عدالت شريعت خدا، دشمن سالمتی است 
نقشه خداوند، عدالت ورحمت به طور جدانشدنی و برای هميشه به يکديگر متصل  شده 

رحمت و راستی با هم ." اند  و هر کدام  بدون  ديگری نمی توانند  وجود داشته باشند
  مالقات 

  .١٠ آيه ٨۵مزامير." عدالت وسالمتی يکد يگر را بوسيده اند. کرده اند
که عدالت خدا، رحمت او را زايل )  نشان داد(مسيح با زندگی ومرگش ثابت کرد 

نمی کند، واينکه گناه بخشيده می شود وشريعت عادل وراست است وميتواند به طور 
بنابراين اتهامات شيطان باطل شده بود وخداوند عال ئم آشکار وغير . کامل رعايت شود

  .قابل ترديدی از محبت خودرابه انسان اعطا کرده بود
او ادعا کرد که رحمت ، . صد د بود تا دروغ ديگری را مطرح کنداکنون شيطان در 

اگر ادعای . عدالت را زايل کرده واينکه مرگ مسيح ، شريعت پدر را باطل کرده است 
. تغيير وباطل شدن شريعت امکان پذير بود، درآن صورت نيازی نبود که مسيح بميرد

ناه شده وجهان را برای هميشه باطل کردن شريعت می توانست منجر به جاودانه کردن گ
( تنها به دليل تغيير ناپذيری شريعت وبدليل اينکه . تحت کنترل وسلطه شيطان قراردهد

انسان صرفًا با اطاعت از مفاهيم شريعت می توانست نجات يابد، مسيح ) به علت اينکه 
ن نجات تنها به دليل تغيير ناپذيری شريعت وامکانپذير بود. ( بر صليب بلند کرده شد

درست به ). انسان به واسطه اطاعت از شريعت بود که مسيح بر صليب بلند کرده شد
همان طريقی که مسيح شريعت را بنياد نهاده ورسميت بخشيد، شيطان سعی کرد آن را 

آخرين مبارزه از مجادله بزرگ ميان شيطان ومسيح نيز از همين جا آغاز . نابود کند
  .خواهد شد

که از زبان خود خدا بيان شده بود، ناقص است ، اين که بعضی اين که ، شريعتی 
واين . از  خصوصيات ناديده گرفته شده، ادعايی است که شيطان اکنون مطرح می کند

او الزم نيست که به . آخرين وبزرگترين دروغی است که او به جهان عرضه خواهد کرد
کند که يکی از اجزاء شريعت را تمامی شريعت حمله کند، اگر او بتواند افراد را وادار 

هر که تمام شريعت را نگاه دارد " زيرا،. ناديده بگيرند، به هدف خويش نايل خواهد شد 
انسان با نقض يک جزء از . ١٠ آيه ٢يعقوب ."ودريک جزء بلغزد، ملزم همه می باشد
شيطان با جايگزين کردن قوانين بشری بجای . شريعت ، مطيع قدرت شيطان خواهد شد

اين کار شيطان در نبوتهای عهد . شريعت الهی ، سعی می کند جهان را مطيع خود سازد
در نبوت دانيال نبی در باره قدرت عظيم ُمرتد که ُمعرف . عتيق پيشگويی شده است 

وسخنان به ّضد حضرت اعلی خواهد گفت ومقد سان " شيطان می باشد، آمده است ،
بديل نمودن زمانها وشرايع خواهد نمود حضرت اعلی را ذليل خواهد ساخت وقصد ت

  .٢۵ آيه ٧دانيال باب ." وايشان به دست او تسليم خواهند شد
قوانينشان را برای مقابله با قوانين الهی ايجاد خواهند ) قطعًا( افراد بدون شک 

آنان تالش خواهند کرد تا با توسل به خشونت ، قوانين خود را به ديگران تحميل . کرد 
برعليه شريعت ) جنگ ( محاربه . وعان خود را مورد آزار وستم قراردهندکرده وهمن

هر فردی مورد . خداوند که ابتدا درآسمان آغاز شد، تا زمان های آخر ادامه خواهد يافت 
اطاعت يا عدم اطاعت ، سئوالی است که ميبايستی از سوی . امتحان قرارخواهد گرفت 

وانده خواهند شد تاميان شريعت خداوند وقوانين همه فرا خ. تمامی جهان پاسخ داده شود
وافراد به دو . ودرهمين جا، خطِ  فاصل کشيده خواهد شد. بشری ، يکی را انتخاب کنند
شخصيت وسيرت هرکسی آشکار خواهد شد وهمه نشان . دسته تقسيم خواهند شد

  .کشی راخواهند داد که آيا جانب وفاداری را انتخاب کرده اند ، يا جانب عصيان وسر
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آنگاه آخر زمان فرا خواهد رسيد وخداوند حقانيت شريعت را اثبات کرده وقومش 
شيطان وهمه کسانی که در عصيان بر عليه خداوند به او پيوسته . را نجات خواهد داد

" گناه وگناهکار هالک خواهند شد وچنان خواهند سوخت که . بودند، نابود خواهند شد
 شيطان به – ١ آيه ۴مالکی " ايشان باقی خواهد ماندنه ريشه ونه شاخه ای برای 

کالم خداوند به . عنوان ريشه وپيروان او به عنوان شاخه ، خواهند سوخت 
چونکه تو دل خود را مثل دل خدايان گردانيده ای ، " سرورتاريکی تحقق خواهد يافت ،

و تو  ...... کرد وتو ر ا ای کروبی سايه گستر، از ميان  سنگهای آتشين  نابود  خواهم 
بعد از اندک زمانی " وآنگاه ." محل  دهشت  شده  ،  ديگر تابه ابد نخواهی بود

وچنان خواهند شد ." ." شريرنخواهد بود، در مکانش تأمل خواهی کرد و نخواهد بود
  .١۶ عوبد يا آيه – ١٠ آيه ٣٧ مزامير – ١٩و۶ آيات ٢٨حزقيال ." گه گويا نبوده اند

انکار کنندگان رحمت . نده رفتارمستبدانه خداوند نمی باشدواين عمل نشانده
زيرا خداوند چشمه حيات است . خداوند، آنچه را که خود کاشته اند، درو خواهند کرد

وهنگامی که فرد اسير گناه می شود خود را از خداوند جدا می کند وبدين ترتيب از 
که مرا دشمن دارد، موت هر" مسيح می گويد، . دريافت حيات خداوند محروم می شود

خداوند به آنان فرصت می دهد، تا شخصيت واصول اخالقی خود را آ ." را دوست دارد
شيطان ومتحد انش به . بنابراين آنان نتايج اعمال خويش را دريافت می کنند. شکار کنند

واسطه گناه وسرکشی ، خود را آنچنان در ناهماهنگی با خداوند قرارمی دهند که حضور 
جالل وشکوه او که محبت است ، . وند برای ايشان همچون آتشی نابود کننده است خدا

  .ايشان را هالک خواهد کرد
اگر شيطان . در ابتدای مجادله بزرگ ، فرشتگان اين موضوع را درک نمی کردند 

( وسپاه همراهش محصول کامل گناهشان را همان ابتدای عصيان ، به دست می آوردند 
 ميبايستی نابود می شد ند، اّما  چنين امری برای  موجودات آسمانی به ،)درو می کردند

عنوان نتيجه اجتناب ناپذير گناه ، آشکار نمی شد و درآن صورت امکان داشت که بذر 
شک وترديد در باره نيکويی واحسان خداوند درذهن ايشان کاشته شود وثمرات مرگبار 

  .گناه ومصيبت را به بار آورد
درآن هنگام .  که مجادله بزرگ پايان يابد، ديگر اين طور نخواهد بوداّما هنگامی

که نقشه نجات کامل شود، سيرت خداوند برای تمامی مخلوقات آفرينش آشکار خواهد 
درآن هنگام گناه ، . اجزای شريعت او کامل وغير قابل تغيير به نظر خواهد رسيد. شد

آنگاه نابودی گناه ، حقانيت . هد کردطبيعت خويش را وشيطان سيرت خود را آشکار خوا
محبت خداوند را به اثبات خواهد رساند وعزت وعظمت او در حضور تمامی موجودات 
آفرينش که اشتياق بجا آوردن اراده اورا داشته وشريعتِ  او را دوست می دارند ، تحقق 

  .يافته وبه رسميت شناخته خواهد شد
نگريستن به صليب مسيح شادی خواهند فرشتگان با ) دراين صورت (درآن هنگام 

کرد، واگر چه زمانی نمی توانستند همه چيز را در اين مورد درک کنند، اکنون خواهند 
دانست که نابودی گناه وشيطان برای هميشه قطعی خواهد بود واينکه رهايی انسا ن 

نی شدن خوِد مسيح نتايج قربا. تامين شد وکائنات برای هميشه به مکانی امن تبديل شد
ديگر " وهنگامی که در باالی صليب فرياد برآورد که . بر فراز جلجتا را کامل درک کرد

  .، مشتاقانه انتظار چنين نتايجی را داشت "تمام شد
 

  "فصل هشتاد " 
  "در قبر يوسف " 



 - 491 -

  
  

سرانجام عيسی به آرامش رسيده بود وروز طوالنی ننگ وشکنجه پايان يافته بود، 
 که آخرين شعاع آفتاب در روز َسَبت ناپديد می شد ، پسر يگانه خدا )همانطور( هنگامی 

در قبر يوسف به آرامی خوابيده بود، کار او به اتمام رسيده بود ودر حالی که دستهايش 
در آرامش بر روی سينه اش قرار داشت ، در خالل ساعات مقدس روز َسَبت آرام گرفته 

  .بود
" ارآفرينش در روز َسبَّت آرام گرفته بودند،درآغاز ، پدر وپسر بعد از اتمام ک

خالق وتمام  . ١ آيه ٢پيدايش " هنگامی که آسمانها وزمين وهمه لشگر آنها تمام شد 
. مخلوقات آسمانی از مشاهده منظره با شکوه خلقت واتمام کار آفرينش ، شادی کردند

." شادمانی دادندتمامی ستارگان صبح با هم ترّنم نمودند وجميع پسران خدا آواز " و
اکنون عيسی نيز بعد از تحقق يافتن کار نجات آرام گرفته بود وهر چند . ٧ آيه ٣٨ايوب 

که دوستداران او در اين جهان در اندوه مرگ وی ماتم گرفته بودند، اّما در آسمان شادی 
وعده مربوط به آينده ، در نظر مخلوقات آسمانی بسيار باشکوه . عظيمی برپاشده بود

خلقتی بازيافته شده ، نسلی نجات يافته که بر گناه پيروز شده وديگر هرگز در دام .بود
محصول کار عالی وتحقق يافته ی مسيح بود که ) نتيجه (آن سقوط نمی کرد اينها همه 
روزی که مسيح درآن آرام گرفت ، برای هميشه با چنين . خدا وفرشتگان آن را ديدند

." اف است صاعمال او کامل وهمه طريقهای او ان" يرا ز. منظره ای پيوند خورده است 
 ١۴ آيه ٣ وجامعه ۴ آيه ٣٢تثنيه ." هرآنچه خدا می کند تا ابد االآباد خواهد ماند" و
تا ايامی که همه چيز بنابرآنچه خدا از ديرباز به زبان همه پيامبرانِ  مقّدس خود " و

ه درآن عيسی در قبر يوسف آرام َسبَّت آفرينش ، روزی ک" گردد، ءگفته است ، احيا 
مان وزمين در پرستش خداوند متحد آسگرفت ، هنوز هم روزآرامی وشادی خواهد بود و

از َسبَّتی تا َسبَّت ديگر، اقوام نجات يافته ، خداوند وّبره را با شادی " خواهند شدو
   .٢٣ آيه ۶۶ واشعيا ٢١ آيه٣اعمال ." پرستش خواهند کرد

 مصلوب شدن مسيح ، شواهد تازه ای در مورد تحقق يافتن در وقايع پايانی روز
هنگامی که تاريکی از باالی صليب . نبوتها وشهادت جديدی در باره الوهيت او داده شد 

ناپديد شد وفرياد مرگ منجی شنيده شده بود، به ناگهان صدايی ديگر شنيده شد که می 
  .۵۴ه  آي٢٧متی ." رخدا بودسبه راستی که اين مرد پ" گفت ،

همه نگاهها به سمتی برگشت که صدا از آن . اين سخنان با لحنی آرام گفته نشد 
چه کسی اين سخنان را بر زبان آورده بود؟ فرمانده سربازان که مأمور . شنيده شده بود

شکيبايی الهی منجی ، مرگ ناگهانی او . نگهبانی از عيسی بود، اين سخنان را گفته بود
. روی صليب ، اين فرد ُمشرک را تحت تأثير قرار داده بود وفرياد پيروزی او بر 

فرمانده سربازان رومی در جسم کوبيده وشکسته شده ای که بر فراز صليب آويخته شده 
. او نمی توانست ازاعتراف به ايمان خود داری کند. بود، قامت پسر خدارا شناخته بود 

ی اشاره کرده بود، مجددًا بر بدين ترتيب ، پيش گويی هايی که به رنج ومصيبت منج
درست در روز مرگ منجی ، سه نفر که از يکديگر کامًال . اساس شواهد به اثبات رسيد

اين سه نفر عبارت بودند از ، فرمانده نگهبانان . متفاوت بودند، به او ايمان آوردند
 رومی ، نفر ديگر شخصی بود که صليب منجی را حمل کرده بود ونفر سوم کسی بود که

  .در کنار او مصلوب شده بود
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با فرارسيدن غروب ، سکوتی سنگين بر جلجتا حاکم شد وجمعيت بتدريج ناپديد 
. بسياری به اورشليم باز گشتند در حالی که روحيه ايشان به کلی تغيير کرده بود. شدند

اين . بسياری از روی کنجکاوی در اطراف محل مصلوب شدن منجی اجتماع کرده بودند
نسبت به مسيح هيچگونه کينه ودشمنی نداشتند ، اّما اتهام کاهنان بر عليه مسيح افراد 

آنان تحت هيجان غير عادی به جمعيت . ( را باور کردند واورا به چشم تبهکار نگريستند
اّما هنگامی که محل مصلوب ). طرفدار کاهنان ملحق شده وبه مسيح ناسزا گفته بودند

کی فرو رفت ، آنان به عذاب وجدان دچار شده واحساس  از تاريشدن مسيح در هاله ای
ديگر فرياد ناسزا وتوهين شنيده نمی شد .  عظيم شده اند کردند که مرتکب گناهی 

.  سنگين به خانه هايشان باز گشتندوهنگامی که تاريکی از بين رفت ، ايشان در سکوتی
 بودند، پی بردند وچند آنان به دروغ بودن اتهام فريسيان که عيسی را تبهکار خوانده

يکاست موعظه کرد ، ايشان نيز در ميان طهفته بعد، هنگامی که پطرس در روز پن
  .هزارنفری بودند که به عيسی ايمان آورده بودند

رهبران يهودی با مشاهده اين وقايع هيچ گونه تغييری نکردند وکينه ونفرت ايشان 
صلوب شدن مسيح زمين را پوشانده تاريکی که در زمان م. به مسيح کاهش نيافته بود

در . بود، از تاريکی که افکار کاهنان وعلمای دين را احاطه کرده بود، شديد تر نبود
هنگام تولد عيسی ، ستارگان او را شناخته بودندوُمغان را به سوی آخوری که عيسی در 

 فراز فرشتگان آسمان او را شناخته بودند وبر. آن خوابيده بود، هدايت کرده بودند
دريا صدای او را می شناخت . دشتهای بيت للحم سرودهای حمد وپرستش خوانده بودند

تدار او را شناخته بودند بيماری ومرگ ، اق. وفرمان او را اطاعت کرده بود
خورشيد او را شناخته بود وبا منظره مرگ . هايشان را به او تسليم کرده بودندوقرباني

صخره ها اورا شناخته وبا شنيدن فرياد او بر . ه بوداندوهباراو روی خود را پوشاند
طبيعت بی جان مسيح را شناخته وبه الوهيت او . که تکه شده بودندتروی صليب ، 
  .اّما کاهنان وعلمای دين در اسراييل پسر يگانه خدا را نشناختند. گواهی داده بود

رکشتن مسيح به آنان نقشه خويش را د. کاهنان وعلمای دين آرام وقرار نداشتند 
مرحله عمل درآورده بودند،با اين حال آن پيروزی را که انتظار داشتند ، احساس نمی 

آنان حتی در ساعات پيروزی ظاهريشان ، به واسطه ترديدهايشان وحشت زده . کردند
بودند زيرا نمی دانستند که بعداز آن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آنان فرياد مسيح را که گفته 

شنيده ." ای پدر، روح خودرا به دستان تو می سپارم " و." يگر تمام شدد" بود،
وشکافته شدن صخره ها را ديده وزمين لرزه شديد را احساس کرده بودندوبه همين دليل 

  .۴۶ آيه ٢٣ لوقا – ٣٠ آيه ١٩يوحنا . َآفته ونگران بودند
دت می آنان در زمان حيات مسيح به خاطر نفوذ او بر روی مردم احساس حسا

کردند، کاهنان وعلمای دين از  کردند واکنون حتی در مرگ او نيز احساس حسادت می
آنان از اينکه توجه مردم به وقايعی . ترسيدند پيکر بی جان مسيح بيشتر از زنده او می

که پس از مصلوب شدن مسيح به وقوع می پيوست ، جلب شود، احساس نگرانی 
پيکر . آن روزمرتکب شده بودند، به شدت می ترسيدندميکردند واز نتايج اعمالی که در 

اکنون روز . مسيح به هيچ وجه نبايد در خالل روز َسبَّت بر روی صليب باقی می ماند 
َسبَّت فرا می رسيد وباقی ماندن اجساد بر روی صليب توهين به شعاير ومقدسات روز 

 دادن اين موضوع ، بنابراين رهبران يهود با مستمسک قرار. َسبَّت محسوب می شد
 بازپيالُتس در خواست کردند تا مرگ قربانيان تسريع شود واجساد ايشان قبل از غرو

  .آفتاب از روی صليب برداشته شود
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. پيالُتس نيز همانند ايشان مايل نبود که پيکر عيسی بر باالی صليب باقی بماند
 باالی صليب پاهای بنابراين رضايت او کسب شد وبرای سرعت بخشيدن به مرگ دو دزد

 سربازان سنگدل به خاطر .ايشان شکسته شد، اّما معلوم شد که عيسی جانسپرده باشد
بدين . آنچه که ازمسيح ديده وشنيده بودند، نرم شده واز شکستن پاهای او امتناع کردند

چيزی از آن تا . " ترتيب در قربانی کردن ّبره خدا، قوانين َفَصح به انجام رسيده بود
َصح آن را معمول َف نگذارند واز آن استخوانی نشکنند ، برحسب جميع فرائض صبح
  .١٢ آيه ٩اعداد ." دارند

مرگِ  به . کاهنان وعلمای دين با آگاه شدن از مرگ مسيح ، شگفت زده شدند
تا . وسيله صليب ، يک روند تدريجی بود ومشخص کردن زمان مرگ بسيار مشکل بود

ه بود که کسی به خاطر مصلوب شدن ، درطی شش ساعت آن زمان ، هرگز شنيده نشد
کاهنان می خواستند ازمرگ عيسی مطمئن شوند بنابراين از سربازان . جان سپارد

از زخمی که بدين ترتيب ايجاد شده بود، . خواستند تا نيزه ای را در پهلوی او فرو برند
رار گرفت ويوحنای اين واقعه از سوی تمامی شاهدان مورد توجه ق. خون وآب روان شد

اّما يکی از سربازان نيزه ای به " يح داده ومی گويد ،ضرسول آن را با جزئيات کامل تو
آن که اين را ديد، شهادت می . پهلوی او فرو برد که در َدم خون وآب از آن روان شد 

. دهدتا شما نيز ايمان آوريد ، شهادت او راست است واو می داند که حقيقت را می گويد 
هيچيک ازاستخوانهايش شکسته " ينها واقع شد تا کتب مقدس به حقيقت بپيوندد که ا

آن را که بر او نيزه زدند، خواهند :" نخواهد شد ونيز بخشی ديگر از کتاب که می گويد 
   .٣٧ تا ٣۴ آيات ١٩يوحنا ." نگريست 
صليب عد از قيام مسيح از مرگ ، کاهنان وعلمای دين شايع کردند که او بر روی ب

 سویشايعه ديگری که از . ، بلکه از حال رفته ومجددًا بهوش آمده است ]نمرده بود
کاهنان انتشار يافت اين بود که يک جسد واقعی در قبر مدفون نشده ، بلکه چيزی شبيه 

اقدام سربازان رومی کذب بودن اين ادعاها . به يک جسد در درون قبر قرار گرفته بود 
آنان .  آنان پاهای عيسی را نشکستند زيرا که او پيش ازآن مرده بود.را به اثبات رسانيد 

واگر عيسی تا آن زمان نمرده . برای متقاعد کردن کاهنان پهلوی اورا سوراخ کردند
  .بود، چنين زخمی بالفاصله موجب مرگ وی می شد

با اين حال ، آن چيزی که باعث مرگ مسيح شد، نه فشا رنيزه بود ونه درد ورنج 
فرياد بلند او بر روی صليب ، در لحظه مرگ وجاری شدن خون وآب ازپهلوی . ب صلي

قلب منجی به خاطر . سوراخ شده او، نشان می داد که مرگ او به خاطر دلشکستگی بود
  .رنج واندوه روحی شکسته شده بود واو به خاطر گناه جهان کشته شده بود

ن به چشمهای بسته وموهای آنا. بامرگ مسيح ، آرزوهای شاگردان از بين رفت 
آغشته به خون ودستها وپاهای سوراخ شده او نگريستند ودرد واندوه ايشان غير قابل 

شاگردان تا آخرين لحظه باور نکرده بودند که او مرده باشد زيرا مرگ . توصيف بود
آنان چنان غرق اندوه ومصيبت بودند که سخنان . مسيح برای ايشان غير قابل باور بود

سخنانی که مسيح پيش از مرگ به .  را درارتباط با مرگش به خاطر نمی آوردندمسيح
آنان فقط صليب وقربانی غرقه به خون آن . شاگردان گفته بود، ايشان را تسلی نمی داد

درنظر ايشان ، آينده بسيار تاريک ونگران کننده بود، ايمان ايشان به . را می ديدند 
حال ، هرگز سرورشان را تا اين اندازه دوست نداشتند مسيح از بين رفته بود، با اين 

هرگز اين چنين احساس نکرده آنان پيش از اين ، قدر وارزش ونياز به حضوراورا 
  .بودند



 - 494 -

حتی پيکر مرده مسيح نيز برای شاگردانش عزيز وارزشمند بود، آنان آرزو داشتند 
 که چگونه اين کار را انجام تا جسد او را با احترام به خاک بسپارند، اّما نمی دانستند

خيانت به دولت روم ، جرمی بود که مسيح به خاطر آن محکوم ومجازات شده بود . دهند
واشخاصی که به خاطر چنين جرمی محاکمه وبه مرگ محکوم می شدند بايد درمکانی 

يوحنای . که برای دفن چنين افرادی اختصاص داده شده بود به خاک سپرده می شدند
. مراه زنانی که از جليل آمده بودند در محل مصلوب شدن مسيح باقی ماندندرسول به ه

آنان نمی توانستند پيکر سرور وخداوندشان را رها کنند تا از سوی سربازان سنگدل 
با اين حال نمی توانستند از چنين اقدامی . رومی حمل شده ودر قبری نامناسب دفن شود

فقت مقامات يهودی را جلب کنند وهم چنين بر آنان نمی توانستند موا. جلوگيری کنند
  .روی پيالُتس هيچ نفوذی نداشتند

در اين لحظات بحرانی ، يوسف از اهالی رامه ونيقوديموس به کمک شاگردان 
وبا پيالُتس سابقه آشنايی ( هردوی اين افراد از اعضای شورای يهود بودند. شتافتند 
ا نفوذ بودند و اعتقاد داشتند که پيکر مسيح اين دو نفر ، مردانی ثروتمند وب). داشتند

  .بايد به شکلی شايسته به خاک سپرده شود
پيالُتس برای . يوسف با شهامت به نزد پيالُتس رفت وپيکر عيسی را طلب کرد

گزارش های ضد ونقيضی در ارتباط با . نخستين بار پی برد که عيسی واقعًا مرده است 
اّما خبر مرگ مسيح عمدًا از وی .  رسيده بودواقعه مصلوب شدن مسيح به گوش او

کاهنان وعلمای دين در مورد نيرنگ شاگردان در ارتباط با . مخفی نگاه داشته شده بود
بنابراين پيالُتس به محض شنيدن درخواست . جسد مسيح به پيالُتس هشدار داده بودند

 کرد تا ازمرگ يوسف ، فرمانده سربازان را که مسئول مصلوب کردن مسيح بود احضار
او هم چنين برای تأييد شهادت يوسف ، شرح وقايع مصلوب شدن . او مطمئن شود

  .مسيح درجلجتا را از فرمانده سربازان جويا شد
درخواست يوسف پذيرفته شد ودرهمان حال که يوحنا در مورد خاکسپاری استادش 

ح مراجعت کرد نگران ومضطرب بود، يوسف با فرمان پيالُتس برای دريافت پيکر مسي
ونيقوديموس نيز برای تدهين مسيح آمده وبا خودآميخته ای از ُمر وعود به وزن يکصد 

درمرگ شريف ترين وپر آوازه ترين فرد درتمامی اورشليم چنين احترامی . ليترا آورد
شاگردان با مشاهده اين مردان ثروتمند وبا نفوذ که برای به خاک . نشان داده نشده بود

  .د وسرورشان به اندازه ايشان عالقمند بودند، شگفت زده شدندسپردن استا
نه يوسف ونه نيقوديموس در زمان حيات منجی او را به طور علنی به عنوان 

يوسف ونيقوديموس در زمان حيات منجی به طور علنی به او ايمان .( پذيرفتند نمنجی 
ج ايشان از شورای عالی امی باعث اخرادآنان می دانستند که چنين اق). نياورده بودند

اين دو اميدوار بودند که با استفاده از نفوذشان درشورا، از مسيح . يهود خواهد شد
محافظت کنند و ظاهرًا برای مدتی چنين به نظر می رسيد که در انجام اين کار موفق شده 

يشان اّما کاهنان حيله گر با مشاهده پشتيبانی ايشان از مسيح ، از انجام نقشه ا. باشند
آنان در غياب اين دو نفر، عيسی را محکوم کرده واو را تسليم کردند تا . جلوگيری کردند
اکنون که عيسی به قتل رسيده بود، اين دو نفر دلبستگی ومحبت خود به . مصلوب شود

زمانی که شاگردان می ترسيدند تا خودشان را به طور علنی . کردند او را پنهان نمی
کمک . يوسف ونيقوديموس با شجاعت به کمک ايشان شتافتندپيرواو معرفی کنند، 

آنان . وهمکاری اين مردان ثروتمند ونيکنام درآن شرايط دشوار به شدت مورد نياز بود
برای پيکر استادشان کاری را انجام می دادند که انجام آن برای شاگردان فقير غيرممکن 
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ی درمقابل کينه ودشمنی کاهنان ثروت ونفوذ اين دو، ايشان را تا اندازه زياد. بود
  .وعلمای دين محافظت می کرد

شاگردان به همراه يوسف ونيقوديموس ، با احترام وماليمت ، پيکر عيسی را از 
روی صليب پائين آوردند وهنگامی که به قامت مجروح وکوبيده شده او نگريستند ، 

سنگ تراشيده شده يوسف مقبره ای داشت که از . اشگ ماتم از چشمانشان سرازير شد
اّما . او اين مقبره را که درنزديکی جلجتا قرار داشت برای خود اختصاص داده بود. بود

که به وسيله ی پيکرعيسی با عطريات. اکنون آن را برای دفن عيسی آماده کرده بود
دراين . ده ودر قبر گذاشته شد نيقوديموس آورده شده بود، تدهين شده ودرکتانی پيچي

گرد مسيح دست وپای مجروح وسوراخ شده او را مرتب کرده ودستهای ، سه شاجا
زنانی که از جليل از پی عيسی آمده  . دکوبيده شده او را بر روی سينه اش قرار دادن

بودند به دنبال يوسف رفتند ومکان مقبره وچگونگی قرار گرفتن پيکر استاد محبوبشان 
هانه مقبره غلتانيده شد ومنجی در آرامش آنان ديدند که سنگی سنگين درجلو د. را ديدند

اين زنان آخرين کسانی بودند که محل مصلوب شدن وپس از آن محل مقبره . قبر رها شد
در اطراف مقبره با فرارسيدن غروب ، مريم مجدليه ومريم مادر يوشا . را ترک کردند

، ه باز گشتهسپس به خان" آنان . گرد آمده ودر اندوه مرگ منجی گريه وزاری می کردند
 ٢٣لوقا ."  ودر روزَسبَّت طبق حکم شريعت ، آرام گرفتنددحنوط وعطريات آماده کردن

  .۵۶آيه 
اين َسبَّت ، برای شاگردان مصيبت زده وهم چنين برای کاهنان ، علمای دين ، 

" تهيه " با غروب خورشيد در شامگاه روز. کاتبان ومردم ، روزی فراموش نشدنی بود
مراسم َفَصح همانطور که در طول قرنها . مت آغاز َسبَّت به صدا در آمدندشيپورها به عال

برگزار شده بود، درآن روز نيز برگزار شد، اّما کسی که َفَصح به آن اشاره کرده بود، به 
در روز َسبَّت ، . دست شريران به قتل رسيده ودر قبر يوسف به خاک سپرده شده بود

 بود، کاهن اعظم که در جلجتا حضور داشت ، با صحن های هيکل پراز انبوه جمعيت
کاهنان با عمامه های سفيد به انجام . جامه با شکوه کهانت در صحن هيکل ايستاده بود

  . وظايفشان مشغول بودند
اّما هنگامی که خون گاوها وبزها برای گناه تقديم می شد، عده ای از حاضرين آرام 

يگانه خدا به خاطرگناهان جهان قربانی شده بود، آنان از اين که فرزند . وقرار نداشتند
اطالع نداشتند ونمی دانستند که از اين پس انجام آئين های مربوط به قربانی هيچگونه 

صدای شيپورها وآالت موسيقی وصدای سرود خوانان مثل . ارزشی نخواهد داشت 
 پيش از اين .با اين حال احساس غريبی برهمه چيز حاکم بود. هميشه رسا و واضح بود

مردم در باره وقايعی که . هرگز چنين احساس متفاوتی در اين مراسم ديده نشده بود 
مکان قدس االقداس تا آن روز . اخيرًا به وقوع پيوسته بود از يکديگر سوال می کردند

اّما . از سوی نگهبانان به شدت محافظت می شد و ورود به آن برای مردم ممنوع بود
پرده ی سنگين قدس االقداس که از . در معرض ديد همگان قرار داشت اکنون اين مکان 

کتان خالص بافته شده وبا رنگهای طاليی وقرمز وارغوانی زينت شده بود از باال به 
مکانی که در آن َيهُوه خداوند با کاهن اعظم مالقات کرده وجالل . پائين دوپاره شده بود

 مسکن مقدس خداوند بود، اکنون در معرض وشکوه خود را آشکار کرده بود، مکانی که
کاهنان با . ديد همگان قرار گرفته وديگر از سوی خداوند به رسميت شناخته نمی شد

 پرده قدس االقداس ، ن پاره شد. نگرانی در مقابل مذبح به خدمت مشغول بودند
  .اضطراب و وحشت زيادی را بر دلهای ايشان حاکم کرده بود
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قعه مصلوب شدن مسيح در جلجتا می انديشيدند، از لحظه بسياری از مردم به وا
مصلوب شدن مسيح تا روز قيام او از مرگ ، چشمهای بيخواب بسياری بی وقفه ، 

بعضی های با مطالعه نبوتها در پی آن بودند تا . نبوتها را مورد مطالعه قرار داده بودند
ديگر به دنبال شواهدی مفهوم کامل عيدی را که جشن می گرفتند درک کنند وعده ای 

بودند تا ثابت کنند مسيح آن کسی نبود که ادعا کرده بود، اّما گروهی ديگر با دلهای 
محنت زده در جستجوی شواهدی بودند تا اثبات کنند که او همان مسيح موعود می 

ای متفاوتی به جستجوی نبوتها پرداخته ههر چند که اين افراد با اهداف وديدگاه. باشد
 اّما همگی با يک حقيقت مواجه شدند وآن اين بودکه در وقايع چند روز گذشته بودند،

. نبوتها تحقق يافته وکسی که مصلوب گرديده بود همان مسيح يعنی منجی جهان بود
بدين ترتيب ، بسياری از ايشان که تا آن زمان درمراسم عيد َفَصح شرکت کرده بودند، از 

ودداری کردند حّتی بسياری از کاهنان درمورد آن به بعد از شرکت دراين مراسم خ
مطالعات ايشان در باره نبوتها بی . شخصيت واقعی عيسی ومسيح بودن او متقاعد شدند 

  .نتيجه نمانده بود وبعد از قيام مسيح از مرگ ، اعتراف کردند که او همان پسر خدا بود
، سخنان او را در هنگامی که نيقوديموس عيسی را بر باالی صليب بر افراشته ديد

عيسی به او گفته بود . شبی که با وی برفراز کوه زيتون مالقات کرده بود به خاطر آورد 
همانگونه که موسی آن مار را در بيابان بر افراشت ، پسر انسان نيز بايد بر افراشته " 

. ١۵ و١۴ آيات ٣يوحنا ." شود تا هر که به او ايمان آَوَرد ، حيات جاويدان داشته باشد
درآن روز َسَبت ، هنگامی که عيسی در قبر يوسف نهاده شد ، نيقوديموس فرصت يافت 

اکنون نور حقيقت ذهن او را روشن کرده بود وسخنانی که . تا به سخنان مسيح فکر کند
او فهميد که با ملحق . ی وی اسرار آميز وناشناخته نبودراعيسی به او گفته بود، ديگر ب

. ن حيات وی چه فرصت ارزشمندی را از دست داده است نشدن به مسيح در زما
دعای مسيح برای . نيقوديموس ، اکنون وقايع جلجتا را در ذهن خود مرورمی کرد

قاتالنش وپاسخ او به استدعای دزدی که در کنار وی بر باالی صليب در حال جان 
ی را به خاطر او بار ديگر سيمای رنجديده منج. سپردن بود، قلب او را جريحه دار کرد

مجددًا " ديگرتمام شد" آورد وفرياد پيروزمندانه او بر روی صليب که اعالم کرده بود
زمين لرزه ، تاريک شدن آسمان ، شکاف صخره هاو دو . در گوش او طنين انداز شد

پاره شدن پرده قدس االقداس بار ديگر از ذهن او خطور کرد و ايمان او برای هميشه 
ت همان وقايعی که اميد شاگردان را از بين برده بود، يوسف درس. استوار گرديد

ترس ونگرانی شاگردان به واسطه . ونيقوديموس را نسبت به الوهيت عيسی متقاعد کرد
  .ايمان راسخ وتزلزل ايشان بر طرف شد

مسيح هرگز توجه مردم را به آن اندازه که اکنون در قبر يوسف نهاده شده بود ، 
مسيح از اين هرگز توجه مردم را به اين اندازه به خود جلب ( ود به خود جلب نکرده ب

مردم مطابق معمول مريضان خود را به صحن هيکل آورده ودر مورد .) نکرده بود
بسياری از نقاط دور ونزديک برای مالقات با او که . عيسای ناصری سوال می کردند
 صدای فرياد مردم که کنند، زنده کرده بود، مالقات مريضان را شفا داده ومردگان را

درآن زمان ، آنانی . از هرسو شنيده می شد. خواستار مالقات با مسيح وشفا دهنده بودند
که نشانه های جذام در ايشان ديده می شد ، به وسيله کاهنان مورد معاينه قرار می 
گرفتند واگر بيماری  ايشان تشخيص داده می شد، در آن صورت مجبور می شدند که 

" آنان هرجا که می رفتند بايد با فرياد . ه وهمسر وفرزندان انشان را رها کنندخان
اّما . به ديگران هشدار می دادند تا از معاشرت با ايشان اجتناب ورزند " ناپاک، ناپاک

دستهای مهربان وشفا بخش عيسای ناصری که هرگز از لمس کردن وشفا دادن اين 
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 بود، اکنون در قبرآرام يوسف ، بر روی سينه وی اشخاص دردمند وبيمار اجتناب نکرده
می " لبهايی که همواره در خواست جذاميان را با سخنان تسلی بخش . قرار گرفته بود

بسياری از اين افراد، به . پاسخ می داد ، اکنون خاموش شده بود"  خواهم ، پاک شو
 وتسلی بخشد ، اّما کاهن اعظم وعلمای دين التماس کرده بودند که ايشان را شفا داده

آنان از قرار معلوم مصمم بودند که مسيح زنده را بار ديگر . التماس ايشان بی نتيجه بود
آنان قصد .به همين دليل، با اصرار به دنبال عيسی می گشتند. در مين خود داشته باشند

 سربازان در. ه شدندحن هيکل راندصنداشتند از صحن هيکل خارج شوند،اّما به زور از 
 ورودی هيکل مستقر شدند تا از ورود افرادی که مريضان خود را به های-مقابل دروازه 

  .آنجا می آوردند، جلوگيری کنند
مريضانی که آمده بودند تا به وسيله منجی شفا يابند ، با نديدن او غرق در نااميدی 

. شده بود کوچه ها وخيابانهای منتهی به هيکل از شيون وناله اين افراد آکنده . شدند
مريضان به خاطر فقدان لمس شفا بخش عيسی در آستانه مرگ بودند ومشورت با 
پزشگان نيز هيچ فايده ای نداشت زيرا هيچ کس همانند او که در قبر يوسف خوابيده 

  .بود، قدرت ومهارت نداشت تا مريضان را شفا بخشد
ميدند که مسيح ، هزاران نفر با شنيدن فرياد وناله وشيون مريضان ودردمندان فه

جمعيتی که . بدون او ، جهان تيره وتار بود. نور عالم از اين جهان رخت بربسته است 
در تاالر محاکمه پيالتس فرياد زده بودند، مصلوبش کنيد، مصلوبش کنيد ، اکنون فهميده 
بودند که به چه مصيبتی گرفتار شده اند، ايشان با خود می گفتند که ای کاش از پيالتش 

  .ببخشداسته بودند که مسيح را به ايشان خو
 وسيله کاهنان کشته شده است ، راجع ه زمانی که مردم متوجه شدند که عيسی ب

جرئيات محاکمه او تا ّحد امکان محرمانه نگه داشته شده . به مرگ او پرس وجو کردند
ر محاکمه او  سر زبان ها افتاده واخباه بود، اّما در طول مدتی که در قبر بود، نام او ب

اين کاهنان . ورفتار غير انسانی کاهنان وحکام يهود در همه جا انتشار يافته بود 
وعلمای دين فراخوانده شده بودند تا نبوتهای عهد عتيق در ارتباط با مسيح را برای 
مردم توضيح دهند وآنان در تمام مدتی که سعی می کردند در پاسخ به اين دعوت به 

آنان نمی توانستند . وند، به افرادی ابله ونادان تبديل می شدندکذب ودروغ متوسل ش
نبوتهايی را که به رنج ومرگ مسيح اشاره می کرد توضيح دهند اّما بسياری از سوال 

  .کنندگان متقاعد شدند که نبوتهای کتب مقدس تحقق يافته است 
ون در نظر انتقامی که کاهنان تصورکرده بودند بسيار شيرين ودلپذير باشد ، اکن

آنان می دانستند که با انتقاد وسرزنش مردم روبرو می . ايشان تلخ وناخوشايند شده بود
شوند وفهميدند که همه آنانی را که بر عليه عيسی تحريک کرده بودند، اکنون به واسطه 

اين کاهنان سعی کرده بودند تا عيسی را فريبکار . اعمال ننگينشان وحشت زده شده اند
عده ای از آنان که در کنار گور ابلعازر . د ، اّما کوشش های ايشان بيهوده بودمعرفی کنن

ايستاده بودند، با چشمهای خويش ديده بودند که او از مرگ به زندگی بازگردانده شده 
آنان اکنون می ترسيدند که خود مسيح از مرگ قيام کند وبار ديگر در مقابلشان . بود

يهود سخنان مسيح را شنيده بودند که اعالم کرده بود کاهنان وعلمای دين . ظاهرشود
آنان سخنان . قدرت واختيار اين را دارد که جان خود را فدا کند ومجددًا آن را باز ستاند

اين معبد را ويران کنيد که من سه روزه آن را باز بر " او را به ياد آوردند که گفته بود،
 اسخر يوطی سخنان عيسی به شاگردان را يهودای . ١٩ آيه ٢يوحنا ." پا خواهم داشت 

اينک " هنگامی که برای آخرين بار به اورسليم عزيمت می کرد به کاهنان گفته بود که 
در آنجا پسر انسان را به سرای کاهنان وعلمای دين تسليم . به اورشليم می رويم 
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د سپرد تا آنها اورا به مرگ محکوم خواهند نمود وبه غير يهوديان خواهن. خواهند کرد
متی ." ز ّسوم قيام خواهد کردواّما در ر. استهزا شود وتازيانه خوَرد وبر صليب شود

کاهنان اين سخنان مسيح را مورد تمسخر واستهزا قرار داده بودند  . ١٩و١٨ آيات ٢٠
های مسيح تا کنون تحقق يافته اّما اکنون به خاطر می آوردند که تمامی پيش گويی 

که در روز ّسوم قيام خواهد کرد وچه کسی می توانست بگويد که او گفته بود . است
چنين چيزی به وقوع نخواهدپيوست ؟ کاهنان می کوشيدند تا به اين چيزها فکر نکنند 

  .آنان نيز مانند پدرشان ، شرير باور می کردند وبرخود می لرزيدند. اّما نمی توانستند
وير مسيح از ذهن ايشان دور اکنون که شور وهيجان عمومی فرونشسته بود، تص

آنان او را می ديدند که باآرامش وشکيبايی در مقابل دشمنانش ايستاده وبدون . نمی شد
تمام وقايع . ردُبهيچ گونه گله وشکايتی از رفتار زشت وتوهين آميز ايشان رنج می 

مربوط به محاکمه ومصلوب شدن مسيح در ذهن ايشان زنده می شد وبه طرز مقاومت 
کاهنان وعلمای دين احساس . يری ملزم می شدند که او همان پسر يگانه خداست ناپذ

می کردند که او ممکن است درهرزمانی در مقابل ايشان ظاهر شود وآنگاه متهم شونده 
به متهم کننده ، محکوم به محکوم کننده تبديل شده ومقتول ، قاتلين خود را مورد 

  .محاکمه قرارداده ومجازات کند
ر روِز َسَبت ، آرام وقرار نداشتند وبا وجود اينکه ازترس نجس شدن نمی آنان د

يک فرد غير يهودی بود وارد شوندبا اين حال در ارتباط با که دربارپيالَتس خواستند به 
مرگ وگور می بايست اورا که ايشان مصلوب کرده . پيکر مسيح شورايی تشکيل دادند

سرورما، " وفريسيان نزد پيالُتس گردآمده ، گفتند ،بنابراين کاهنان . بودند اسير می کرد
به ياد داريم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود، می گفت ، پس از سه روز برخواهم 
خواست پس فرمان بده مقبره را تا روز ّسوم نگهبانی کنند، مبادا شاگردان او آمده ، 

است ، که درآن صورت ، جسد را بدزدند وبه مردم بگويند که او از مردگان برخاسته 
شما خود نگهبانان :" پيالُتس پاسخ داد.اين فريب آخراز فريب اّول بدتر خواهد بود

  .۶۵ تا ۶٢ آيات ٢٧متی ." برويد وآن را چنانکه صالح می دانيد، حفاظت کنيد. داريد
کاهنان برای حفاظت از مقبره مسيح دستوراتی را صادر کردندو سنگ بزرگی در 

اين سنگ بدون شکستن .  مقبره گذاشته شد وآن را مهر وموم کردندمَد َخل ورودی
گروهی ُمرکب از صد سرباز در اطراف مقبره مستقر شدند . کرد  مهروموم حرکت نمی

کاهنان برای نگهداری پيکر مسيح درمقبره از هيچ . تاکسی نتواند به آن نزديک شود
شده بود که گويی می بايست مقبره مسيح آن چنان مهروموم . کوششی فروگذار نکردند

  .ميشه درآن جا باقی بماند هبرای
اين  قاتالن از بيهوده بودن . طرح ونقشه کاهنان وحکام يهود بسيار احمقانه بود

تمامی . با اين حال ، خداوند در عمل ايشان جالل يافت . اطالع بودند کوششها يشان بی
مده بود به قاطع ترين گواه قيام او جلوگيری از قيام مسيح به عمل آ تالش هايی که برای

هرچه به تعداد سربازان در اطراف مقبره او افزوده می شد ، بر تعداد . ازمرگ تبديل شد 
صدها سال پيش ازمرگ . شاهدانی که به قيام او ازمرگ شهادت می دادند افزوده می شد

مت ها شورش چرا ا" مسيح ، روح القدس از طريق سراينده مزامير اعالم کرده بود که 
نموده اند وطوايف در باطل تفکر می کنند؟ پادشاهان زمين برمی خيزند وسروران باهم 
مشورت نموده اند ، به ّضد خداوند وبه ّضد مسيح او، که بندهای ايشان را بگسليم 

خداوند . او که بر آسمانها نشسته است می خندد. وزنجيرهای ايشان را از خود بيندازيم 
نگهبانان وتمامی لشگريان دولت  . ۴ تا ١ آيات ٢مزامير ." زا می کندبر ايشان استه
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روم قادر نبودند تا سرور حيات را در قبر محبوس کنند، زيرا زمان رهايی وقيام منجی 
  ٨٠پايان فصل .. از مرگ نزديک شده بود

  
   "٨١فصل " 
  "خداوند قيام کرده است " 
  

تاريکترين ساعت ، پيش از آغاز . دشبِ  اولين روز هفته به آرامی سپری شده بو
مسيح هنوز در قبر تنگ وتاريک خود زندانی بود، سنگ . سپيده دم ، از راه رسيده بود

سربازان رومی به . بزرگ در سرجای خود بود وُمهر وموم روميان شکسته نشده بود 
اه سپ. نگهبانی مشغول بودند ونگهبانان نامريی نيز درکنار مقبره مسيح حضور داشتند

سرور تاريکی به همراه سپاه . فرشتگان شرير در اطراف محل اجتماع کرده بودند
اّما . مرتدش می خواستند تا پسر يگانه خدا را برای هميشه در قبرش محبوس نگه دارند

اين فرشتگان که در . گروهی از فرشتگان آسمانی مقبره مسيح را احاطه کرده بودند
سيح محافظت کرده ودر انتظار بودند تا از سرور حيات قدرت بی نظير بودند، از مقبره م

  .قبال کنندتاس
اين ." ناگاه زمين لرزه شديدی واقع شد، زيرا فرشته خداوند از آسمان نازل شد" و

انوار . فرشته که از ابر جالل خداوند پوشيده شده بود، از جايهای آسمانی نازل شده بود
چهره آن ." ده ومسير اورا روشن می کرددرخشان جالل خداوند پيشاپيش او حرکت کر

نگهبانان از . فرشته همچون برقِ  آسمان می درخشيد وجامه اش چون برف ، سفيد بود
  ."هراسِ  ديدن او به لرزه افتاده ، چون مردگان شدند

اکنون زمان آن بود که از کاهنان وعلمای دين يهود پرسيده شود ، که ای کاهنان 
ت نگهبانان وسرباز انتان ؟ سربازان شجاعی که هرگز از وعلمای دين ، کجاست قدر

قدرت انسانی نترسيده بودند، اکنون بدون استفاده از قدرت شمشير ونيزه ، اسير شده 
وانسانی  نگريستند، چهره يک جنگجوی فانی چهره ای که سربازان به آن می. بودند
اين فرشته همان کسی . د آنان به سيمای قدرتمندترين فرشته خداوند می نگريستن. نبود

او همان فرشته ای . منصوب شده بود از سقوط شيطان از آسمان درمقام وی بود که پس
با نزول اين . بود که خبر تولد مسيح را بر فراز تپه های بيت للحم اعالم کرده بود 

هنگامی که . گذارند فرار می د وسپاه فرشتگان شرير پابهآيفرشته ، زمين به لرزه درمی 
او سنگ را از برابر مقبره به کناری می غلتانيد، گويی آسمان به زمين آمده بود ، 
نگهبانان او را می بينند که سنگ بزرگ را مانند سنگريزه ای کنار می زند وصدای اورا 

آنان سپس ، عيسی را می . می شنوندکه می گويد ، پسر خدا ، برخيز، پدرتورامی خواند 
مده وصدای اورا می شنوند که در کنار مقبره شکافته شده اعالم بينند که از قبر بيرون آ

همانطور که مسيح با جالل وشکوه از مرگ ." من قيامت وحيات هستم " کند که  می
قيام می کند ،فرشتگان درمقابل او سجده کرده وبا سرودهای حمد وپرستش به منجی 

  .جهان خوش آمد می گويند
ای بود که او جان خود را به جهت گناهان جهان زمين لرزه اّول نشاندهنده لحظه 

او که . فدا کرد وزمين لرزه دوم نشاندهنده لحظه ای بودکه او آن را با پيروزی باز ستاند
درميان زمين لرزه وغرش رعد و درخشش نور، با .مرگ وگور را شکست داده بود 

ين جهان باز گردد ، گامهای پيروزمندانه از قبر بيرون آمده وهنگامی که بار ديگر به ا
وزمين مثل مستان افتان ." نه تنها زمين ، بلکه آسمان را نيز به لرزه در خواهد آورد 

وخيزان خواهد شد ومثل سايه بان به چپ وراست حرکت کرده وگناهش برآن سنگينی 
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آسمان مثل طومار پيچيده "  ."پس افتاده وبار ديگر بر نخواهدخاست . خواهد کرد
اجرام وعناصر سماوی به وسيله آتش نابود خواهد شد وزمين وهمه " و" خواهد شد

خداوند ملجا وتکيه گاه قوم خود وقوت بنی اسراييل " اّما ." کارهايش خواهد سوخت 
 ٣ دوم پطرس – ۴ آيه ٣۴ – ٢٠ آيه ٢۴ اشعيا – ٢۶ آيه ١٢عبرانيان ." خواهد بود

  .١۶ آيه ٣ يوئيل نبی ١٠آيه 
که زمين دروسط روز در لفافه ای از يسی ديده بودندسربازان در هنگام مرگ ع

تاريکی پوشانده شده بود واکنون با قيام او می ديدند که نور فرشتگان ، شب را چون 
آنان آوازهای شادمانی ساکنان ُآمان را شنيدند که .روز ، نورانی وروشن کرده بود
ت دادی وتو با تو شيطان وقوای تاريکی را شکس" پيروزمندانه سرود می خواندند

  .".پيروزی بر مرگ غلبه يافتی 
نگاههای . مسيح با جالل وشکوه از قبر بيرون آمد ونگهبانان رومی او را ديدند 

نگاه ( ايشان مسحور سيمای کسی شده بود که او را اخيرًا استهزا ومسخره کرده بودند 
آنان ). ماندايشان به سيمای کسی که به تازگی استهزا ومسخره کرده بودند، خيره 

فهميدند که اين موجود باشکوه همان کسی است که به عنوان زندانی در تاالر قصر 
او همان . همان کسی که آنان برسر او تاجی از خار گذاشته بودند. پيالُتس ديده بودند

کسی بود که آرام وصبور در مقابل پيالُتس ايستاده وقامت او به واسطه تازيانه مجروح 
مان کسی بود که به صليب ميخکوب شده وکاهنان وحکام از خود راضی او ه. شده بود

او ديگران را نجات داد، اّما نمی " وی او بلند کرده وگفته بودند،سسرهايشان را به 
اين ، او بود که در مقبره جديد يوسف . ۴٢ آيه ٢٧متی . " تواند خود را نجات دهد

اگر تمامی کوهها برروی هم .رده بودفرمان الهی ، اسير را ازاد ک. نهاده شده بود 
انباشته شده وبر روی مقبره او قرارميگرفتند ، نمی توانستند فرزند خدا را در قبر تگه 

  .دارند
افتاده وچون مردگان شدند پا نگهبانان رومی با ديدن منجی وفرشتگان از 

 دروازه وهنگامی که خيلِ  فرشتگان از نظرايشان پنهان شدند، برپا ايستاده وبه سوی
آنان در حالی که مانندمستان تلوتلو می خوردند به جانب شهر روان . راه افتادند باغ به

نگهبانان قصد داشتند . شده وبر سر راه خود، اخبار قيام مسيح را به مردم اعالم کردند
به قصر پيالُتس رفته وخبر قيام مسيح را به او اعالم کنند، اّما خبر ايشان به گوش 

. ود رسيده بود وکاهن اعظم شخصی را فرستاد تا آنان را به نزد وی بياورندمقامات يه
در حالی که رنگ  ترس و آنان با  .  دادند می  نشان  از خود عجيبی  رفتار  نگهبانان 

نگهبانان هرچه را . پريده بود، به قيام مسيح شهادت دادند) رخسارشان(از چهره اشان 
آنان با ظاهری اندوهگين اعتراف کردند ، . اعظم گفتندکه ديده وشنيده بودند به کاهن 

 بود وما شنيديم که فرشتگان او را سرورآسمان کسی که مصلوب شده بود، پسر خدا
  .وپادشاه جالل می خواندند

لبهای او حرکت . قيافا سعی کرد چيزی بگويد . چهره کاهنان چون مردگان شده بود
ربازان در حال ترک کردن اطاق شورا بودند که س. کرد اّما نمی توانست سخن بگويد  می

صبر کنيد، : قيافا، سرانجام لب به سخن گشوده وگفت . صدايی ايشان را متوقف کرد
  .صبر کنيد ، آنچه را که ديده ايد به هيچ کس نگوئيد
به مردم " کاهنان به ايشان گفتند،. سپس ، گزارشی دروغين به سربازان داده شد

. و شبانه آمدند وهنگامی که مادر خواب بوديم ، جسد او را دزديدندبگوئيد که شاگردان ا
توانستند بگويند ،  سربازان چگونه می. در اينجا کاهنان مرتکب حماقت شده بودند

هنگامی که در خواب بوديم ، شاگردان آمده وجسد را دزديدند ؟ اگر آنان در خواب 
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واگر گناه شاگردان در دزديدن جسد بودند، چگونه از چنين واقعه ای خبردار می شدند؟ 
کردند؟ ويا اگر  مسيح اثبات می شد، آيا نخست خود کاهنان نبايدايشان را محکوم می

نگهبانان در کنار قبر خوابيده بودند، آيا نبايد کاهنان برعليه ايشان به پيالُتس شکايت 
  می کردند؟

تهام قرارگيرند، نگهبانان از اينکه به دليل خوابيدن در محل نگهبانی مورد ا
آيا آنان بايد . چنين اشتباهی ، مجازات مرگ را به همراه داشت . بسياروحشت زده بودند

شهادت دروغ داده وبا فريب مردم زندگی خودشان را به خطر بيندازند؟ آيا آنان با وجود 
خستگی ، با هشياری کامل وظايفشان را انجام نداده بودند؟ آنان حتی اگر به خاطر پول 

  هادت دروغ می دادند، چگونه می توانستند از محاکمه ومجازات جان سالم بدر برند؟ش
به و.  تا امنيت ايشان را تأمين کننددکاهنان برای خاموش کردن نگهبانان قول دادن

ِ او شبانه آمدند " ايشان وجه زيادی داده وگفتند، بايد به مردم بگوئيد که شاگردان
جسد اورا دزديدند واگر اين خبر به گوش والی برسد، ما وهنگامی که مادرخواب بوديم ، 

بدين ترتيب ، نگهبانان . کلی ايجاد نکندشخود او را راضی خواهيم کرد تا برای شما م
آنان با کوله باری از . رومی ،شرف وحيثيت خود را به خاطر پول به يهوديان فروختند

 بودند، اّما اکنون با کوله باری زيباترين وشگفت انگيز ترين حقايق به نزد کاهنان آمده
از پول ازنزد ايشان می رفتند تا گزارش دروغی را که کاهنان به ايشان داده بودند برای 

  ..ديگران بازگو کنند
هر چند که پيالُتس به . دراين اثنا خبر قيام مسيح به اطالع پيالُتس رسيده بود 

 با اين حال در مقابل اين خبر خاطر محاکمه وتسليم کردن مسيح به مرگ ، مسئول بود،
اززمانی که او با اکراه وهمراه با تأسف ، منجی را محکوم کرده . نسبتًا بی تفاوت بود

اّما اکنون چنان وحشت . بودتا اين زمان ندامت وپشيمانی واقعی را احساس نکرده بود
ّما ا. زده شده بود که خود را در قصرش حبس کرده وميل نداشت با کسی مالقات کند

کاهنان به نزد او رفته وداستان دروغينی را که سرهم کرده بودند برای وی توضيح داده 
واز او خواستند تا ازمجازات نگهبانان به خاطر سهل انگاری در انجام وظايفشان ، 

از موافقت با تقاضای کاهنان ، شخصًا از نگهبانان بازجويی  صرفنظر کند، پيالُتس پيش
نشان جرأت نکردند تا چيزی را پنهان کنند وبدين ترتيب پيالُتس کرد وآنان از ترس جا

 را بيش از اين پيگيری نکرد ه او اين واقع. ازتمام آنچه که واقع شده بود اطالع يافت 
  .اّما از آن زمان به بعد هرگز روی آرامش به خود نديد

نچنان او آ. هنگاميکه عيسی در قبر خوابيده بود، شيطان احساس پيروزی می کرد
شيطان . اميدوار شده بود که فکر می کرد منجی نخواهدتوانست جان خود را باز ستاند 

برای زندانی کردن عيسی در قبر، نگهبانان خود را در اطراف مقبره مستقر کرده بود اّما 
هنگامی که با نازل شدن فرشته خداوند، سپاه فرشتگان شرير پابه فرار گذاشتند ، 

وزمانی که منجی با پيروزی از قبر بيرون آمد ، شيطان . ی شدشيطان به شدت عصبان
با کشتن مسيح ، .خاتمه يافته ومرگ وی فرا رسيده است  پی برد که پادشاهی وی

آنان چنان در دام شيطان گرفتار شده بودند که . کاهنان به ابزار شيطان تبديل شده بودند
آنان هنگامی که خبر . سيح ادامه دادندهيچ راه گريزی نداشتند ، بنابراين به مبارزه با م

  کردند که  و احساس  شدند وحشت زده  مردم  غضب  و خشم  از شنيدند  را  قيام مسيح 
تنها اميد ايشان اين بود که با انکار خبر قيام مسيح ، او را . زندگی هايشان درخطراست 

الُتس را نيز به سکوت آنان به سربازان رشوه داده وپي. درنظر مردم ، شياد معرفی کنند 
سپس اخبار دروغين وساختگی خود را در نقاط دور ونزديک منتشر . واداشته بودند

بسياری از . اّما شاهدانی وجود داشتند که ايشان را نمی توانستند ساکت کنند. کردند
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تعدادی از مردگان که با . مردم شهادت نگهبانان درارتباط با قيام مسيح را شنيده بودند
.  قيام کرده بودند خود را به مردم ظاهرکرده وخبر قيام منجی را اعالم کرده بودندمسيح

اخبار مربوط به اين افراد از سوی کسانی که ايشان را ديده وشهادت ايشان را نشيده 
کاهنان وعلمای دين از راه رفتن درکوچه ها و . بودند، به اطالع کاهنان رسيده بود 

ه هايشان وحشت داشتندزيرا می ترسيدند که بار ديگر با خيابانها وحّتی درخلوت خان
آنان هر روز وهرشب، صحنه های هولناک محاکمه مسيح در تاالر . مسيح روبرو شوند

" خون او برگردن ما وفرزندان ما باد" قصر پيالُتس را به ياد ميآوردند وفريادهای 
اين صحنه ها ديگرهرگز خاطره  . ٢۵ آيه ٢٧متی . دائمًا از ذهن ايشان خطور می کرد

  .رفت ونمی توانستند با آرامش سربه بالين بگذارند از اذهان ايشان بيرون نمی
هنگامی که صدای فرشته قدرتمنددر کنار قبر مسيح شنيده شد که می گفت ، پدرت 

اکنون . تورا می خواند، منجی با همان حياتی که درخود او بود، از قبر بيرون آمد 
ا آن را باز ستانم ت نهم من جان خود را می"  اثبات رسيده بود که درستی سخنان اوبه

اکنون نبوتی را که او ." اختيار دارم آن را بدهم واختيار دارم آن را باز ستانم ........... 
اين معبد را ويران کنيد که من سه ." به کاهنان وعلمای دين گفته بود ، تحقق يافته بود

   .١٩ آيه ٢ باب – ١٨ و١٧ آيات ١٠يوحنا ."  داشت روزه آن را باز برپا خواهم
من قيامت : مسيح در کنار مقبره شکافته شده يوسف ، با پيروزی اعالم کرد که 

تمامی . توانست چنين سخنانی را بر زبان آَوَرد فقط خداوند می." وحيات هستم 
خداوند در يافت آنان حيات خود را از . مخلوقات با اراده وقدرت خداوند زندگی می کنند 

بع بيکران حيات نترين فرشتگان تا پست ترين حيوانات ، همه از م از عالی. می کنند 
تواندبگويد که من اختيار دارم  فقط او که با خداوند يکی است می. الهی تغذيه می شوند

مسيح به واسطه الوهيتش . جان خود را بدهم واختيار دارم آن را مجددًا باز ستانم 
  .اشت تا زنجيرهای مرگ را درهم بگسلداختيار د

او . مسيح به عنوان نخست زاده از آنانی که در خواب بودند، از مرگ قيام کرد
بافه های جنبنده می جنبنده بودوقيام او مصادف با روزی بود که فه نقطه مقابل با 

اين آئين سمبليک برای بيش از هزار سال . بايستی در حضور خداوند تقديم می شد
 ايام ، خوشه های دروشده گندم ازمزارع جمع آوری می شد ندر آ. گزار می شد بر

 برگزاری مراسم عيد َفَصح به اورشليم می رفتند ، نوبر بافه ها یوهنگامی که مردم برا
تا زمانی که نوبر بافه ها . اری درحضور خداوند جنبانده می شدزگربه عنوان قربانی شک

بافه . يد ، دروی گندم وجمع آوری آن انجام نمی شد گرد به حضور خداوندتقديم نمی
تقديم شده به خداوندنشاندهنده محصول بود وبه همين ترتيب مسيح مظهر محصول 

قيام او . عظيم وخارق العاده ای بود که بايد برای ملکوت خداوند جمع آوری می شد 
 که عيسی مرد وباز زيرا اگرايمان داريم" مظهر قيام همه پارسايانی است که مرده اند ،

زنده شد، پس به همين سان خدا آنان را نيز که در عيسی خفته اند ، باوی باز خواهد 
   .١۴ آيه ۴اول تسا لو نيکيان ." آورد 

زمين لرزه ای که در . هنگامی که مسيح قيام کرد، مردگان بسياری با او قيام کردند
وده بودوبا قيام او، اين هنگام مرگ او به وقوع پيوست ، قبرهای مقدسان را گش

  .يام کردندقمقدسان نيز با او 
کرده وبا فدا ساختن جان خويش به حقيقت  آنان کسانی بودند که با خداوند همکاری

واکنون نيز بايد در باره عيسی که ايشان را از مرگ . وراستی شهادت داده بودند
  .برخيزانيده بود شهادت می دادند
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او پسر بيوه زن نائينی ، . گان را زنده کرده بودعيسی درطول زندگی خود، مرد
اّما اين افراد فناناپذير نبودند وبعد از . از رئيسان وابلعازر را زنده کرده بود دختر يکی

ولی آنانی که با قيام مسيح از . زنده شدن هنوز هم در معرض سلطه مرگ قرار داشتند 
روزی او بر گور ومرگ ، باوی به قبرها بر خاستند زندگی جاودانه يافتند و نشانه پي

عيسی فرمود که اين افراد ديگراسير شيطان نيستند ، زيرا من . مان صعود کردندآس
ايشان را آزاد کرده ام من آنان را به عنوان نوبر قدرت خويش از گور بيرون آوردم تا 

  .جايی که هستم با من باشند وديگرهرگز روی مرگ واندوه را نبينند
ا عيسی قيام کردن به شهر داخل شده واعالم کردند که مسيح از مرگ مقدسانی که ب

هميشه  بدين ترتيب حقيقت با شکوه قيام مسيح برای. قيام کرده وما نيز با او بر خاستيم 
مردگان تو " مقدسانی که قيام کرده بودند به حقيقت اين کالم شهادت دادند. جاودانه شد

قيام ايشان تصويری از تحقق کالم ".  برخاست زنده خواهند شد وجسد های من خواهند
ای شما که در " نبوت بود که قرنها پيش از آن از سوی اشعيای نبی اعالم شده بود که 

خاک ساکنيد ، بيدار شده ترنم نماييد زيرا که شبنم تو شبنم نباتات است وزمين مردگان 
  .١٩ آيه ٢۶اشعيا ." خود را بيرون خواهد افکند

حياتی که به واسطه گناه از بين رفته بود، . ماندار قيام وحيات است مسيح برای اي
به واسطه منجی باز گردانده شد زيرا او در خودحيات دارد وبه هرکس که بخواهد اعطا 

. اين اختيار به او اعطا شده است تابه هرکس که بخواهد حيات جاويدان بخشد. می کند
او می . ًا بازمی ستاند وبه انسان اعطا ميکند مجدد. حياتی که او در جامه بشری فدا کرد

." آمده ام تا ايشان حيات داشته باشند واز آن به فراوانی بهره مند شوندمن " فرمايد ،
هرکه از آن آب که من به او دهم بنوشد، هرگز تشنه نخواهد شد ، زيرا آبی که من می 

هر که بدن ." " ست دهم در او چشمه ای می شود که تا به حيات جاويدان جوشان ا
مرابخوَرد وخون مرا بنوشد ، حيات جاويدان دارد ومن در روز واپسين او را برخواهم 

  . ۵۴ آيه ۶  يوحنا ١۴ آيه ۴ يوحنا -  ١٠ آيه ١٠يوحنا ." خيزانيد 
مسيح درباره مرگ چنان سخن . برای ايماندار، مرگ مسئله بسيار کم اهميتی است 

اگر کسی کالم مرا نگاه " او می فرمايد ،. ه کوتاه است می گويد که گويی مرگ يک لحظ
برای ." طعم مرگ را تا به ابد نخواهد چشيد" و ." دارد، مرگ را تا به ابد نخواهد ديد

  .مسيحيان ، مرگ چيزی بيش از خواب ولحظه ای سکوت وتاريکی نيست 
چون مسيح که زندگی شماست ، " وند درمسيح پنهان شده است و ا حيات خد

 ۵١ آيات ٨يوحنا ." ظهور کند، آنگاه شما نيز به همراه او با جالل ظاهر خواهيد شد 
  .۴ آيه ٣ وکولسيان ۵٢و

اين . ميان مردگان شنيده شدمسيح بر روی صليب در" ديگر تمام شد " فرياد
زمانی که بار ديگر . ، ديوارهای قبرها را شکافت ومردگان را به زندگی فراخواند فرياد

صدای .  از آسمان شنيده شود، همين واقعه مجددًا به وقوع خواهد پيوست صدای مسيح
با قيام مسيح ، تعدادی . او قبرها را خواهد شکافت ومردگان در مسيح قيام خواهند کرد 

ازقبرها شکافته شدند ، اّما با ظهور مجدد او تمامی مقدسان صدای او را خواهند شنيد 
 همان قدرتی که مسيح را ازمرگ برخيزانيد ، .ودر جالل وشکوه قيام خواهند کرد

کليسای او را نيز بر خواهد خيزانيد وآن را مافوق تمامی قدرتها ورياسات ، مافوق 
 .بلکه در جهان آينده ، جالل خواهد داد ، تمامی نامها نه فقط در اين جهان
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  "٨٢فصل "
  "چرا گريانيد "
  
  

، منتظر ماندند تا ساعات روز َسبَّت زنانی که در پای صليب مسيح ايستاده بودند
آنان در سپيده دم نخستين روز هفته حنوطی را که برای تدهين پيکر مسيح . سپری شود

آنان به قيام او از مرگ . فراهم کرده بودند، با خود برداشته وبه سوی مقبره روانه شدند
دی در دلهايشان خورشيد اميد ايشان غروب کرده بود وشب تاريک نا امي. نمی انديشيدند

آنان همانطور که به سوی مقبره می رفتند ، اعمال رحمت آميز . مستقر شده بود
باز " وسخنان تسّلی بخش او را به خاطر می آوردند، اّما اين سخن او را که گفته بود

  .٢٢ آيه ١۶يوحنا . به ياد نمی آوردند." شما را خواهم ديد 
 حال وقوع بود ، اطالع نداشتند وبا نزديک آنان حتی از واقعه ای که درآن موقع در

چه کسی سنگ را برای ما از جلو مقبره خواهد "  به باغ به يکديگر گفتند،نشد
آنان می دانستند که نمی توانند سنگ را جابجا کنند، اّما هم چنان به راهشان ." غلتانيد؟

 لرزه شديدی وناگاه نوری عظيم وچر جالل آسمان را روشن کرده وزمين. ادامه دادند
 مقبره به کناری غلتانيده شده است وچون به مقبره  جلِو سنگِ  آنان ديدند که. واقع شد

  .داخل شدند، بدن عيسای خداوند را نيافتند
نخست مريم مجدليه به . اين زنان ، همگی از يک دست به جانب قبر نيامده بودند

ز آنجا دور شد تا به شاگردان محل رسيده بود وبا مشاهده غلتانيده شدن سنگ با عجله ا
در اطراف قبر نوری در حال . در اين فاصله زنان ديگر نيز به آنجا رسيدند. اطالع دهد

در حالی که در اطراف مقبره جمع شده آنان . درخشيدن بود اّما قبر عيسی خالی بود 
 راست آنان جوانی را ديدند که بر سمت. بودند، به ناگهان در يافتند که تنها نيستند 

او همان فرشته ای بود که سنگ را از جلوی . نشسته بود وردايی سفيد برتن داشت 
اين فرشته هيئت انسانی بر خود گرفته بود تا اين زنان ازديدن وی . مقبره غلتانيده بود 

وحشت زده نشوند و با اين حال نور جالل خداوند هنوز در اطراف او می در خشيد 
 شده ومی خواستند از آنجا بگريزند ، اّما سخنان فرشته ايشان وزنان با ديدن او هراسان

می دانم که در جستجوی عيسای ! هراسان مباشيد ": اوبه ايشان گفت ، . را متوقف کرد
بياييد ! او اينجا نيست ، زيرا همان گونه که فرموده بود، برخاسته است . مصلوب هستيد

ی درنگ برويد وبه شاگردان او بگوييد که وجايی را که او خوابيده بود، ببينيد، سپس ب
  قبر نگريسته وبار ديگر خبر داخل به  آنان مجددًا ." او از مردگان بر خاسته است

فرشته ديگری که در هيئت انسانی در کنار قبر نشسته بود به . العاده را شنيدندخارق 
، بلکه برخاسته چرا زنده را درميان مردگان می جوييد؟ او اينجا نيست " ايشان گفت ،

به  ياد آوريد هنگامی که درجليل بود، به شما چه گفت ؟ گفت که پسرانسان بايد ! است 
  !."به دست گناهکاران تسليم شده ، بر صليب کشيده شود ودر روز ّسوم بر خيزد

. زنان اين جمله را بارها تکرار کردند !! او بر خاسته است !! او بر خاسته است 
 نمرده  منجی زنده بود و.  نبود هيچ نيازی به حنوط   پيکر عيسی اکنون برای تدهين

 مسيح ، برای اين جهان ، روز قيام . خواهد خاست  گفته بود که مجددًا بر او. بود 
 عظيم بی درنگ از العاده ای بود و سپس ، زنان با هراسی آميخته به شادِیروزخارق 

  . اين واقعه را به آنان خبر دهندمقبره خارج شدند وبه سوی شاگردان شتافتند تا
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او با اندوه به نزد پطرس ويوحنا رفته وبه . مريم خبر خوشِ  قيام را نشنيده بود 
پس شاگردان .  سرورمان را از مقبره برده اند ونمی دانيم کجا گذاشته اند" آنان گفت ،

ن ديدند که آنا. لی يافتند شدند، اّما قبر عيسی را خا سوی مقبره روان  با عجله به 
گرد سرعيسی دستمالی کهِ . های کفن در آنجا هست ، اّما خداوندشان در قبر نبودپارچه 

بسته بودند نه در کنار پارچه های کفن ، بلکه جداگانه تا شده ودرجايی ديگر گذاشته 
." يوحنا که نخست به مقبره رسيده بود ، به درون آمد وديد وايمان آورد . شده بود

اّما اکنون . تب مقدس را درک نکرده بود که او بايد از مردگان بر خيزديوحنا هنوز ک
  .سخنان پيش گويانه منجی در ارتباط با قيام او را به خاطر آورد

هنگامی . اين خود مسيح بود که کفن را با چنين دقتی تا کرده ودر آنجا گذاشته بود
يز در کنار وی حضور ، فرشته ديگری نکه فرشته قدرتمند در کنار مقبره فرودآمد 

او همان فرشته ای بود که به همراه گروهی از فرشتگان از پيکر مسيح محافظت . داشت
هنگامی که فرشته قدرتمند سنگ را از جلوی مقبره کنار زد، فرشته ديگر . می کردند

اّما دستهای منجی بود که کفن را . وارد مقبره شده وکفن را از قامت مسيح بازکرده بود
درنظر او که کهکشانها وسيارات را با نظم .  وبر سر جای خود قرار داده بودتاکرده

نظم و ترتيب وکمال در تمامی . وترتيب هدايت می کند، هيچ چيزی کم اهميت نيست 
  .اعمال او ديده می شود

مريم به دنبال يوحنا وپطرس به سوی مقبره عيسی روانه شده بود وهنگامی که آن 
از گشتند او در آنجا ماند وهمانطور که به قبر خالی می نگريست دو به خانه هايشان ب

. مريم در حالی که می گريست به درون مقبره نگاه می کرد . دلش غرق ماتم واندوه شد
ناگهان دو فرشته را ديد که جامه های سفيد برتن داشتند وآنجا که پيکر عيسی نهاده 

آنها از او . او نشسته بودندشده بود، يکی در جای سر وديگری در جای پاهای 
جا کسرورم را برده اند ونمی دانم :" او پاسخ داد" ای زن ، چرا گريانی ؟" پرسيدند،
  ."گذاشته اند

سپس مريم از کنار مقبره دورشد ه وبدنبال کسی می گشت تاز از او جويا شود که 
ار داده ناگهان صدای ديگری او را مورد خطاب قر. چه بر سر پيکر عيسی آمده است 

ای زن ، چرا گريانی ؟ که را می جويی ؟ ومريم به گمان اينکه باغبان است ، " وگفت ،
گذاشته ای تا بروم واو را سرورم ، اگر تو برداشته ای ، به من بگو کجا " گفت ،
اگر مقبره اين مرد ثروتمند برای محل دفن عيسی مکان بسيار قابل احترامی .". برگيرم

قبری بود که . يم مکان ديگری را برای دفن او فراهم می کردتصور می شد، خود مر
ا خالی کرده بود، اين قبر، قبری بود که ايلعازر درآن دفن شده رصدای خود مسيح آن 

آيا مريم می توانست مکانی برای دفن کردن سرور وخداوندش بيايد؟ برای مريم ، . بود
 اوقات ماتم واندوه ، مايه تسلی مراقبت از پيکر مصلوب شده وارزشمند مسيح ، در اين

  .بود
و مريم دانست ! مريم : اّما ، اکنون عيسی با صدای شناخته شده خود به او گفت 

بنابراين روی به جانب اوگرداند ومسيح . کسی که اورا مورد خطاب قرارداد، غريبه نبود
مصلوب مريم آنچنان خوشحال بود که فراموش کرد مسيح . زنده را در مقابل خود ديد

او به جانب مسيح دويد تا پاهای او را در آغوش بگيرد، اّما مسيح دست . شده است 
برمن مياويز، زيرا هنوز نزد پدر صعود نکرده ام ، بلکه نزد " خود را بلند کرده وگفت 

برادرانم برو وبه آنها بگو که نزد پدر خود وپدر شما وخدای خود وخدای شما صعود می 
  .ا خبر مسرت بخش را به شاگردان اطالع دهدومريم رفت ت" کنم 
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عيسی تا زمانی که از پذيرفته شدن قربانی خويش از سوی پدر آسمانی مطمئن 
او به جايهای آسمانی صعود کردواز  . نشده بود، از قبول احترام قومش خودداری کرد

ه ريخته خود خداوند شنيد که کفاره او به جهت گناهان انسان کافی بوده واينکه به واسط
پدر آسمانی . شدن خون او بر صليب ، همگان می توانند حيات جاودانی را دريافت کنند

عهدی را که با مسيح بسته بود تأئيد کرد تا او افراد توبه کار ومطيع را بپذيرد وآنان را 
مسيح بايد کار خويش را به . محبت کند، به همان اندازه که او پسرش را محبت می کند

فير ومردم را از زر خالص وانسان را از طالی ُا" ساند وبه وعده خويش که اتمام می ر
تمامی قدرت درآسمان . ١٢ آيه ١٣اشعيا . عمل می کرد." کميابتر خواهم گردانيد 

وبرزمين به سرور حيات داده شده بود واو به ميان پيروان خود در اين جهان 
  .ه ايشان اعطا کندگناهکارمراجعت کرده بود تا قدرت وجالل خويش را ب

در تمام مدتی که منجی در حضور خداوند ايستاده بود وبرای کليسايش عطايای 
روحانی دريافت می کرد ، شاگردانش بر باالی قبر خالی او نشسته وبه گريه وزاری 

جشن وشادمانی بود ، برای روزی که برای تمامی آسمان ، روز . مشغول بودند
ترديد وکم ايمانی ايشان در . فی ، سردرگمی وپريشانی بود، روز ترديد وبالتکليشاگردان

برابر شهادتی که زنان در باره قيام مسيح داده بودند، نشان می داد که ايمان ايشان تا 
 با آنچه که ايشان انتظار اخبار مربوط به قيام مسيح. عيف شده است ضچه اندازه 

شاگردان با خود می . ا باور کنند ، بسيار متفاوت بود وآنان نمی توانستند آن رداشتند
آنان در باره تعاليم . داشته باشد واقعيت گفتند که خيلی خوب است اگر چنين خبری 

وفرضيه های باصطالح علمی صدوقيان چيزهای زيادی را شنيده بودند که اثرات آن ، 
  .اذهان ايشان را در ارتباط با رستاخيز بعداز مرگ ، گنگ ومبهم ساخته بود

مفهوم قيام ازمرگ را به سختی درک می کردند وقادر نبودند چنين موضوع با آنان 
  .اهميتی را بپذيرند

حال ، برويد وبه شاگردان او وبه پطرس بگوييد که " فرشتگان به زنها گفته بودند
او پيش از شما به جليل می رود، در آنجا او را خواهيد ديد، چنانکه پيشتر به شما گفته 

گان از ابتدا تا انتهای زندگی مسيح به عنوان فرشتگان محافظ با او اين فرشت." بود
آنان محاکمه ومصلوب شدن منجی را ديده بودند وسخنان او خطاب به . همراه بودند

اين از طريق پيام ايشان به شاگردان نشان داده شده بود وبايد . شاگردان را شنيده بودند
چنين سخنانی می توانست از سوی . آنان را نسبت به صحت آن متقاعد می کرد

  .مسيح بر زبان آورده شودستادگان فر
پطرس ، از مرگ مسيح ." به شاگردان او و به پطرس بگوئيد " فرشتگان گفتند،

کار بی شرمانه خداوند از سوی نا. به اين طرف ، زير بار افسوس وندامت خم شده بود 
او بيشتر از همه . ر مقابل او بوداو ونگاه غمگينانه و سرشار از محبت منجی همواره د

وفرشتگان با ذکر نام او ، به وی اطمينان می دهند که . شاگردان متحمل درد ورنج شد 
  .توبه اش پذيرفته شده وگناهش آمرزيده شده است 

به شاگردان او وبه پطرس بگوييد که او پيش از شما به جليل می رود ودر آنجا " 
ان عيسی ، او را ترک کرده بودند، اّما دعوت ديدار با همه شاگرد." او را خواهيد ديد

هنگامی که مريم . عيسی ، ايشان را رها نکرده بود. او، همه ايشان را شامل می شد 
مجدليه به ايشان گفت که خداوند را ديده است ، دعوت ديدار در جليل را برای ايشان 

مسيح برای سومّين بار به عوت از شاگردان برای ديدار از دتکرار کرد وبدين ترتيب 
زنان ديگر ظاهر شدوبه  عيسی بعد از صعود به نزد پدر، به. ايشان اطالع داده شد

 پايهای وی افتاده ، او را روزنان پيش آمدند وب! سالم بر شما باد" ايشان گفت ،



 - 507 -

برويد وبه برادرانم بگوئيد که ! مترسيد:" آنگاه عيسی به ايشان فرمود." پرستش کردند
  ."در آنجا مر اخواهند ديد. ليل بروندبه ج

 خود بعد از قيام از مرگ ، به شاگردانش اطمينان بخشيد که مادن اقيمسيح در اوّل
او برای اينکه به ايشان نشان . عالقه ومحبت وی نسبت به ايشان کاهش نيافته است 

رتمند دهد که منجی زنده ايشان است واين که او موانع قبر را درهم شکسته ودشمن قد
يعنی مرگ را شکست داده وهنوز هم چون گذشته به ايشان عالقمند می باشد، بارها 

او قصد داشت که شاگردان را با رشته های ناگسستنی . خود را به ايشان ظاهر کرد
نزد برادرانم برو وبه آنها " محبت به خود نزديکتر کند وبه همين دليل به مريم گفت ،

  ."نجا مرا خواهند ديدبگو که به جليل بروند ودرآ
هنگامی که شاگردان اين وعده را که بسيار به صراحت گفته شده بود، شنيدند، 

آنان . درباره سخنان مسيح به ايشان که قيام خويش را پيش بينی کرده بود، انديشيدند
. شاگردان نمی توانستند ترديد ونگرانی را کنار بگذارند. حتی اکنون نيز خوشحال نشدند

امی که زنان اعالم کردند که خداوند را ديده اند، ايشان باور نکردندزيرا فکر حتی هنگ
  .می کردند که اين زنان دچا رتوهم شده اند

آنان در ششمين روز هفته مرگ . مشکالت از هر سو برايشان هجوم آورده بود
 سرورشان را ديده بودند ودر نخستين روز هفته بعد، از ديدن پيکر او بی نصيب مانده

آنان . بودند وپس از آن متهم شدند که برای فريب مردم ، پيکر استادشان را دزديده اند
به قدری مايوس بودند که برای تصحيح عقايد ونظرات دروغينی که بر عليه ايشان 

زيرا از دشمنی کاهنان وخشم وغضب مردم . ردندک شده بود، هيچگونه اقدامی نمی اعالم
 حضور عيسی بودند که ايشان را در تمامی مشکالت آنان سخت مشتاق. می ترسيدند

  .ياری کرده بود
ما اميد داشتيم که او همان باشد " شاگردان غالب اوقات اين سخنان را تکرار کردند

آنان در اوقات اندوه وتنهايی بارها سخنان او ." که می بايست اسرائيل را رهايی بخشد 
لوقا "  کنند، با چوب خشک چه خواهند کرد؟اگر با چوب تر چنين" را به ياد آوردند که 

 آنان در اطاق باالخانه جمع می شدند ودرها را محکم می بستند ٣١ آيه ٢٣ ، ٢١آيه ٢۴
زيرا فکر می کردند که ممکن است در هر لحظه به سرنوشت استاد محبوبشان دچار 

  .شوند
هنگامی . کنند توانستند با شناختن منجیِ  قيام کرده شادی  آنان در همه اوقات می

عيسی درنزديکی او .که مريم مجدليه در باغ ودر کنار مقبره مسيح گريه وزاری می کرد
وهم چنين . را تشخيص بدهد توانست منجی او آنقدر گريه کرده بود که نمی. ايستاده بود

دلهای شاگردان پراز رنج واندوه بود وآنان پيام فرشتگان ويا سخنان خود مسيح را باور 
وهمين طور ، دلهای شاگردان آنچنان آکنده از درد و مصيبت بود که پيام . ( نکردند

  .)فرشتگان وسخنان خود مسيح را باور نکردند
چه بسيارند افرادی که هنوز هم ، همان کاری را انجام می دهند که شاگردان مسيح 

رورم را س" چه تعدادی هنوز هم مانند مريم مأيوسانه فرياد می زنند که . انجام دادند
منجی هنوز هم عده بسياری را مورد خطاب قرار !". برده اند ونمی دانم کجا گذاشته اند

او در کنار ايشان ايستاده است اّما . داده ومی پرسد، چرا گريانی ؟ که را می جويی ؟ 
منجی با ايشان سخن می گويد اّما آنان سخنان او . چشمان گريان ايشان او را نمی شناسد

  .ی کنندرا درک نم
آه که چه خوب است اگر سرهای خميده بلند شود وچشمان اشگ بار برای شناختن 

برو وبه شاگردان او بگو که او از " او گشوده شود وگوشها سخنان او را بشنودکه 
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به آنها بگو که به مقبره تازه يوسف که با سنگ بزرگ بسته ." مردگان برخاسته است 
به . مسيح در آنجا نيست . ديده است نگاه نکنندشده واز سوی روميان مهروموم گر

. همانند کسانی که بيچاره وبی پناه هستند، گريه وزاری نکنيد. مقبره خالی نگاه نکنيد 
با قلبی شکرگزار . عيسی زنده است وچون او زنده است ، ماهم خواهيم زيست 

ا مسيح ود شادمانی بخوانيد زيروبالبهايی که با آتش مقدس مسح شده است ، سر
به او توکل کنيد  زيرا توکل به او . او زنده است تا برای ما شفاعت کند. است برخاسته 

گاه جالل نايمان بياوريد ، آ. روح وجان شما را مانند لنگری محکم واستوار می سازد
  .خدا را خواهيد ديد

  
  "٨٣فصل " 
  "در راه عمائوس " 
  
  

 دهکده ای می رفتند ، عمائوس اواخر عصر روز قيام دوتن از شاگردان به سوی
اين شاگردان در خدمت مسيح از جايگاه . نام، که در دوفرسنگی اورشليم واقع شده بود

آنان . برجسته ای برخوردار نبودند، اّما از ايمانداران صادق وصميمی به شمار می رفتند
 که به برای به جا آوردن مراسم عيد َفَصح به اورشليم آمده بودند وبه خاطر وقايعی

آنان اخبار مربوط به . تازگی به وقوع پيوسته بود ، بسيار نگران وحيرت زده بودند
جابجايی جسد مسيح از قبر را که در صبح آن روز منتشر شده بود وهم چنين خبر 

اين دو، اکنون برای دعا . مربوط به مالقات زنان با فرشتگان وعيسی را شنيده بودند
می گشتند ودر طول راه در باره وقايع مربوط به محاکمه وتفکر به خانه هايشان باز 

آنان پيش از اين هرگز تا اين اندازه دلسرد ونا اميد . ومصلوب شدن صحبت می کردند
  .نشده بودند

آنان در مسير سفرشان ، مسافت زيادی را طی نکرده بودند که ناگهان غريبه ای به 
وه بودند که او را نشناختند وبا بيان نيات ايشان ملحق شد، اّما آنچنان غرق نااميدی واند

آنان در مورد تعاليمی که مسيح داده بود با . قلبی خويش به گفتگويشان ادامه دادند
.  آن نيستندکيکديگر تبادل نظر می کردند وچنين به نظر می رسيد که قادر به در

سخت مشتاق شد هنگامی که در باره وقايعی که اتفاق افتاده بود سخن می گفتند ، مسيح 
او رنج واندوه ايشان را ديده بود واز افکار پيچيده ومتناقضی که . تا ايشان را تسلی دهد

اين افکار موجب شده بود تا اين دو . از اذهان ايشان خطور می کرد کامًال آگاه بود
شاگرداز خود سوال کنند که آيا اين مرد، کسی که متحمل خفت وخواری شده بود ، می 

عيسی از . رنج واندوه ايشان مهار نمی شد ومی گريستند . مان مسيح باشد؟ توانست ه
محبت ايشان نسبت به خود آگاه بود واشتياق داشت تا اشگهای ايشان را پاک کند 

اّما نخست بايد به ايشان درسی می داد که . ودلهايشان را از شادی وشعف آکنده سازد
  .هرگز آن را فراموش نکنند

در راه ، در باره چه گفتگو می کنيد؟ آنها با چهره هايی " سيد،او از ايشان پر
آنگاه يکی از ايشان که کلئوپاس نام داشت ، در پاسخ . ايستادنداندوهگين ، خاموش 

آيا تو تنها شخص غريب در اورشليمی که از آنچه در اين روزها واقع شده بی :" گفت 
او .چه بر عيسای ناصری گذشت آن:" گفتند " کدام واقعه ؟:" خبری ؟ عيسی پرسيد

اّما " .پيامبری بود که درپيشگاه خدا ونزد همه مردم ، کالم واعمال پر قدرتی داشت 
." سران کاهنان وبزرگان ما اورا سپردند تا به مرگ محکوم شود وبر صليبش کشيدند
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د که ما اميد داشتيم او همان باش" سپس با اندوه و نااميدی وبا لبهايی لرزان گفتند که 
افزون براين ، بواقع اکنون سه روز از اين وقايع . می بايست اسرائيل را رهايی بخشد

  ."گذشته است 
عجيب بود که شاگردان سخنان مسيح را به خاطر نمی آوردند ودرک نمی کردند که 

آنان نفهميدند که قسمت آخر پيشگويی . خود او اين وقايع را از قبل پيش بينی کرده بود
همانند قسمت اول ، تحقق خواهد يافت ، يعنی اينکه او در روز سوم از مرگ او، درست 

اين ، بخشی از پيشگويی او بود که ايشان بايست به خاطر می . بر خواهد خاست 
آنان ، در . کاهنان وعلمای دين يهود اين موضوع را فراموش نکرده بودند. آوردند

سرورما، به ياد "  گرد آمده ، گفتند بود ، نزد پيالتش" روز تهيه " روزی که پس از 
." داريم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود، می گفت ، پس از سه روز بر خواهم خاست 

  .اّما شاگردان اين سخنان منجی را به ياد نياوردند. ۶٣ و۶٢آيات ٢٧متی 
ای بی خردان که دلی ديرفهم برای باور کردن گفته های " آنگاه به ايشان گفت 

." آيا نمی بايست مسيح اين رنجها را ببيند وسپس به جالل خود درآيد ؟! ء داريد انبيا
شاگردان از خود می پرسيدند، اين غريبه چه کسی می تواند باشد که اين چنين پر قدرت 

آنان برای نخستين بار بعداز ماجرای مصلوب شدن . وبا اميد واری سخن می گويد 
 آنان اغلب اوقات با جدّيت به همسفرشان نگريسته .مسيح ، احساس اميدواری می کردند

. وبا خود انديشيدند که سخنان او، دقيقًا سخنانی بود که مسيح می توانست بر زبان آورد
آنان اغلب اوقات با جديت به همراهشان نگريستند وفکر کردند که اين سخنان فقط می ( 

فت شده ودلهايشان با آنان از سخنان او در شگ). تواند از سوی مسيح گفته شود
  .انتظاری شادی بخش شروع به تپيدن کرد

سپس از موسی وهمه انبياء آغاز کرد وآنچه را که در تمامی کتب مّقدس در باره 
اگر او از همان ابتدا خود را به ايشان معرفی . او گفته شده بود، برايشان توضيح داد

 هيچ نيازی برای درک حقيقت کرده بود ، دلهای ايشان خرسند می شد ودر اوج شادی ،
اّما برای آنان الزم بود تا شهادتهايی را که از طريق آيات ونبوتهای . احساس نمی کردند

ايمان آنان بايد بر همين اساس بنا . عهد عتيق در باره او داده شده بود، درک کنند
 که مسيح برای متقاعد کردن آنان معجزه نکرد، زيرا نخستين وظيفه او اين بود.شود

آنان مرگ اورا به منزله از بين رفتن تمامی . کتب مقدس را برای آنان توضيح دهد
اميدها وآرزوهايشان تلقی کرده بودند واکنون مسيح از طريق نبوتها به ايشان نشان می 

  .داد که مرگ او، قوی ترين نشانه برای ايمانشان می باشد
به عنوان شاهد رسالت خود در تعليم اين شاگردان ، عيسی اهميت عهد عتيق را 

بسياری از باصطالح مسيحيان ، عهد عتيق را کنار گذاشته وادعا می کنند . آشکار کرد
او برای عهد . درحالی که مسيح چنين ادعايی را نمی پذيرد . که ديگر مفيد نمی باشد

اگر به " عتيق چنان اهميت وارزش فوق العاده ای قائل بود که در باره آن فرمود، 
ی وانبياء گوش نسپارند ، حّتی اگر کسی از مردگان زنده شود ، مجاب نخواهند موس
  .٣١ آيه ١۶لوقا ." شد

، بياء از ايام آدم تا انتهای زماناين ، صدای مسيح است که از طريق پاتريارخها وان
. منجی در عهد عتيق نيز با همان صراحت عهد جديد آشکار شده است . سخن می گويد 
ط به نبوتهای عهد عتيق است که زندگی مسيح وتعاليم عهدجديد را به اين نور مربو

معجزات مسيح دليل الوهيت او می باشند ، اّما دليل .صراحت وزيبايی عرضه می کند 
قوی تری که به ما نشان می دهد مسيح منجی جهان می باشد، در مقايسه نبوتهای عهد 

  .عتيق با تاريخچه عهد جديد ديده می شود
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ا تشريح نبوتهای عهد عتيق مشکالتی را که می بايست در جامه بشری با مسيح ب
توقع شاگردان از . آنها روبرو شود وهم چنين وظايف خود را برای شاگردان توضيح داد

او که می بايست بر طبق انتظارات انسانی بر تخت سلطنت داود تکيه کند، انتظاری کامًال 
ی از مسيح با درک صحيح هبوط او از عالی ترين چنين توقع. اشتباه وگمراه کننده بود

او انتظار داشت . اشغال شود، کامًال  مغاير بودمقام به پائين ترين مقامی که می توانستِ 
آنان می بايست تا حد امکان در . که اذهان شاگردانش از هر جهت پاک وصادقانه باشد

مسيح به .  يافتند خصوص جام مصيبت که به او اختصاص داده شده بود، اطالع می
ايشان نشان داد که مجادله هولناکی را که ايشان هنوز قادر به درک آن نبودند، تحقق 

مسيح بايد می ُمرد ، همانطور . وعده ای بود که پيش از بنيان عالم ، بنا نهاده شده بود 
د همه اينها باي. که يک آدم متخلف از شريعت که در صورت ادامه گناه ، بايد می ُمرد 

واقع شود ، اّما نبايد به شکست ختم شود، بلکه می بايست به پيروزی با شکوه 
عيسی به آنان گفت که برای نجات جهان از گناه ، تمام سعی . وجاودانی منجر گردد
پيروان او بايد همانطور که او زندگی کرد، زندگی کنند وبا تالشی . خودرا به کار گيرند 

  . بشريت از گناه ، عمل کنندجدی وخستگی ناپذير برای نجات
مسيح ، به اين طريق برای شاگردانش سخن گفت واذهان ايشان را آماده کرد تا 

سخنان حيات . آنان خسته بودند اّما گفتگو خاتمه نيافته بود. کتب مقدسه را درک کنند 
بخش ودلگرم کننده از لبهای منجی جاری بود، با اين حال ، چشمان ايشان هنوز به 

هنگامی که مسيح از ويرانی اورشليم برای ايشان سخن . قيقت باز نشده بود روی ح
اّما هنوز هم کسی را که با . گفت ، با زاری واندوه به اين شهر روبه زوال نگريستند 

می کردند که موضوع آنان تصور ن. ايشان سفر می کرد، نشناخته بودند
 راه رفتن باشد، زيرا مسيح ، يعنی مسيح ، در کنار ايشان در حالموردگفتگويشان

آنان فکر می کردند که او يکی از . طوری وانمود می کرد که شخص ديگری است 
. شن بزرگ حضور يافته بود واکنون به خانه خويش باز می گشت جکسانی است که در 

مسيح به همراه ايشان از ميان جاده سنگالخ وناهموار را ه می رفت وهر از گاهی توقف 
به اين طريق آنان در ابتدا راه کوهستانی به پيش می . ستراحت می پرداخت کرده وبه ا

رفتند و در حالی که ، کسی که بزودی می بايست در دست راست خداوند قرار گيرد ، 
." مان ودر زمين به من داده شده استتمامی قدرت در آس" کسی که می توانست بگويد 
  .١٨ آيه ٢٨متی . در کنار ايشان را ه می رفت 

ول سفر ايشان ، خورشيد غروب کرده بود وقبل از اينکه مسافران به محل طدر 
استراحت برسند، کارگرانی که در مزارع کار می کردند، محل کارشان را ترک کرده 

هنگامی که شاگردان به خانه هايشان نزديک شدند ، غريبه ای که با ايشان سفر . بودند
اّما شاگردان به او . واهد به سفرش ادامه دهدمی کرد ، طوری وانمود کرد که می خ

، " باما بمان " آنان تشنه شنيدن سخنان او بودند، بنابراين گفتند،. عالقه مند شده بودند
" اّما ، ايشان اصرار کرده وگفتند ،به نظر نمی رسيد که مسيح دعوت آنان را بپذيرد،

ت ايشان را پذيرفت وداخل ومسيح دعو." چيزی به پايان روز نمانده وشب نزديک است 
  ."شد تا با ايشان بماند

اگر شاگردان در دعوت ازمسيح پافشاری نمی کردند، نمی توانستند آگاه شوند که 
مسيح ، هرگز . همسفر ايشان همان عيسای مسيح است که از مرگ بر خاسته بود

 هستند ، او خود را به آنانی که نيازمند او. همراهی خود را به کسی تحميل نمی کند 
مربوط می داند وبا شادمانی به کلبه های محّقر ايشان وارد شده ودلهای ايشان را آرامی 

اّما اگر افراد نسبت به ميهمان آسمانی ودعوت از او بی تفاوت باشند، . وتسّلی می بخشد
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به اين نحو، بسياری ، فرصت عالی با مسيح بودن . او نيز از کنار ايشان خواهد گذشت 
 آنان نيز مانند آن دو شاگردی که با مسيح سفر می کردند، او را .ست می دهندرا از د

  .نخواهند شناخت 
بزودی ، غذای ساده ای آماده می شود وجلوی ميهمان که بر سر ميز نشسته است 

شاگردان با . مسيح دست خود را دراز کرده ونان را برکت می دهد. قرار داده می شود
 وحشت ، به عقب می پرند زيرا او دستهای خود را درست ديدن دستهای او از ترس و

آنان بار ديگر به دستهای او . به همان طريقی که استاد ايشان بازميکرد ، باز کرده بود
هردوی ايشان ، همزمان . نگاه می کنند واينک آثار ميخ ها را در دستهای او می بينند 

  .از مرگ برخاسته است او ..... اين عيسای خداوند است : فرياد می زنند،
آنان برمی خيزند تا خودشان را به پای او افکنده واو را پرستش کنند، اّما او از 

آيا هنگامی که در راه با ما " آنان از يکديگر می پرسند،. نظر ايشان ناپديد می شود
  ."د؟يسخن می گفت وکتب مقدس را بر ايمان تفسير می کرد، دل در درون ما نمی تپ

اين اخبار عظيمی که بايد به اطالع ديگران ميرساندند، نمی توانستند بنشينند اّما با 
آنان غذايشان را دست نخورده . خستگی وگرسنگی ايشان از بين رفته بود. وگفتگو کنند

رها می کنند وبالفاصله از همان مسيری که آمده بودند، به سوی اورشليم رهسپار می 
در بعضی از قسمت ها ، .  سايرشاگردان اطالع دهندشوند تا خبر خوش قيام منجی را به

آنان . راه ناامن بود، اّما آنان با صعود به مکانهای پرسراشيب ، به را ه خود ادامه دادند
اين دو، با . نمی دانند ونمی بينند که مسيح ، در طول سفر از ايشان محافظت می کند 

جا که امکان دارد سريعتر راه وسايل سفر در دست ، به پيش رفته وقصد دارند تا آن
بعضی . آنان را هشان راگم می کنند اّما بعداز مدتی دوباره مسير را پيدا می کنند . بروند

اوقات دوان دوان ، بعضی وقات تلوتلو خوران به راه خويش ادامه می دهند، درحالی که 
  .همسفر نامريی در تمام طول راه با ايشان همراهی می کند

دلهای ايشان از شادی . ت اّما آفتاب عدالت بر ايشان می درخشدشب ، تاريک اس
مسيح ، منجی ايشان زنده . به نظر می رسد که در دنيايی تازه به سر می برند . می تپد 

مسيح از مرگ برخاسته است آنان اين . است وديگر نيازی نيست تادرمرگ او زاری کنند
مصيبت زدگان حمل  يامی است که آنان برایاين پ. جمله را بارها وبارها تکرار می کنند 

آنان بايد حکايت عالی وخارق العاده راه عمائوس را به همگان اعالم کنند . می کنند 
آنان حامل بزرگترين پيامی . وبايد بگويند که چه کسی در راه به ايشان ملحق شده بود

 خانواده بشری در بودند که تا کنون به جهان داده می شد، پيامی که اميدها وانتظارات
  .تمامی زمانها به آن بستگی داشت 

  
  
  
  
  
  
  "٨٤فصل "
  "الم بر شما بادس"
  

شاگردان با رسيدن به اورشليم از دروازه شرقی که در ايام عيد َفَصح در طول شب 
اّما مسافران از خيابانهای . خانه ها تاريک وساکت هستند . می شوندشهرباز بود، وارد 
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آنان به سوی .  مهتاب روشن شده است به راه خود ادامه می دهندتاريک شهر که با نور
عيسی آخرين ساعات عمر خود را درشب قبل از مرگش درآنجا سپری باالخانه ای که 

. درانشان در اين مکان جمع شده اندآنان می دانستند که برا.کرده بود، رهسپار می شوند
اگردان تا زمانی که درمورد پيکر اگر چه دير وقت بود، اّما ايشان می دانستند که ش
، هنگامی که به باالخانه می رسند. استادشان به يک نتيجه قطعی نرسند، نخواهند خوابيد

آنان با کوبيدن در اجازه ورود . متوجه می شوند که در ورودی محکم بسته شده است 
هايشان سپس نام. همه جا ساکت وآرام است . می خواهند اّما پاسخی دريافت نمی کنند 

را اعالم می کنند ودر با دقت گشوده می شود ووارد می شوند ، مسيح نيز بدون اينکه 
ديده شود به همراه ايشان وارد می شود وبار ديگر در بسته می شود تا جاسوسان وارد 

  .نشوند
حمد با ورود مسافران ، تمامی حاضرين شگفت زده می شوند وصدای 

اين حقيقت دارد که " آنان می گويند ،. داز می شودگزاری در فضای اتاق طنين انوشکر
پس از آن ، دو شاگردی که ." خداوند قيام کرده است ، زيرا بر شمعون ظاهر شده است 

در طول سفرشان به عمائوس با عيسی برخورد کرده بودند، نفس نفس زنان ماجرای 
که سخنانشان درست هنگامی .  شاگردان توضيح می دهندیحيرت انگيز سفرشان را برا

خاتمه می يابد ودرحالی که عده ای می گويند که نمی توانند آن را باور کنند، چرا که 
خيلی خوب است اگر چنين چيزی صحت داشته باشد، که ناگهان ، شخص ديگری در 

  . مقابل ايشان ظاهر می شود
هيچکس برای وارد شدن در را . تمامی نگاهها به اين غريبه دوخته می شود

شاگردان مات ومبهوت شده واز يکديگر می . صدای پا شنيده نشده بود . ده بودنکوبي
پس از آن صدايی را می شنوند که .... تواند باشد؟  پرسيدند، چه شده است ؟ اين چه می

عيسی با لحنی آرام ومهربان به ايشان می . صدايی به جز صدای استادشان نيست 
  .".سالم بر شماباد" گويد،

چرا "  حيران وترسان ، پنداشتند شبحی می بينند وعيسی به ايشان گفت  اّما آنان"
خودم .  را بنگريد ماينچنين مضطربيد؟ چرا شک وترديد به دل راه می دهيد؟ دست وپاي

به من دست بزنيد وببينيد ، شبح گوشت واستخوان ندارد، اّما چنانکه می بينيد ، ! هستم 
  . خود را به ايشان نشان داداين را گفت ودستها وپاهای! من دارم 

آنان دست ها وپاهای اورا که به خاطر ميخکوب شدنِ  بيرحمانه آسيب ديده بود، 
شاگردان از فرط شادی وحيرت نمی توانستند . مشاهده کردند وصدای او را نشناختند

تکه ای ماهی ..... چيزی برای خوردن داريد؟: پس عيسی به ايشان گفت . باور کنند
شاگردان با ديدن " و. آن را گرفت ودر برابر چشمان ايشان خورد. او دادندبريان به 

ايمان وشادی ( ايمان وشادمانی جای بی ايمانی را گرفت ." خداوند شادمان شدند
آنان با احساساتی که هيچ کالمی قادر به بيان آن نبود، قيام .) جايگزين بی ايمانی شد

  .منجی را مورد تأييد قرار دادند
تانه توّلد عيسی ، فرشته خداوند کالم صلح وسالمتی را برمردمان زمين در آس

اعالم کرد و اينک عيسی در نخستين ظاهر شدنِ  به شاگردانش بعد از قيام از مرگ ، 
او همواره آماده . مورد خطاب قرار می داد " سالمتی بر شماباد" ايشان را با کالم ، 

ديدها ونگرانی ها قراردارند، با کالم صلح است تا افرادی را که زير بار سنگين تر
  . وسالمتی مورد خطاب قراردهد

. مسيح منتظر است تا درهای قلبمان را به روی او بگشاييم وبگوييم تا درماساکن شود
مرا بشنود ودر را  اکنون بردر ايستاده می کوبم ، کسی اگر صدای" او خود می فرمايد ،
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 ٣مکاشفه "  خواهم شد واو با من هد وبا او همسفربه رويم بگشايد، به درون خواهم آم
  .٢٠آيه 

سيمای قيام . قيام مسيح ، مظهر قيام نهايی همه کسانی است که در او خوابيده اند 
همانگونه که عيسی .  بود آ شناکرده منجی ، رفتار او، سخنان او، برای شاگردان کامًال

 اند ، بار ديگر قيام خواهند کرد وما از مرگ برخاست ، هم چنين آنانی که در او خوابيده
آنان ممکن است . ايشان را خواهيم شناخت ، همانطور که شاگردان عيسی او را شناختند

دراين زندگی فانی ، مريض ، معيوب واز ريخت افتاده باشند ، اّما در سالمتی وتناسب 
ه طور عالی کامل قيام خواهند کرد ودر عين حال هويت ايشان در بدنِ  جالل يافته ب

آنگاه به کمال خواهيم شناخت ، چناکه با کمال شناخته ." وکامل محفوظ خواهد ماند
 ودر سيمای ايشان که با نور درخشان صورت ١٢ آيه ١٣اول قرنتيان ". خواهيم شد 

  .عيسی روشن شده است ، حتی خطوط چهره عزيزانمان را تشخيص خواهيم داد
 کرد، سخنانی را که پيش از مرگش گفته بود، هنگامی که عيسی با شاگردان مالقات

به ايشان يادآور شد، اين که تمام آنچه که در تورات موسی وکتب انبياء ومزامير درباره 
سپس ، ذهن ايشان را روشن ساخت تا ." او نوشته شده بود، بايد به حقيقت بپيوندد

ت که مسيح رنج نوشته شده اس: " وبه ايشان گفت . بتوانند کتب مقدس را درک کنند
خواهدکشيد و در روز ّسوم از مردگان برخواهد خاست ، وبه نام او توبه وآمرزش 

شما شاهدان .گناهان به همه قومها موعظه خواهد شد وشروع آن از اورشليم خواهد بود
  ."اين امور هستيد 

شاگردان شروع به درک ماهيت ( شاگردان ماهيت ودامنه وظايفشان رادرک کردند
می راکه مسيح به ايشان سپرده بود به يآنان بايد حقايق عظ). وظايفشان کردندودامنه 

وقايع زندگی او، مرگ وقيام او ، نبوتهايی که به اين وقايع . جهانيان اعالم می کردند
اشاره کرده بود، قداست احکام خداوند، اسرار نقشه نجات ورستگاری ، قدرت عيسی 

اين امور بودند وبايد آنها را به جهانيان اعالم می  آنان شاهدان –برای آمرزش گناهان 
آنان بايد انجيل سالمتی ونجات را به واسطه توبه وقدرت منجی موعظه می . کردند
  .کردند

روح القدس را بيابيد  اگر گناهان کسی را :" چون اين را گفت ، دميد وفرمود
شوده بگذاريد، نابخشوده ببخشاييد، برآنها بخشيده خواهد شد، واگر گناهان کسی را نابخ

روح القدس هنوز به طور کامل نازل نشده بود زيرا مسيح هنوز جالل ." خواهد ماند
نزول کامل روح القدس واعطای آن به شاگردان زمانی واقع می شد که مسيح . نيافته بود

کرد وتا زمانی که روح القدس به طور کامل دريافت نمی شد ،  مان صعود میآُسبه 
اّما اکنون . نمی توانستند مأموريت موعظه انجيل به جهانيان را تحقق بخشندشاگردان 

پيش از اينکه شاگردان وظايف . روح القدس برای مقصود معينی به ايشان داده شده بود
 خود را در ارتباط با کليسا انجام دهند، مسيح روح را برايشان دميد واين درحالی یرسم

کرد وقصد داشت اين حقيقت را به  ه ايشان محول میبودکه او مهمترين مسئوليت را ب
  .ايشان بفهماند که بدون روح القدس نمی توانند چنين مسئوليتی را تحقق بخشند

اعطای روح ، به منزله . روح القدس مظهر ونشانه حيات روحانی در فرد می باشد
.  سازداعطای حيات مسيح می باشد ودريافت کننده را از ويژگی های مسيح لبريز می

تنها آنانيکه به اين نحو از خداوند تعليم می گيرند وآنانی که روح القدس دردرون ايشان 
عمل می کند وحيات مسيح در زندگی ايشان مشهود می باشد، بايد به عنوان نمايندگان 

  .افراد برگزيده شوند وبرای منفعت کليسا خدمت کنند
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رآنها بخشيده خواهد شد واگر اگر گناهان کسی را ببخشاييد، ب" مسيح فرمود ،
در اينجا، مسيح اختيار ." گناهان کسی را نابخشوده بگذاريد، نابخشوده خواهد ماند

او در موعظه خود بر . قضاوت وداوری کردن بر ديگران رابه هيچ کسی اعطا نمی کند 
زيرا داوری بشر . فراز کوه زيتون ، افراد را از داوری کردن بر ديگران برحذر داشت 

با اين حال در تشکيالت کليسا، به هريک از افراد . در انحصار خداوند می باشد 
وظيفه کليسا ، هشدار ، تعليم ودر صورت امکان بازگرداندن . مسئوليتی سپرده می شود

با صبر بسيار " خداوند می فرمايد ،. افراد خاطی وگناهکار به مسير سالمتی می باشد
در مقابل . ٢ آيه ۴دوم تيموتائوس ." تشويق بپردازوتعليم دقيق به اصالح وتوبيخ و

اجازه . به افرادی که درخطر گناه هستند هشدار دهيد. خطاکاران با صبر رفتار کنيد 
گناه را با ذکر نام آن مشخص کنيد وآنچه را که خداوند در . ندهيد کسی خود را بفريبد

هر شرارت ديگر فرموده است ، ارتباط با دروغ گفتن ، نگه نداشتن َسبَّت ، دزدی ، زناو
آنانی که مرتکب چنين اعمالی می شوند ، پادشاهی خدا را به ميراث ." اعالم کنيد 
اگر آنان بر گناه خود اصرار ورزند، حکمی را که . ٢١ آيه ۵غالطيان ." نخواهند برد

چنين . شما از طريق کالم خدا اعالم کرديد، درآسمان نيز بر ايشان اعالم خواهد شد
کليسا بايد نشان دهد که اعمال ايشان . شخاصی با گزينش گناه ، مسيح را انکار می کنندا

کليسا بايد همان چيزی را که . ييد نمی کند وبه سرور خود بی احترامی نمی کند أرا ت
او بايد با گناه . خداوند در باره گنا ه فرموده است به اعضا خود وسايرين اعالم کند

که خداوند دستور داده است ، آنگاه عمل اودرآسمان مورد تأييد همانگونه برخوردکند 
  .کسی که اقتدار کليسا را ناچيز می شمارد، اقتدار مسيح را انکار می کند. می گيرد رقرا 

اگر گناهان کسی را ببخشاييد، برآنها . اّما اين تصوير ، طرف روشن تری نيز دارد
درخدمت .  به عالی ترين شکل حفظ شوداجازه دهيد، چنين تفکری." بخشيده خواهد شد

شبانان بايداز گوسفندان مرتع . به گناهکاران ، تمامی نگاهها بايد متوجه مسح باشند
آنان بايد رحمت وفيض منجی را به گناهکاران اعالم . خداوند با مهربانی مراقبت کنند

يشان را بيامرزد، تواند گناهان ا کنند وايشان را تشويق کنند تا توبه کرده وبه او که می
اگر به " آنان بايد با تکيه بر کالم مقتدر وحيات بخش خداوند اعالم کنند که . ايمان آورند

گناهان خود اعتراف کنيم ، او که امين وعادل است ، گناهان ما را می آمرزد واز هر 
کنند ،  همه آنانی که توبه می . ٩ آيه ١اول يوحنا ." نادرستی پاکمان می سازد 

او برايشان رحمت خواهد نمود وعصيان ايشان را پايمال " دايمان داشته باشند که باي
 آيه ٧ميکا ." خواهد کرد وجميع گناهان ايشان را به عمق های دريا خواهد انداخت 

١٩.  
يپذيرفته شود تا شخص ی توبه شخص گناهکار بايد از سوی کليسا با شکرگزار

دستهای لرزان او بايد . مان وپارسايی هدايت گرددنادم از تاريکی بی ايمانی به روشنی اي
چنين آمرزشی ازسوی آسمان مورد . در دستهای مهربان وبا محبت عيسی گذاشته شود

تنها با چنين درکی است که کليسا قدرت می يابد تا گناهکار راعفو . تأييد قرارمی گيرد
قدرت . شودآمرزش گناهان تنها از طريق شايستگی وفضيلت مسيح کسب می . کند

مسيح به شاگردانش دستور داد . آمرزش گناهان به هيچ فرد ويا گروهی داده نشده است 
تادرنام او، آمرزش گناهان رادر ميان قومها موعظه کنند، آّما به خود آنان اختيار داده 

زير آسمان نامی جز نام " ازير. نشده بود تا يک لکه ای از گناه را از ميان بردارند
  .١٢ آيه ۴اعمال ." دميان داده نشده تا بدان نجات يابيم عيسی به آ

  ادامه دارد
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نخستين بار که عيسی با شاگردانش در اطاق باالخانه مالقات کرد، توما با ايشان  
او اخبار مربوط به قيام عيسی را از ديگران شنيده بود، با اين حال شک وبی .نبود

اگردان از ظاهر شدن خارق العاده منجی هنگامی که ش. ايمانی قلب او را پر کرده بود
اگر عيسی واقعًا از مرگ .  گفتند، ترديد وآشفتگی او بيشتر شدخن بعداز قيام ، با اوس

توانست وجود  دی برای برقراری پادشاهی دنيوی نمیميقيام کرده بود، ديگر هيچ ا
ر می کرد را آن چنان جريحه دار کرده بود که فک اين تفکر، غرورتوما. داشته باشد 

توما مصمم شده بود تا . استادش خود را به جز او، به همه شاگردان ظاهر خواهد کرد 
او در طول يک هفته در ماتم فرورفته بودو چنين به نظر می . ظهور منجی را باور نکند

  .رسيد که بد بختی او در مقايسه با اميد وايمان برادرانش ، بسيار بيشتر باشد
تا خود ، نشان ميخها را در " مکررًا اعالم کرده بود که اودر طول اين اوقات 

دستهايش نبينيم وانگشت خود را بر جای ميخها نگذارم ودست خويش را در سوراخ 
وع ضاو نمی خواست از نگاه برادرانش به اين مو." پهلويش ننهم ، ايمان نخواهم آورد 

توما، به طرز پر . ه کار بنددنگاه کند ويا ايمانی را که بر مشاهدات ايشان مبتنی بود ب
شوری ، سرور وخداوندش را دوست داشت ، با اين حال اجازه داده بود تا حسادت وبی 

  .ايمانی ذهن وقلب او را به تملک خود درآَوَرد
درآن روزها، تعدادی از شاگردان ، باالخانه مشهور را به مکان موقتشان تبديل 

يک روز غروب توما تصميم .  جمع می شدندکردند و عصرها همگی به جز توما در آنجا
اميدوار بود که خبر خوش  او عليرغم بی ايمانی ، اندکی. گرفت تا با سايرين ديدار کند
درحالی که شاگردان مشغول خوردن عصرانه بودند واز . قيام ، حقيقت داشته باشد

عيسی آمد " ،شواهدی که مسيح در ارتباط با نبوتها به ايشان داده بود، سخن می گفتند 
" آنگاه به توما نگريسته وگفت .". سالم برشما" ودر ميان ايشان ايستاد وگفت ،

انگشت خود را اينجا بگذارودستهايم را ببين ، ودست خود را پيش آور ودر سوراخ 
اين سخنان نشان داد که ." پهلويم بگذار وبی ايمان مباش ، بلکه ايمان داشته باش 

توما می دانست که هيچيک از شاگردان .ی توما اطالع داشت مسيح با افکار وگفته ها
آنان نمی توانستند از بی ايمانی او به استاد سخن . عيسی را در طول هفته نديده بودند

. او ، کسی را که در برابر وی ايستاده بود، به عنوان خداوند اقرار کرد . گفته باشند
ابراين با قلبی سرشار از شادی وبا بن. توما ، ديگرنيازی به شواهد وداليل نداشت 

  ".خداوند من وخدای من " چشمانی اشگبار خود را به زير پای عيسی افکند وگفت 
عيسی اعتراف او را پذيرفت ، اّما بی ايمانی او را با مهربانی وماليمت مورد 

آيا چون مرا ديدی ايمان آوردی ؟ خوشا بحال آنان که ناديده " سرزنش قرار داد وگفت 
ايمان آوردن توما می توانست موجب خشنودی بيشتر منجی شود اگر او ." يمان آورندا

مردمان اين جهان اگر از .حاضر می شد تا با تکيه بر شهادت برادرانش ايمان آورد
الگوی توما پيروی کنند، هيچکس نجات را باور نخواهد کرد ، زيرا همه کسانی که به 

اين ( ق شهادت ديگران چنين کاری را انجام دهندمسيح ايمان می آورند، بايد از طري
  ).چنين عمل کنند

کسانی که دچار ترديد شده اند برای خودشان توجيه می کنند که اگر آنان شواهدی 
آنان . رادريافت می کردند که توما از دوستانش دريافت کرده بود، آنگاه ايمان می آوردند

هد بسيار زيادتری برخوردار هستند و متوجه نيستند که در مقايسه با توما، از شوا
کسانی که مانند توما منتظر می مانند تا تمامی داليل ترديد از ميان برداشته شود، هرگز 

. آنان بتدريج دربی ايمانی خود اصرار خواهند کرد. پی به خواسته هايشان نخواهند برد
قضايا نگريسته کسانی که خودشان را عادت می دهند تا هميشه به جنبه منفی وتاريک 
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کارند  چنين اشخاصی بذ ر ترديد را می. کنند  وقرقر وشکايت کنند، نمی دانند چه می
 رومحصول ترديد وبی ايمانی را درو خواهند کرد ودر زمانی که ايما ن وتوکل بيش از ه

 مورد نياز می باشد، بسياری بدين ترتيب ، خودشان را فاقدايمان واميد خواهند یچيز
  .يافت 

رفتار او به . ی در برخورد با توما، درس بسيار مهمی را به پيروانش آموخت عيس
عيسی با سرزنش . ما نشان می دهد که چگونه با افراد ضعيف وکم ايمان برخورد کنيم 

او خود را به تومای . کردن توما، او را خجلت زده نکرد وبا او به جر وبحث نپرداخت 
با تعيين شرايط ايمانش ، بسيار غيرمنطقی رفتار هر چند که توما . مشکوک ظاهر کرد 

. کرده بود، اّما عيسی با محبت فراوان ورعايت حال او، تمام موانع را از ميان برداشت 
شک وترديد به ندرت با جر وبحث ازميان برداشته می شود زيرا شخص مّتردد همواره 

بنابراين . جه جلوه دهدسعی می کند تا از موضع خود دفاع کرده وکم ايمانی خود را مو
اجازه بدهيد تا عيسی با محبت ورحمت خويش ودرمقام منجی مصلوب شده به اشخاص 

از لبهای بی عالقه بسياری ، اعتراف ) آنگاه ( مّتردد وکم ايمان ظاهر شود، درآنصورت 
  ."ای خداوند وای خدای من " توما به گوش خواهد رسيد ، که گفت ،

  
  
  
  "٨٥فصل "

  "يسی به شاگردان در کنار درياظاهرشدن ع" 
  
  
  

بالفاصله بعداز پايان . عيسی مقرر کرده بود که با شاگردانش در جليل ديدار کند
غيبت ايشان از اورشليم . يافتن هفته َفَصح ، شاگردان به سوی ناحيه جليل عزيمت کردند

ا خاتمه يافتن در خالل اّيام عيد َفَصح به منزله عصيان وارتداد تعبير می شد، بنابراين ت
عيد در اورشليم باقی ماندند، اّما به محض خاتمه يافتن آن با خوشحالی به سوی مکانی 

  .که منجی تعيين کرده بود، به را ه افتادند
آنان جامه محقر ماهيگيری برتن . هفت تن از شاگردان دراين گروه حضور داشتند 

حال در شناخت وعمل کردن به داشتند واز نظر مال وثروت دنيوی فقير بودند، با اين 
همين امر موجب شده بود تا خداوند عالی ترين مقام يعنی مقام . حقيقت بسيار غنی بودند

آنان در مدارس انبياء درس نخوانده بودند، اّما برای مدت . می را به ايشان اعطا کندمعّل
يم ديده سه سال از سوی بزرگترين معّلمی که جهان تا کنون به خود ديده است ؛ تعل

اين شاگردان تحت تعاليم مسيح تعالی يافته وبه افرادی هوشمند وفرهيخته تبديل . بودند
  .شده بودند، افرادی که قادر بودند بشريت را به سوی شناخت حقيقت رهبری کنند

هنگامی که . بيشتر ايام خدمت مسيح در مجاورت درياچه جليل سپری شده بود
حتمال مزاحمت برايشان وجود نداشت جمع شدند، شاگردان دريک مکان مناسبی که ا

روی اين دريا ، . خودشان را در محاصره خاطرات عيسی واعمال قدرتمند او يافتند
هنگامی که دلهايشان از ترس و وحشت لبريز شده بود وطوفان خشمگين ايشان را به 

 شتافته همگين به کمک ايشانسسوی نابودی می ُبرد، مسيح با قدم زدن بر روی امواج 
در ديدرسِ  ايشان ساحلی قرار . در همين مکان ، طوفان به دستور او آرام شده بود. بود

دهکده . داشت که مسيح بر روی آن هزاران نفر را با پنج نان ودوماهی خوراک داده بود
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. ح بود، درنزديکی ايشان قرار داشتکفرناحوم ، جايی که شاهد بسياری از معجزات مسي
ردان به اين منظره نگريستند، اذهان ايشان از سخنان واعمال منجی هنگامی که شاگ

  .لبريز شد
غروب ، آرام ودلپذير بود وپطرس هنوز هم مانند گذشته به قايق وماهيگيری 

من به صيد ماهی می روم ، آنها گفتند ، ما نيز با تو : او به شاگردان گفت . عالقمند بود
اشتند وموفقيت در ماهيگيری نياز ايشان را تأمين می آييم ، زيرابه غذا وپوشاک نياز د

آنان تمام . اّما درآن شب چيزی صيد نکردند. پس بيرون رفته ، سوار قايق شدند. ميکرد
شاگردان در سراسر ساعات خسته کننده شب ، از . شب زحمت کشيدند اّما موفق نشدند

دمت او در کنار دريای غيبت منجی سخن گفتند و وقايع خارق العاده ای را که در طول خ
آنان درباره آينده خودشان بحث وگفتگو کردند وبا . جليل ديده بودند، به خاطر آوردند

  .تفکر به چشم انداز آينده غمگين ونگران شدند
 مشغول صيد ماهی بودند، نظاره گری تنها ، درتمام اين مدت که شاگردان در دريا

سرانجام صبح فرا . ل تعقيب کرده بودبدون اينکه ديده شود ، آنان را در طول ساح
رسيده بود ودرحالی که قايق به ساحل نزديک می شد، شاگردان غريبه ای را ديدند که 

ای فرزندان ، چيزی برای خوردن نداريد؟ " او از ايشان پرسيد ،. در ساحل ايستاده بود
." يد يافت تور را به جانب راست قايق بيندازيد که خواه:" گفت ! " نه : پاسخ دادند

  ."قاد ر نبودند تور را به درون قايق بکشندماهی ايشان چنين کردند واز فراوانی 
پطرس چنان ". خداوند است :" يوحنا، غريبه را شناخت وبه پطرس گفت 

خوشحال و هيجان زده شده بود که خود را به دريا افکند، وطولی نکشيد که در کنار 
پراز ماهی را با ِردان با قايق آمدند، درحالی که تور اّما ديگر شاگ. سرورش ايستاده بود 

چون به ساحل رسيدند ، ديدند آتشی با زغال برافروخته است وماهی ." خود می کشيدند
  ."برآن نهاده شده ، ونان نيز هست 

. " آنان آنقدر شگفت زده بودند که سوال نکردند ، آتش وغذا از کجا آمده است 
شمعون پطرس "  آن ماهيها که هم اکنون گرفتيد ، بياوريد از: " عيسی به ايشان گفت 

ا به  ربا عجله به سوی توری که انداخته بود رفت وبه ساير برادرانش کمک کرد تا تور
" بعد از اينکه کار به اتمام رسيد وغذا مهيا شد، عيسی به شاگردان گفت . ساحل بکشند 

. برگرفت وبه آنها داد ونيز ماهی را او پيش آمده ، نان را ". بياييد صبحانه بخوريد 
اکنون معجزه خوراک دادن به پنجهزار . تمامی هفت شاگرد او را شناخته واقرارکردند

نفر در دامنه کوه به ذهن ايشان خطور کرد، اّما ترس عجيبی بر ايشان مستولی شده بود 
  .ودر سکوت به منجیِ  قيام کرده خيره شده بودند

واقعه کنار دريا را به خاطر آوردند که عيسی به ايشان  شاگردان اکنون به وضوح
آنان بياد آوردند که چگونه به دستور او تورهايشان را در . گفته بود از او پيروی کنند

قسمت عميق درياچه افکنده وآنقدر ماهی گرفته بودند که تورهايشان نزديک بود پاره 
هايشان را رها کنند ووعده داده پس از آن عيسی از ايشان خواسته بود تا قايق . شود

برای يادآوری اين صحنه به اذهان ايشان وتفهيم . بود تا ايشان را صياد انسان سازد
عمل او به منزله . عميق آن به شاگردان بود که مسيح بار ديگر معجزه کرده بود

يادآوری مجّدد وظايف شاگردان به ايشان بود وبه آنان نشان می داد که مرگ سرور 
تادشان ، مسئوليتشان را برای انجام کاری که او به ايشان محول کرده بود، کاهش واس

آنان اگر چه ازمصاحبت شخصی وامکانات حمايتی منجی محروم می شدند، . نداده بود 
در تمام مدتی که ايشان وظايف محول . با اين حال هنوز هم او از ايشان مراقبت می کرد

هنگامی که عيسی از . از های ايشان را تأمين می کرد ، او نيدشده را انجام می دادن
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او . ايشان خواست تا تورهايشان را به جانب راستِ  قايق بيندازند ، يک منظوری داشت 
آنان اگر در ارتباط با منجی . در جانب راستِ  ساحل ايستاده بود وآنجا جانبِ  ايمان بود

 توأم می شد ودر آنصورت پيروزی عمل می کردند، قدرت الهی او با تالش انسانی آنان
  .ايشان حتمی بود

. درس ديگری که مسيح بايد به شاگردان می داد در ارتباط با پطرس بود
، او مبنی بر وفادار ماندن به مسيحانکارمسيح از سوی پطرس با وجود ادعاهای گذشته 

 را در او با بی احترامی کردن به مسيح ، اعتبار خويش. عملی شرم آور محسوب می شد
ميان شاگردان از دست داده بود آنان تصور می کردند که به پطرس اجازه داده نخواهد 
شد تا در ميان ايشان از همان موقعيت سابق برخوردارشود وخود پطرس نيز احساس 

او پيش از اينکه بار ديگر در مقام . می کرد که اعتبار خويش را از دست داده است 
از کند، ابتدابايد در حضور همگان نشان دهد که از اعمال رسول مسيح کار خويش را آغ

بدون اين کار ، گناه او، هر چند که به خاطر . گذشته خود پشيمان بوده واظهارندامت کند
منجی به او .آن توبه کرده باشد ، ممکن بود به نفوذ او به عنوان خادم مسيح لطمه بزند 

 کند وتا حد امکان ، سرافکندگی را که فرصت داد تا مجددًا اعتماد برادرانش را کسب
  .برای بشارت انجيل به بار آورده بود، جبران کند

کتاب مقدس با گناه . دراينجا درس ديگری نيز به همه پيروان مسيح داده می شود
گناهان پنهان بايد در . کالم خداوند، گناه را توجيه نمی کند . کند وشرارت ، سازش نمی

کار اعتراف آَشاّما گناه آشکار، بايد به طور . عتراف شوندنهان به حضور خداوند ا
سرافکندگی حاصل از گناه شاگردمتوجه مسيح می شود وباعث می شود تا شيطان . شود

شاگرد مسيح بايد با اثبات توبه . احساس پيروزی کرده وافراد متزلزل را به گناه وادارکند
  .ندگی را از ميان برداردوتاجايی که در توان دارد، اين بی آبرويی وسرافک

ند ، منجی با دهنگامی که مسيح وشاگردان با يکديگر در کنار درياچه غذا می خور
ای شمعون ، پسر يونا، آيا مرا بيش از اينها " اشاره به برادرانش از پطرس پرسيد،

حتی اگر همه به سبب تو " پطرس يک بار در گذشته گفته بود،" محبت می کنی ؟ 
پطرس يک ارزيابی اکنون   اّما٣٣آيه ٢۶متی  ."لغزيد نخواهم  رگز ه من  د،نبلغز

بله سرورم ، تومی دانی که دوستت " او پاسخ داد،. ی از خود ارايه ميکردصحيح تر
در اينجا هيچ اعتماد به نفس مفرطی وجود ندارد که نشان دهد پطرس ، مسيح ." دارم 

 باره دلبستگی وسر سپردگی اش پطرس در. را بيشتر از برادرانش دوست داشته باشد
 طور خالصانه قضاوت در اين مورد به او . به مسيح ، فقط نظر خودش را بيان نمی کند

او به عيسی . را به خود مسيح که از تمامی نيات باطنی آگاه می باشد ، واگذار می کند
من از بره های " وعيسی به او می گويد ." تو می دانی که دوستت دارم " می گويد ،

  .".مراقبت کن 
د امتحان قرارداد وبا تکرارسخنان قبلی خود از او رعيسی بارديگر پطرس را مو

ای پطرس ، پسر يونا، آيا مرا محبت می کنی ؟ اين بار از پطرس نپرسيد که " پرسيد ،
پاسخ دوم پطرس مانند پاسخ اول . آيا او را بيشتر از ساير برادرانش دوست دارد يانه 

." بله سرورم ، می دانی که دوستت می دارم ." اطمينان اغراق آميز بوداو، عاری از 
ای :" يکبار ديگر منجی از او پرسيد ." گوسفندان مراشبانی کن " عيسی به اوگفت 

پطرس آزرده شد وفکر کرد که مسيح " شمعون ، پسر يونا، آيا مرا محبت می کنی ؟
ادی منجی نسبت به خود آگاه بود، او از دليل بی اعتم. درباره محبت او ترديد دارد
ی دانی که دوستت مسرورم ، تو از همه چيز آگاهی ، تو: بنابراين با اندوه پاسخ داد،

  ."گوسفندان مرا مراقبت کن " عيسی بارديگر به او گفت ." دارم 
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پطرس سه بار خداوند را انکار کرده بود واکنون عيسی برای اطمينان يافتن از 
او، . رس نسبت به خود، سه بار اورا مورد امتحان قرارداده بودمحبت و وفاداری پط
کرد ونشان داد که اين شاگرد که زمانی از  ر به شاگردان آشکاعمق ندامت پطرس را

  .مغرورترين شاگردان به شمار می آمد،چگونه فروتن شده است 
ا پطرس ذاتًا فردی افراطی وشتاب زده بود وشيطان با سوء استفاده ازاين ضعفه

درست پيش از اينکه پطرس با انکار خداوند مرتکب . سعی کرده بود تا اورا مغلوب کند
ای شمعون ، ای شمعون ، اينک شيطان خواست :" گناه شود، خداوند به او گفته بود ،

پس . شما را چون گندم غربال کند، ليکن من برای تو دعا می کنم تا ايمانت تلف نشود
اکنون زمان آن . ٣٢ و٣١ آيات ٢٢لوقا ."  استوار بدارچون بازگشتی ، برادرانت را

سواالت پی درپی . رسيده بود وعاليم تغيير ودگرگونی در پطرس کامًال مشهود بود
ودشوار مسيح از او با عجله واتکا به خود پاسخ داده نشده بود واينک پطرس به 

را به عنوان واسطه ندامت وتواضع ، بيش از هر زمانی آماده بود تا رسالت خويش 
  .شبان گوسفندان خداوند آغازکند

نخستين وظيفه ای که مسيح برای باز گرداندن پطرس به خدمت به او محول کرد، 
. اين وظيفه ای بود که پطرس برای انجام آن کم تجربه بود. مراقبت از گوسفندان بود

د تا به او فراخوانده شده بو. چنين کاری مستلزم مهربانی ، صبرو خويشتنداری بود
آنانی که در ايمان کم تجربه بودند، خدمت کند، ناآگاهان را تعليم دهد وکتب مقدسه را 

پطرس ، . برای ايشان توضيح دهد وآنان را برای خدمت فعال وموثر مسيح ، تعليم دهد
اّما . پيش از اين ، برای انجام چنين کاری شايستگی نداشت وحتی از اهميت آن آگاه نبود

د که عيسی اکنون اورا برای انجام آن فراخوانده بود وبرای انجام اين کار، اين کاری بو
  .تجربه غم انگيز وندامت خوِد او، وی را آماده کرده بود

پطرس ، پيش از اينکه عيسی را انکار کرده ومرتکب گناه شود، دائمًا نسنجيده 
از اينکه از او هميشه در صدد اصالح ديگران بود وپيش . وبدون تفکر سخن می گفت 

خودش ويا از سخنانی که می خواست برزبان آَوَرد ، درک روشنی داشته باشد، اظهار 
او شور واشتياق . اّما پطرسِ  تغيير يافته فرد بسيار متفاوتی شده بود. نظر می کرد 

پطرس عجول ، . کرده بود اّما فيض مسيح اشتياق اورا تعديل کرده بودسابق را حفظ 
کبر نبود، بلکه فردی آرام ، خويشتندار وتعليم پذير تبديل شده بود واز متکی به خود ومت

  .اين به بعد می توانست از گوسفندان گله مسيح مراقبت کند
روش برخورد منجی با پطرس ، برای او وبرادرانش درس بسيار مهمی را به 

آمرزنده مسيح به آنان آموخت تا بافرد گناهکار، باصبر، دلسوزی ومحبت . همراه داشت 
با وجود اين که پطرس ، سرورش را انکارکرده بود، اّما محبت منجی نسبت . رفتار کنند

کسی که گوسفندان مسيح را شبانی می کند بايد با چنين محبتی . به او هرگز متزلزل نشد
پطرس با يادآوری شعفها وشکست هايش بايد همانگونه که مسيح با وی . رفتار کند

  .گوسفندان گله مسيح رفتار می کردرفتار کرده بود، با 
او يگانه شرط شاگردی . سوال مسيح از پطرس بسيارمشخص و واضح بود

محبت به مسيح شرط ". آيا مرا دوست داری ؟" وخدمت را به او ياد آورشده وگفت 
پطرس ممکن بود از تمام شرايط برخوردار باشد، با اين حال . اساسی خدمت می باشد 
شناخت ، . ی توانست برای گله خداوند، شبان امين ووفاداری باشدبدون محبت مسيح نم

نيکوکاری ، فصاحت کالم ، سخنوری وحق شناسی ، همگی برای انجام خدمت ضروری 
  .م مسيحی درکارخودبا شکست مواجه خواهد شددمی باشند، اّما بدون محبت مسيح ، خا
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ل داشت فقط به پطرس پطرس به تنهايی قدم زد، زيرا موضوعی بود که ميعيسی به 
جايی که می روم ، االن نمی توانی از " عيسی پيش از مرگش به او گفته بود،. بگويد

سرورم ، " وپطرس در پاسخ گفته بود، ." پی من بيايی ، اّما بعدها از پی ام خواهی آمد
 آيات ١٣يوحنا ." چرا اکنون نتوانم از پی ات بيايم ؟ من جانم را درراه تو خواهم نهاد

 مسيری که ازفرازونشيبمی آورد  هنگامی که پطرس اين سخنان رابرزبان ٣٧ و٣۶
مسيح درآن گام برمی داشت ، اطالع چندانی نداشت ، با فرارسيدن لحظه آزمايش ، 

با اين حال ، بايد فرصت ديگری به او داده می شد تا محبت . پطرس شکست خورده بود 
 تقويت کردن ايمان پطرس ، آينده اورا به ویمسيح برای . خويش را به مسيح اثبات کند

آشکار کرده وبه او گفت که پس از عمری مفيد بودن وخدمت کردن ، هنگامی که زمان 
زمانی که " مسيح به او گفت ،. پيری فرارسد ، او به راستی ازپی سرورش خواهد آمد

 پير جوانتر بودی کمر خويش برمی بستی وهرجاکه ميخواستی می رفتی ، اّما چون
شوی دستهايت را خواهی گشود وديگری کمر تورا بسته ، به جايی که نمی خواهی 

 عيسی با اين سخنان ،به چگونگی مرگ او اشاره می کرد که باعث جالل." خواهد برد
  .                                                                                           خداوند می شد

 او حتی. ا عينًا به او آشکار کرديسی به اين ترتيب ، نحوه مرگ پطرس رع
از پی " کشيده شدن دستهای او بر روی صليب را پيش گويی کرد ومجددًا به او گفت 

پطرس به خاطر اين مکاشفه دلسرد نشد زيرا مشتاق بود تا هر نوع مرگی را " من بيا
  .به خاطر مسيح تحمل کند

نند بسياری از مردم زمان ما ، مسيح را به عنوان يک انسان پطرس تا آن زمان ما
اّما اکنون ، تفکر او وسعت يافته بود، او پيش از اين مسيح را به عنوان . شناخته بود

 اورا به عنوان خدا دوست می يک انسان ومعلم آسمانی محبت کرده بود،اّما اکنون
اينک . ی او همه چيز بوداو در حال آموختن درسی بود که درآن مسيح برا. داشت

کارانه مسيح سهيم شود وسرانجام هنگامی که به پای داپطرس آماده بود تا در رسالت ف
صليب آورده شد بنابه خواسته خودش به طور وارونه مصلوب شد زيرا فکر می کرد که 

  .شايستگی آن را ندارد تا همانند استاد وسرورش متحّمل رنج وعذاب شود
اين تعليم نه تنها برای مرگ . آکنده ازتعليم بود" از پی من بيا" برای پطرس جمله 

او همواره مايل بود به طور مستقل . او، بلکه برای تمام مراحل زندگی او داده شده بود
پيروی از نقشه خداوند سعی کرده بود ، برای کار او برنامه ريزی کند  عمل کند وبه جای

" به همين دليل عيسی به او می گويد . ه بودودر اين کار هيچگونه موفقيتی کسب نکرد
درآن صورت لشگريان شيطان به تو آسيبی . ودر جلوی من حرکت نکن " از پی من بيا

  .به وسيله دشمن مغلوب نخواهی شداگر من پيشاپيش تو حرکت کنم ، . نخواهند رساند
 می هنگامی که پطرس درکنار عيسی راه می رفت ، يوحنا را ديد که از پی ايشان

او از عيسی . آيد واين فکر به نظرش رسيد تا در باره آينده يوحنا از عيسی سوال کند
اگر بخواهم تا بازگشت من :" سرورمن ، پس اوچه می شود؟ عيسی به اوگفت " پرسيد

پطرس بايد توجه می کرد که سرورش ، همه ." باقی بماند، تورا چه ؟ تو از پی من بيا
وظيفه هرفردی اين . بهترين بود، به وی آشکار می کرداو ی آنچه را که دانستن آن برا

است که بدون نگرانی بی جهت ، ودخالت نکردن درکار محوله به ديگران ، از مسيح 
عيسی " اگر بخواهم تا بازگشت من باقی بماند" درسخن گفتن از يوحنا. پيروی کند

و صرفًا بر قدرت عالی ا. تضمين نکر د که اين شاگرد تا آمدن دوباره او زنده بماند
وعظيم خويش تاکيد کرد واينکه حتی اگر او اراده ميکرد که چنين شود، اين کار به 
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آينده پطرس ويوحنا در دستهای خداوند . هيچوجه دروظيفه پطرس تأثيری نمی گذاشت 
  .ايشان قرار داشت و پيروی از او وظيفه ای بود که از هردويايشان انتظار می رفت 

آنان به مسايل ديگران عالقمند .  بسياری مانند پطرس رفتار می کنندامروزه نيز
بوده وميل دارند از کارهای ايشان با خبر شوند درحاتلی که درخطر سهل انگاری 

وظيفه همه ما اين است که به مسيح نگاه کرده واز او پيروی . ازوظايفشان قرار دارند
ی ايشان را خواهيم ديد زيرا همه ما اشتباهات زندگی اشخاص ونقائص شخصيت. کنيم 

اّما درمسيح ، قدوسيت وکمال را خواهيم يافت . افراد در محاصره خطا وگناه قرار دارند
  .وبا نگريستن به او وپيروی از او تبديل خواهيم شد
اوويرانی اورشليم وانهدام معبد با . يوحنا آنقدر زيست که پير وسالخورده شد

يوحنا تا آخرين . به چشم ديد. نهايی جهان می باشدشکوه آن را که مظهر نابودی 
شهادت اوبه کليسا ) چکيده ( جوهر. روزهای عمر خود ازمنجی وسرورش پيروی کرد 

وکسی که در محبت ساکن ...... ......ای عزيزان ، يکديگر را محبت کنيم " اين بود 
  .١۶ و٧ آيات ۴اول يوحنا ." ، در خداساکن است وخدا در او است

س مجددًا برای ادامه خدمت فراخوانده شده بود، اّما مقام واقتداری که ازمسيح پطر
مسيح اين موضوع را . دريافت کرده بود، موجب برتری او بر ساير شاگردان نشده بود

پس او چه می شود؟ ." در پاسخ به سوال پطرس به طورواضح آشکار کرده بود 
پطرس به عنوان سر کليسا برگزيده . "توراچه ؟ تو از پی من بيا" وعيسی گفته بود

نشده بود محبتی که مسيح با بخشيدن گناه پطرس به او نشان داده بود وکار مراقبت 
ازگوسفندان را به او سپرده بود وهمچنين صداقت خود پطرس در پيروی از مسيح ، 

پطرس در کليسا از نفوذ بسيار زيادی . موجب جلب حمايت ساير شاگردان شده بود 
، در  جليل به او آموخته بود در کنار درياچه  اّما درسی را که مسيح . ردار بودبرخو

ی از  رساالتش که  با الهام  از يک ، بعدها در او.   نکرد زندگيش فراموش سرتاسر 
من که خود ازمشايخ هستم " گويد  القدس نوشته شده است خطاب به کليسا میروح 

 که آشکار خواهد شد، مشايخ را درميان شما وشاهد بر رنجهای مسيح وشريکِ جاللی
گله خداوند را که به دست شما سپرده شده است شبانی ونظارت کنيد ، اّما . پندمی دهم 

نه به اجبار بلکه با ميل ورغبت ، آن گونه که خدا می خواهد، ونه برای منافع نامشروع 
شده اند سروری کنيد، بلکه باعشق وعالقه ، نه آنکه بر کسانی که به دست شما سپرده 

تا چون شبان اعظم ظهور کند، تاج جالل غيرفانی را . بلکه برای گله نمونه باشيد
  .۴و١ آيات ۵اول پطرس ." دريافت کنيد

  
  
  

  "٨٦فصل "
  "برويد، همه قومها  را تعليم دهيد"

  
مسيح درحالی که دريک قدمی تخت سلطنت آسمانی خويش ايستاده بود، مأموريت 

تمامی قدرت درآسمان وبرزمين به من " او فرمود. گردان ابالغ کردبزرگ رابه شا
به سرتاسرجهان برويد ." " پس برويد وهمه قومها را شاگرد سازيد. سپرده شده است 

اين سخنان بارها . ١۵ آيه ١۶مرقس ." وخبر خوش را به همه خاليق موعظه کنيد
لهی با انوار روشن وپر قدرتش نور ا. تکرار شد تا شاگردان اهميت آن ها را درک کنند 
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شاگردان . می بايست برتمامی ساکنان زمين از فقير وغنی ، ضعيف وقوی ، می تابيد
  .بايد درکار نجات جهان با منجی همکاری می کردند

مسيح اين مأموريت را د ر مالقاتش با دوازده شاگرد در اطاق باالخانه به ايشان 
درگردهمايی باالی کوه . کرد   عده بيشتری ابالغ میابالغ کرده بود، اّما اکنون بايد به

خود . جليل ، تمامی ايماندارانی که می توانستند فراخوانده شوند، گردهم آمده بودند
فرشته ای که در . مسيح پيش ازمرگش زمان ومکان اين گرد همايی را تعيين کرده بود 

ان به ايشان يادآوری کرده کناز مقبره مسيح ايستاده بود، وعده ديدار او را با شاگرد
وعده مالقات به ايماندارانی که در خالل عيد َفَصح در اورشليم جمع شده بودند، . بود

طريق ايشان به اطالع بسياری از دوستداران مسيح که در مرگ تکرار شده بود واز 
 با همه آنان با عالقه شديدی در انتظار مالقات. خداوندشان ماتم گرفته بودند، رسيده بود

مردم برای اجتناب از تحريک سوء ظن يهوديان متعصب از مسيرهای پر پيچ . او بودند
آنان با دلهای شگفت زده آمدند . وخم واز هرسو به سوی محل گردهمايی به راه افتادند

  .وبا يکديگر از اخباری که در باره مسيح به ايشان رسيده بود، سخن می گفتند
نصد نفری از ايمانداران در دامنه کوه جمع در زمان مقرر يک گروه کوچک پا

آنان مشتاق بودند تا به سخنان شاگردان که مسيح را بعداز قيامش ديده بودند . شدند
بنابراين شاگردان گروه گروه به ميان جمعيت رفته وهمه آن چيزهايی را . گوش فرادهند

ونه که عيسی از کتب آنان همانگ . دکه از عيسی ديده وشنيده بودند برای آنان شرح دادن
مقدسه برای ايشان سخن گفته بود، برای مردم سخن گفتند توما ماجرای بی ايمانی خود 

ناگهان عيسی . را برای مردم شرح داد وگفت که چگونه شک وترديد او از بين رفته بود
هيچ کس نمی توانست بگويد که او چه زمان وچگونه آمده . در ميان ايشان ظاهر شد

ری از مردم که درآنجا حضور داشتند ، پيش از اين هرگز او را نديده بودند، بسيا. است 
سيمای او همچون سيمای . اّما آثار مصلوب شدن را در دستها وپاهای او مشاهده کردند

  .خدابود، هنگامی که اورا ديدند، وی را پرستش کردند
ند که زيرا کسانی هم هست. هميشه چنين خواهد بود. فقط عده ای شک کردند

اين . باورکردن را امری مشکل می يابند وخودشان را در موضع ترديد قرارمی دهند 
  .افراد به خاطر ايمانشان متحمل زيان بسيار خواهندشد

اين نخستين بار بود که عيسی پس از قيامش با عده زيادی از ايمانداران مالقات 
ان وبر زمين به من سپرده تمامی قدرت در آسم" او به ميان ايشان آمد وگفت . می کرد

پيش از اينکه عيسی سخنانش را آغاز کند، شاگردان او را پرستش کرده .". شده است 
بودند، اّما سخنان جاری شده از لبهای او، لبهايی که با مرگ بسته شده بود، دلهای 

 بسياری از شاگردان ،. قيام کرده بود او ، اينک منجی. ايشان را قوت وتسّلی می بخشيد 
آنان ايمان . ان واخراج ارواح شيطانی ديده بودندضقدرت اورا در شفا بخشيدن به مري

داشتند که او اين قدرت را دارد تا پادشاهی خود را در اورشليم بنيان نهد، قدرت سرکوب 
او طوفان دريا را آرام کرده بود وبر فراز . کردن مخالفت ، قدرتی مافوق نيروی طبيعت 

" او مرده را زنده کرده بود واکنون اعالم می کرد که .  راه رفته بودامواج متالطم دريا
سخنان او، اذهان مخاطبينش را از مسايل . به او سپرده شده است " تمامی قدرت 

آنان مفهوم عظمت وجالل او .  وجاودانی سوق داده بودآسمانی دنيوی وفانی به موارد
  .را به بهترين شکلی درک می کردند

در دامنه کوه نشان می داد که قربانی او به خاطر گناهان بشر، کامل سخنان مسيح 
شرايط کفاره تحقق يافته بود وکاری راکه او برای انجام آن به اين جهان . وکافی بود

 بود تا از طرف آسما ن صعود به آستانه اينک ، مسيح در. آمده بود، خاتمه يافته بود
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او کار ميانجيگرانه خود را آغاز . ار گيردفرشتگان ، رياسات وقوات مورد احترام قر
پس برويد . " بنابراين با اقتدار بيکران ،مأموريتش را به شاگردان ابالغ کرد. کرده بود

وهمه قومها را شاگرد سازيد وايشان را به نام پدر ، پسر و روح القدس تعميد دهيد وبه 
اينک من هر روزه تا .  آورندآنان تعليم دهيد که هرآنچه به شما فرمان داده ام ، به جا

  .٢٠ و١٩ آيات ٢٨متی " پايان اين دنيا با شما هستم ،
قوم يهود از سوی خداوند به عنوان امانت داران حقيقت مقدس تعيين شده بودند، 
اّما سيستم رياکارانه فريسيان ، ايشان را به متکبرترين ومتّعصب ترين قوم درميان ساير 

تمامی چيزهای مربوط به کاهنان وعلمای دين از قبيل ، . اقوام جهان تبديل کرده بود
لباس پوشيدن ، آداب ورسوم ، احاديث وتشريفات باعث شد تا ايشان نتوانند نور جهان 

اّما مسيح . آنان خودشان را به چشم قوم يهود وبه مثابه تمامی جهان نگريستند. باشند
 اعالم کنند که هيچ ربطی به يک به شاگردانش مأموريت داده بود تا ايمان وعبادتی را

ايمانی که برای تمامی اقوام وملل وطبقات انسانی . نظام طبقاتی ويا يک کشور نداشت 
  .قابل سازگاری باشد

مسيح پيش از اينکه شاگردانش را ترک کند، ماهيت پادشاهی خود را برای ايشان 
ان گفته بود، مجددًا به او آنچه را که قبًال در اين رابطه به ايش. به روشنی بيان کرد

مسيح اعالم کرد که هدف او، نه برقراری يک پادشاهی دنيوی وفانی ، . خاطرشان آورد
او نيامده بود تا به عنوان يک پادشاه دنيوی بر تخت . بلکه پادشاهی روحانی بود

شاگردان شرح داد وبه  بنابراين بار ديگر کتب مقدسه را برای. سلطنت داود تکيه زند
هماند که تمام مشکالتی را که پشت سر گذاشته بود، از پيش ، درآسمان ودر آنان ف

همه اينها از سوی مردانی که از روح القدس . گفتگوی ميان او و پدر مقرر شده بود 
او به ايشان گفت ، شما ديديد ، همه آنچه را که . الهام گرفته بودند، پيش گويی شده بود 

ما گفته ام ، به اثبات رسيد ، به شما گفتم که در روز در باره تحقير وکشته شدنم به ش
اگر در کتب مقدسه تفحص کنيد خواهيد ديد که تمامی . سوم مجددًا برخواهم خاست 

  .جزئيات نبوتها در باره من تحقق يافته است 
مسيح به شاگردانش مأموريت داد تا کاری را که به ايشان محول کرده بود، انجام 

زيرا اورشليم صحنه خفت وخواری حيرت انگيز او . رشليم شروع کنند دهند وابتدا از او
. اودراين شهر رنج بسيار کشيده ، انکار ومحکوم شده بود .به خاطر نژاد بشر بود

 به  جامه بشری آراسته شدودرميا ن افراد او درآنجا. سرزمين يهودا، محل تولد او بود
ه  ساکن شد، عده معدودی تشخيص دادنهنگامی که عيسی درميان ايشا.ده بودکرزندگی 

کار شاگردان بايد از ) . بود( بودندکه چه اندازه آسمان به زمين نزديک شده است 
  .اورشليم آغاز می شد

با در نظر گرفتن تمامی رنجها ومصائبی که مسيح در اورشليم تحمل کرده بود وبا 
، شاگردان می توانستند توجه به اينکه اعمال وخدماتش مورد بی توجهی قرار گرفته بود

زيرا زمينی را که . اّما چنين نکردند. محل مناسبتری را برای آغاز خدمتشان انتخاب کنند
مسيح بذر حقيقت را درآن کاشته بود بايد آبياری وپرورش داده می شد تا محصول 

شاگردان در حين خدمتشان به خاطر حسادت وکينه يهوديان مورد . فراوان به بارآورد
گريختند، زيرا سرورشان نيز چنين چيزی  آزار قرار می گرفتند ، اّما نبايد از آن میجفا و

وند، نخست می بايست به قاتالن منجی ابالغ می اآمرزش ورحمت خد. را تحمل کرده بود
  .شد

دراورشليم عده بسياری بودند که به طور پنهانی به عيسی ايمان آورده بودند، 
 و علمای دين اغفال شده بودندوانجيل بايد به اين افراد وعده ای نيز به وسيله کاهنان
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حقيقت بی نظير که . آنان می بايست به توبه فراخوانده می شدند. نيز معرفی می شد
توانست کسب شود، می بايست به همگان  آمرزش گناهان فقط از طريق مسيح می

ز چند هفته گذشته درحالی که تمامی اورشليم به خاطر وقايع هيجان انگي. آشکار می شد
  .وانست قويترين تأثير را داشته باشدتبه حرکت درآمده بود، موعظه انجيل می 

اين کار بايد تا دور افتاده ترين . اّما کار موعظه انجيل نبايد در اينجا متوقف می شد
مسيح به شاگردانش گفت ، شما ايثار وفداکاری مرابه . نقاط جهان توسعه می يافت 

هرچند . شما زحمات مرا به خاطر اسراييل ديده ايد . ن شاهد بوده ايد خاطر نجات جها
که آنان به من ايمان نياوردند تا حيات جاودانی داشته باشند ، هر چند که کاهنان 

هر چندمرا . وعلمای دين هرچه را که دلشان می خواست بر عليه من انجام دادند
 کردند، اّما هنوز هم فرصت ديگری همانطور که کتب مقدس پيش بينی کرده بود، انکار

شما ديده ايد که همه آنانی را . به ايشان داده خواهد شد تا به پسر يگانه خدا ايمان آورند
کسی که نزد . ند وبه گناهانشان اعتراف کنند، من به راحتی می پذيرم يکه به نزد من ِآ

وند مصالحه داده ا با خدد،آينهمه آنانی که نزد من . من آيد، هرگز اورا رها نخواهم کرد
 به شما، شاگردانم ، پيام رحمت را می. خواهند شد وحيات جاودانی دريافت خواهند نمود

 اين پيام ، نخست بايد به اسراييل وپس از آن به تمامی اقوام وملل جهان داده .سپارم 
ی آورند همه آنانی که ايمان م. اين پيام بايد به يهوديان وغير يهوديان ابالغ شود. شود

  .بايد دريک کليسا گردهم آيند
شاگردان ، در نتيجه اعطای روح القدس از قدرت خارق العاده ای برخوردار می 

نه تنها شاگردان ، بلکه همه آنانی . شدندو شهادت ايشان با آيات ومعجزات تأييد می شد
به نام " ت عيسی گف. کردند، قادر به انجام معجزه می شدند که پيام ايشان را دريافت می

من ديوها را بيرون خواهند کرد وبه زبانهای تازه سخن خواهند گفت ومارها را با 
دستهايشان خواهند گرفت وهرگاه زهری کشنده بنوشند، گزندی به آنها نخواهد رسيد ، 

  .١٨ و١٧ آيات ١۶مرقس ."ودستها بر بيماران خواهند نهاد وآنها شفا خواهند يافت 
افراد بی وجدان ، . دن اغلب اوقات به کار گرفته می شددرآن ايام روشن زهردا

دانست که  عيسی می. کردند برای از بين بردن مخالفان خود از اين روش استفاده می
زيرا بسياری از مخالفان ، به قتل رساندن . شاگردانش با چنين خطری مواجه خواهند شد

 عيسی به شاگردان وعده داد از اين رو. شاهدان اورا، خدمت به خداوند تلقی می کردند
  .تا آنان را در مقابل چنين خطری ، محافظت کند

انواع " شاگردان بايد از همان قدرتی برخوردار می شدند که عيسی برای شفای 
آنان با شفا دادن امراض . از آن برخوردار شده بود" مرض ها ودردها در ميان مردم 

ح وآمرزش گناهان ، مورد تأييد قرارمی شفای رو جسمی در نام او ، قدرت وی را برای
آنان بايد .  واکنون موهبت جديدی وعده داده شده بود.۶ِآيه٩و . ٢٣آيه  ۴متی . دادند 

درميان ساير اقوام موعظه می کردند وقدرت تکلم به زبانهای بيگانه را دريافت می 
 روح القدس در شاگردان وهمراهان ايشان افرادی بی سواد بودند ، اّما با نزول. کردند
طيکاست نحوه سخن گفتن ايشان ، چه به زبان خودشان وچه به زبان بيگانه هم نروز پ

  .وهم از نظر لهجه ، پاک ، ساده ودرست می شد) لغت ( از نظر کالم 
او امکانات کامل . مسيح به اين گونه مأموريت شاگردانش را به ايشان ابالغ کرد

 وخود مسئوليت موفقيت آن را ايشان تدارک ديد ی برا را  مأموريت  اين  جهت انجام 
کردند ودر پيوند با او عمل می  آنان مادامی که از کالم او اطاعت می. دارشدعهده 

به سرتاسر جهان " کردند، هرگز با شکست مواجه نمی شدند، مسيح به ايشان فرمود،
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 من درآنجا برويد وخبر خوش را به همه خاليق موعظه کنيد، ليکن بدانيد که حضور
  .با ايمان وتوکل عمل کنيد ومن هرگز شما را ترک نخواهم کرد. خواهد بود

اين فرمان همه . مأموريت منجی به شاگردان شامل همه ايمانداران می شد
اشتباه مهلکی است اگر فکر کنيم . ايمانداران به مسيح را تا انتهای زمان دربرمی گيرد

همه آنانی که کالم حقيقت . رگزيده متکی می باشد که کار نجات جانها فقط به خادمين ب
آنانی که حيات . به ايشان ابالغ شده است برای اعالم خبر خوش انجيل مسئول هستند

مسيح را دريافت می کنند موظف هستند تا برای نجات همنوعان خويش تالش کنند 
س آن اطالع وبرای همين منظور بود که کليسا تأسيس شد وتمام کسانی که ازاهداف مقد
  .يافته اند، مسئوليت دارند تا برای نجات گناهکاران با مسيح همکاری کنند

 ١٧آيه ٢٢مکاشفه ." آن که می شنود بگويد ، بيا! روح وعروس می گويند،بيا" 
رسالت يک فرد در زندگی اش ، . هرکسی که آن را می شنود بايد دعوت را تکرارکند

ن وظيفه او بايد نجات جانها برای مسيح باشد ، ، اولي)فرقی نمی کند( هرچه که باشد
قادر نباشد در مقابل اجتماع مردم موعظه کند ، اّما می تواند به طور چنين شخصی شايد 

 مسيح دريافت کرده است می تواند در  ازاو تعليمی را که. جداگانه به افراد خدمت کند
خادمينی که . اشد خدمت ، منحصر به موعظه کردن نمی ب. دسترس ايشان قراردهد

مريضان ودردمندان را تسکين می دهند، نيازمندان را ياری می کنند وافسردگان وکم 
خادمين . ايمانان را تسّلی بخشيده وتشويق می کنند ، همکاران مسيح خوانده می شوند

مشکالت ، زحمات .مسيح بايد آنانی را که زير بار سنگين گناه خم شده اند، ياری کنند
ی شد،بلکه اشتباه وگناه چنين نتيجه ا ستی،بشريت را به فساد وانحطاط نمی کوفقر وتگد

به همين دليل مسيح به . اشتباه وگناه نارضايتی وناخشنودی می شود. به بار می آورد
  .خدمت کنند) (sin- sickخادمان خودمأموريت می دهد تا به جانهای 

سخت ترين . وع می کردندشاگردان بايد کارشان را از همان جايی که بودند، شر
به همين ترتيب ، هريک از خادمان . ونااميد کننده ترين زمين نبايد ناديده گرفته می شد
در خانواده های خودمان ممکن است . مسيح بايد از همان جايی که هستند ، شروع کنند

. افرادی حضور داشته باشند که تشنه دلسوزی وهمدردی ومحتاج نان حيات باشند
ممکن است درست . ت کودکانی باشند که بايد برای مسيح تعليم وتربيت شوندممکن اس

بنابراين کاری را که نزديکترين . در همسايگی ما افرادی بی ايمان حضور داشته باشند
است ، صادقانه و وفادارانه انجام دهيم وپس از آن اجازه دهيم تالشهای ما تا آنجا که 

رسد بخدمت خيلی ها ممکن است به نظر .  يابدشردست خداوند راه را نشان دهد، گست
که به وسيله شرايط محدود شده باشد ، اّما اين خدمت هرجا که هست ، اگر با ايمان 

خدمت . وپايمردی انجام شده باشد، اثرات آن در دورترين نقاط جهان احساس خواهد شد
محدود  باريکی ه منمسيح هنگامی که در اين جهان بود ، به نظر می رسيد که به يک دا

خداوند . شده باشد، با اين حال ، تعداد کثيری از تمامی سرزمين ها پيام اورا شنيدند 
. اغلب اوقات برای دست يافتن به بيشترين نتايج از ساده ترين روش ها استفاده می کند

اين نقشه اوست که هر بخشی از کار او به ساير قسمتهای ديگر بستگی داشته باشد ، 
. انند يک چرخ دنده که همه قسمتها در هماهنگی کامل با يکديگر عمل می کنند درست م

متواضع ترين خادم ، تحت نفوذ روح القدس ، سيم های نامريی را لمس خواهد کرد ، که 
ارتعاشات آن تا اقصی نقاط جهان طنين اندازه می شود ونغمه خوش آن در طول قرون 

  .واعصار شنيده خواهد شد
نبايد ناديده گرفته شود، ما " سه سرتاسر جهان برويد" ، فرمان با اين حال 

مسيح ديوار جدايی . فراخوانده شده ايم تا نگاهمان را به نواحی دوردست بلند کنيم 
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وتقسيم بنديهای تعصب آميز قومی را از ميان بر می دارد ومحبت را به تمامی خانواده 
گ ومحدود خودخواهی آزاد می سازد او انسان را در دايره تن. بشری تعليم می دهد

او بين همسايگان . ومرز بندی های اقليمی وتبعيضات تصنعی جامعه را منسوخ می کند
وغريبه ها، دوستان ودشمنان تفاوتی نمی گذارد وبه ما می آموزد تا به همه افراد 

  .نيازمند به چشم برادر وبه جهان به عنوان عرصه خدمت نگاه کنيم 
اين " به همه قومها تعليم دهيد .................... برويد و "  گفت هنگامی که منجی

به نام من ديوها را بيرون : اين آيات همراه ايمانداران خواهد بود" را هم گفت که 
خواهند کرد وبه زبانهای تازه سخن خواهند گفت ومارها را با دستهايشان خواهند گرفت 

 آنها نخواهد رسيد ، ودستها بر بيماران وهرگاه زهری کشنده بنوشند ، گزندی به
به شاگردان همانند مأموريت وعده مسيح ." خواهند نهاد وآنها شفا خواهند يافت 

بلکه روح . البته همه عطايا به يک نفر داده نمی شود. ، وسيع وگسترده است ايشان
 آيه ١٢ اول قرنتيان." القدس آنها را به اراده خود تقسيم کرده ، به هرکس می بخشد 

به هرحال عطای روح القدس به هر ايمانداری مطابق نيازش برای کار خداوند . ١١
که وعده مسيح امروز نيز همان اندازه ّجدی وقابل اعتماد است . وعده داده شده است 
وعده مسيح امروز نيز همانند روزهای رسوالن ، جدی وقابل .( در ايام رسوالن بود

اين امتياز فرزندان " همراه آنانی خواهد بود که ايمان دارنداين آيات . " )اعتماد است 
  .خداوند است که با ايمان تمامی چيزهای ممکن را انجام دهند

اين دنيا به خانه ." ودستها برمريضان خواهند نهاد وآنها شفا خواهند يافت " 
ا به مريضان وجذاميان شبيه است ، اّما مسيح آمد تا مريضان را شفا بخشد ورهايی ر

ی بود واو حيات خود را به در اوحيات ، قوت وسالمت. اسيران شيطان اعالم کند
مسيح هرگز از افرادی که . به آنانی که ديوزده بودند، عطا می کرد، دردمندان ومريضان

او می دانست آنانی که . برای دريافت قدرت شفا بخش او می آمدند، رويگردان نمی شد
، مسبب مريضی خودشان می باشند، با اين حال از شفا از وی تقاضای کمک می کردند

دادن ايشان امتناع نمی کرد و هنگامی که سالمتی مسيح به روح وجان اين افراد وارد 
می شد ، آنان نسبت به گناهشان متقاعد می شدند وبسياری از ايشان نه تنها از امراض 

 هم از چنين قدرتی انجيل هنوز. جسمی بلکه از بيماريهای روحی شفا می يافتند
  برخوردار می باشد ، پس چرا امروزه نبايد همان نتايج را شاهد باشيم ؟

هنگامی که . مسيح رنج واندوه تمامی دردمندان ومريضان را احساس می کند 
ارواح شريرجان وروح افراد را اسير وبيمار می کند ، منجی احساس رنج واندوه می 

خادمان مسيح . مريضان را شفا بخشدانند گذشته او امروز نيز مايل است تا م. کند
آنان قدرت شفابخش هستند واو اشتياق دارد تا ازطريق  نمايندگان او وابزار خدمت وی

  .خود را به کار گيرد
. در سهايی برای شاگردان وجود داشتدر نحوه شفا دادن بيماران از سوی مسيح ، 
برو ودر حوض " ن کرد وبه او گفت او يک بار چشمان يک مرد نابينا را با ِگل تدهي

." پس رفت وشستشوی کرده ، از آنجا بينا بازگشت ........... سيلو حا شستشوی کن 
با اين  ، مسيح قادر بود تا با قدرت عظيم خود چشمان مرد را شفا دهد،٧ آيه ٩يوحنا 

 از اده اودرهمان حال که استف. وجود، برای اين کار از ابزار ساده طبيعت استفاده کرد
  .داروی پزشگی راتشويق نکرد، استفاده از داروهای طبيعی را تأييد نمود

ديگر گناه " يافت کردند، گفت ای اورا درفمسيح به بسياری از مريضان که ش
 وبدين نحو نشان داد که بيماری ، ١۴ آيه ۵يوحنا ." ، تابه حال بدتر دچار نشوی مکن

 هم از نظر طبيعی وهم از نظر روحانی به وجود در نتيجه زيرپا گذاشتن احکام خداوند ،
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اگرانسان در هماهنگی با نقشه خداوند زندگی می کرد، اين همه مصيبت . می آيد 
  .وبدبختی در جهان يافت نمی شد

ِ  کهن بود وبه ايشان تعليم داده بود که سالمتی  مسيح معلم وراهنمای اسراييل
زشگ بزرگی که مريضان را در سرزمين پ. پاداش اطاعت از قوانين واحکام خدا باشد

فلسطين شفا می داد ، از ستون ابر با قومش سخن گفته وبه ايشان اعالم کرد ه بود که 
او گفته . را انجام خواهد دادچه کاری بايد انجام دهند وخداوند برای ايشان چه کاری 

و راست است هرآينه اگر قول يهوه ، خدای خود را بشنوی وآنچه را که در نظر ا" ،بود
بجا آوری ، واحکام اورا بشنوی ، وتمامی فرايض او رانگاه داری ، همانا هيچ يک از 

   م، زيرا که من يهوه ، شفا دهندههايی را که بر مصريان آورده ام بر تو نياورضهمه مر
مسيح در باره نحوه زندگی ورفتار قوم ، دستورات  . ٢۶ آيه ١۵خروج ." توهستم 

خداوند هر بيماری را از تو دور خواهد " ان داده و وعده کرده بود که معينی را به ايش
ومادامی که به اين شرايط عمل کردند ، وعده خدا به ايشان  . ١۵ آيه ٧تثنيه ." کرد

  .٣٧ آيه ١٠۵مزامير ." در اسباط ايشان يکی ضعيف نبود" تحقق يافته بود و
ز سوی همه آنانی که خواهان شرايطی هست که بايد ا. اين درسها برای ما هستند 

. همه بايد ياد بگيرند که اين شرايط کدامند. حفظ سالمتی خود می باشند ، رعايت شود
زيرا خداوند از نادانی افراد در خصوص احکامش ، چه از نظر مادی وچه روحانی ، 

سالمتی جسم وروح تالش کنيم ء ما بايد همراه با خداوند برای احيا . خشنود نمی شود
ايد به ديگران نيز ياد بدهيم که چگونه سالمتی خود را حفظ کرده ويا دوباره بدست وب

، در طبيعت برای ما تدارک ديده استبرای مريضان بايد از داروهايی که خداوند . آوردند
. استفاده کنيم وهم چنين آنان را به او که به تنهايی می تواند شفا بخشد، معرفی کنيم 

مريضان را به مسيح تسليم  دردمندان و ، ا دستهای توانای ايماناين وظيفه ماست که ب
بايد به . بدهيم که به شفا دهنده بزرگ ايمان داشته باشند ياد  ايشان  به  بايد  . کنيم

جوهر انجيل تجديدحيات . های او بچسبيم وبرای آشکار شدن قدرت او دعا کنيم وعده 
د مريض ، مأيوس ودردمند دعوت کنيم که می باشد ومنجی از ما می خواهد که از افرا

  .به قدرت شفا بخش او توکل کنند
تنها با بهره مند . نيروی محبت در تمامی معجزات شفا بخش مسيح ديده می شود

اگر در متحد . شدن از چنين محبتی است که می توانيم به ابزار خدمت او تبديل شويم 
يم ، جريان انرژی حيا بخش نمی کردن خودمان به قدرت الهی مسيح سهل انگاری کن

خيلی از جاها، خود . تواند به صورت نهرهای غنی از ما به سوی مردم جاری شود
، امروزه. ارق العاده ای انجام دهدمنجی نمی توانست به خاطر بی ايمانی افراد کارهای خ

يمان ا. کليسا نيز به خاطر کم ايمانی ، خود را از ياری دهنده آسمانی اش جدا می کند 
  .کليسا به حقايق ابدی آنچنان ضعيف شده است که موجب دلسردی خداوند گرديده است 

منجی . کليسا، فقط با انجام کار مسيح می تواند از وعده حضور او برخوردار شود
برويد وهمه قومها را شاگرد سازيد واينک من هر روزه تا انتهای " به شاگردانش گفت 
. تن يوغ مسيح از نخستين شرايط دريافت قدرت اوست بر گرف." عالم با شما هستم 

وفادارانه مأموريت منجی بستگی دارد  صادقانه و  بخشيدن  به تحقق  حيات کليسا
وسهل انگاری در انجام اين مأموريت ، باعث ناتوانی وانحطاط روحانی کليسا خواهد 

ت کاهش يافته محب. جايی که در آن خدمت فعاالنه ای برای ديگران انجام نشود. شد
  .وايمان کم رنگ خواهد شد

آنان . مسيح از خادمانش انتظار دارد که معلمين کليسا برای بشارت انجيل باشند 
آيا آنان اين کار را . بايد به مردم تعليم دهند که چگونه گم شده را بجويند ونجات دهند
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 را که در آستانه  انجام می دهند؟  چند نفر در حال تالش هستند تا جرقه حيات در کليسا
خاموش شدن است ، روشن نگاه دارند؟ چه تعداد کليسا از سوی آنانی که بايد به 
جستجوی گوسفند گمشده باشند، همانند بره های مريض اداره می شوند ودر تمام آن 

  .مدت ، ميليونها نفر بدون مسيح درحال هالکت هستند
ش برانگيخته می شود وفرشتگان محبت الهی به خاطر انسان ، تا اعماق پايان پذير

آنان . می شوندزده از مشاهده قدردانی سطحی دريافت کنندگان اين محبت عظيم شگفت 
آيا ميل داريم . به خاطر قدردانی سطحی انسان از محبت خدا، دچار حيرت می شوند

بدانيم که مسيح چگونه به آن نگاه می کند؟ يک پدر ومادر چه احساسی خواهند داشت 
توجه شوند که فرزندشان ، گم شده در سرما وبرف ، از سوی آنانی که می اگر م

توانستند او را نجات دهند، ناديده گرفته شده وبرای مردن رها شده باشد؟ آيا آنان شديدًا 
محزون وعصبانی نخواهند شد؟ آيا آنان قاتالن فرزندشان را تقبيح نخواهند کرد؟ 

ا تلقی می شوند وآنانی که در هنگام دزند خمصائب هرانسانی ، به منزله مصائب فر
مصيبت ، دست ياری به سوی همنوعشان دراز نمی کنند، خشم برحق خداوند رابرمی 

به آنانی که مدعی پيروی . چنين کاری ، خشم ّبره خدارابه همراه خواهد داشت . انگيزند 
ز داوری ويح در رح هستند، اّما در مقابل نياز همنوعشان بی تفاوت بوده اند، مساز مسي

." شما را نمی شناسم ، نمی دانم از کجاييد؟ ای بدکاران از من دور شويد" خواهد گفت 
  .٢٧ آيه ١٣لوقا 

مسيح در مأموريت به شاگردانش ، نه تنها خطوط کلی کار ايشان را ترسيم کرد ، 
به آنان " او گفت . بلکه پيامی را که بايد به مردم تعليم می دادند به ايشان ابالغ کرد 

شاگردان بايد چيزی را ." تعليم دهيد که هر آنچه را به شما فرمان داده ام ، به جا آورند 
نه تنها آنچه را که شخصًا تعليم داده . تعليم می دادند که مسيح به ايشان تعليم داده بود

عليم بود، بلکه هر آنچه را که از طريق انبياء ومعلمّين عهد عتيق گفته بود ، شامل اين ت
در تعاليم مسيح ، جايی برای حديث وسنت ، . از تعاليم انسانی بايد دوری شود. می شد 

درمأموريت . فرضيه ها ونتيجه گيری های انسانی ويا قوانين کليسايی وجود ندارد 
شاگردان ، هيچيک از قوانين مقرر شده از سوی مراجع کليسايی ، گنجانده نشده است 

همراه با شرح " احکام ونبوتها." ک از قوانين را تعليم دهندوخادمان مسيح نبايد هيچي
سخنان واعمالِ  خودِ  مسيح ، گنجينه سپرده شده به شاگردان هستند که بايد به جهان 

نام مسيح ، اسم رمز ايشان ، سمبل تمايز ، تضمين کننده اتحاد ، اقتدار . داده شوند
ن وعالمت او را برخود حمل نمی روش ومنبع موفقيت ايشان می باشد و چيزی که نشا

  .کند ، نبايد در ملکوت او مورد تأييد قرار گيرد
انجيل بايد نه به عنوان يک تئوری فاقد حيات ، بلکه به عنوان يک نيروی زنده که 

خداوند می خواهد که .  ، به همگان عرضه شود را عوض کند قادر است زندگی افراد 
او گناهکارترين افراد را به راحتی . رت او باشنددر يافت کنندگان فيضش ، شاهدان قد

 القدس را به ايشان اعطا می کند وآنان را در حمی پذيرد وهنگامی که توبه می کنند، رو
عالی ترين مراتب مسئوليت قرار داده وبه اردوگاه عهد شکنان وخائنان می فرستدتا 

 تا به اين امر شهادت او از خادمانش خواسته است. رحمت بی کران او را اعالم کنند
دهند که انسان می تواند از طريق فيض او از شخصيتی مسيح گونه برخوردار شود وبا 

خداوند ، هم چنين از ما نيز می خواهد تا به اين . اطمينان از محبت عظيم او، شادی کند 
به  اوّليه خود سز مانی که انسان احياء نشود وبه جايگاه مقد امر شهادت دهيم که او تا

  .او خشنود نخواهد شد. عنوان پسران ودخترامن خدا باز نگردد
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در مسيح ، مهربانی شبان ، محبت پدرانه وفيض بی نظير منجی دلسوز، ديده می 
او برکات خود را با جذابترين لحنی عرضه می کند وصرفًا به اعالم اين برکات . شود

می کند تا اشتياق برخورداری از بسنده نمی کند ، بلکه آنها را به زيباترين شکل معرفی 
 جاللِ  به همين ترتيب ، خادمان او بايد هديه وصف ناپذير دولتِ . آنها را تحريک کند

محبت بی نظير مسيح دلها را تحت تأثير وکنترل در می . اورا به ديگران معرفی کنند 
" فرمايد ،او می . آورد ، در حالی که تکرار صرف تعاليم هيچ کاری را انجام نمی دهد 

خدای شما می گويد ، ای صيهون که بشارت می دهی ! قوم مرا تسلی دهيد : تّسلی دهيد
آن را ! ت بلند کن وای اورشليم که بشارت می دهی آوازت را باّقّو! به کوه بلند برآی 

او مثل !"............ هان خدای شما است " بلند کن ومترس وبه شهرهای يهودا بگو که 
خود را خواهد چرانيد وبه بازوی خود ّبره ها را جمع کرده ، به آغوش شبان ، گله 

 آيات ۴٠اشعيا ." خويش خواهد گرفت وشير دهندگان را به ماليمت رهبری خواهد کرد
دهان او " کسی که " .بر هزارها افراشته شده است " به قوم بگو از او که . ١١-٩-١

کلمات به . ١۶ و١٠ آيات ۵زلها غزل غ" بسيار شيرين وتمام او مرغوبترين است 
بلکه بايد در سيرت انعکاس يابد ودر زندگی آشکار . تنهايی نمی تواند آن را وصف کند 

خداوند ازپيش معين فرمود . مسيح بايد در سيرت وصورت شاگردانش ديده شود. شود 
محبت صبورانه ، قدوّسيت ، . ٢٩ آيه ٨روميان ." به شکل پسرش در آيند" تا همه 

  .وتنی ، رحمت ونيکويی مسيح بايد در همه شاگردانش ديده شودفر
آنان مسيح را در . نخستين شاگردان کارشان را با موعظه کردن انجيل آغاز کردند

وکالم خود را با آياتی که " زندگيشان آشکار کردند وخداوند با ايشان عمل می کرد ،
ين شاگردان ، خودشان را ا. ٢٠ آيه ١۶مرقس ." همراه ايشان بود ، ثابت می نمود

طيکاست با يکديگر در يک جا جمع نآنان پيش از روز پ. برای انجام کارشان آماده کردند
مسيح عطای روح القدس . آنان همه يکدل بودند. کنار گذاشتند شدند وهمه اختالفات را 

. دعا کردندبه ايشان وعده داده بود وآنان به وعده او ايمان داشتند ، بنابراين با ايمان را 
خودشان نمی خواستند ، بلکه برای نجات جهان شاگردان ، اين برکت را صرفًا برای 

انجيل بايد تا اقصی نقاط عالم موعظه می شد وبرای اين . احساس مسئوليت می کردند 
وپس از آن ، هنگامی که روح القدس بر ايشان نازل . کار به روح القدس نيازمند بودند

  .ر يک روز ايمان آوردندشد ، هزاران نفر د
کالم خدا بايد به جای نظرات وتفکرات . اکنون نيز ممکن است همين طور باشد 

مسيحيان بايد اختالفشان را کنار بگذارند وزندگی خودشان را به . انسانی موعظه شود 
آنان اگر با ايمان برای دريافت روح . جهت نجات گمشدگان وگناهکاران اختصاص دهند

باران " بارش روح القدس در روزهای رسوالن . کنند ، دريافت خواهند کردالقدس دعا 
. فراوان تر خواهد بود" بارانِ  آخر" وثمر آن با شکوه بود، اّما خوانده می شد " آّول 

  .٢٣ آيه ٢يوئيل 
همه آنانی که جان ، جسم وروح خود را برای خداوند تقديس می کنند ، به طور 

ی تازه ای خواهند داشت وامکانات تمامی ناپذير آسمان در دائم يک قدرت روحی وجسم
مسيح از روح وحيات خودش به ايشان خواهد داد وروح . اختيار ايشان خواهد بود

فيض خدا استعدادها . القثدس به طور کامل در دلها وافکار ايشان عمل خواهدکرد
نهااز تمامی امکانات وتواناييهای ايشان را توسعه وافزايش خواهد داد ودر کار نجات جا

آنان از طريق همکاری با مسيح ، در او کامل خواهند شد . الهی بهره مندخواهند شد 
  .وعليرغم ناتوانی انسانی ، قادر خواهند بود تا اعمال خدای قادر مطلق را انجام دهند
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منجی اشتياق دارد تا فيض خود را به جهان آشکار کند وُمهر سيرت خود را برآن 
 که با خون خود جهان را بازخريد کرده است ، ميل دارد تا انسان را آزاد ، پاک او. بزند

عليرغم اينکه شيطان سعی می کند تا مانع از انجام اين نقشه شود ، ولی . ومقدس سازد
به واسطه خونی که به خاطر جهان ريخته شده است ، پيروزی از آنِ  مسيح خواهد بود 

ز مانی که پيروزی کامل شود  ، مسيح قانع نخواهد شد تاو خداوّبره جالل خواهند يافت 
 ١١ آيه ۵٣اشعيا ." او ثمره مشقت جان خويش را خواهد ديد وسير خواهد شد" و

همه ، فيض او را نخواهند پذيرفت . تمامی ملل روی زمين انجيل فيض اورا خواهند شنيد
."  بعد را اخبار خواهند ذريتی اورا عبادت خواهند کرد ودر باره خداوند طبقه" اّما ، 

وملکوت وسلطنت وحشمت مملکتی که زير تمامی آسمانهاست به  " ٣٠ آيه ٢٢مزامير 
قوم مّقدسان حضرت اعلی داده خواهد شد که ملکوت او ملکوت جاودانی است وجميع 

وند پر خواهد بود، اجهان از معرفت خد" و." ممالک اورا عبادت واطاعت خواهند نمود
واز طرف مغرب ازنام يهوه واز طلوع آفتاب از " ، ."ه دريا را می پوشاند مثل آبهايی ک

  .١٩ آيه ۵٩ و٩ آيه ١١اشعيا  . ٢٧ آيه ٧دانيال ." جالل وی خواهند ترسيد
چه زيبا است بر کوهها پايهای مّبشر که سالمتی را ندا می کند وبه خيرات " 

 که خدای تو سلطنت می بشارت می دهد ونجات را ندا می کند وبه صيهون می گويد
ای . آواز ديده بانان تواست که آواز خود را بلند کرده ، با هم ترّنم می نمايند . نمايد

 ترّنم نماييد ، زيرا خداوند قوم خود را تّسلی داده مخرابه های اورشليم به آواز بلند با ه
ی آّمت ها باال وس خود را در نظر تمامخداوند ساعد ّقّد. واورشليم را فديه نموده است 

  .١٠ تا ٧ آيات ۵٢اشعيا ." زده است وجميع کرانه های زمين نجات خدای مارا ديده اند
  
  
  
  

  "به سوی پدرم ، وبه سوی پدرشما                            " 
  

او به عنوان يک فاتح آسمانی وبا . زمان صعود مسيح به نزد پدر فرا رسيده بود
قبل ا ز مرگش ، او به پدر . شت به جايهای آسمانی بودغنائم پيروزی درآستانه بازگ

 . ۴آيه ١٧يوحنا." من کاری را که به من سپردی ، به کمال رساندم " اعالم کرده بود،
مسيح پس از قيام از مرگ برای مدتی بر روی زمين تأخير نمود تا شاگردانش با وی در 

مسيح ، بر .  خداحافظی بوداکنون ، او آماده. بدن قيام کرده وبا شکوهش آشنا شوند
منجی بودن خويش صحه گذاشته بود وشاگردانش ديگر نيازی به رفت وآمد به مزار وی 

). ديگر لزومی نداشت که شاگردانش در اطراف قبر اورفت وآمد داشته باشند( را نداشتند
او به عنوان کسی که در حضور تمامی آسمان ) به ( آنان اکنون می توانستند درباره 

  .رد تکريم وستايش قرارگرفته بود، فکر کنندمو
عيسی ، مکانی را که بيشتر اوقات در طول مدت اقامتش درميان مردم ، با 

نه کوه صيهون  . حضورش متبرک کرده بود، به عنوان محل صعودش به آسمان برگزيد
  که محل شهر داود بود و نه  کوه مورياح 

ين چنين مورد تکريم واحترام که مکان هيکل بود، نميبايستی ا) موريح ( 
کوه صيهون که شهر داود برآن قرارداشت  وکوه موريح که هيکل بر فراز .( قرارگيرد

مسيح درآنجا ). نميبايستی اين چنين مايه افتخاروحرمت باشند. آن قرارگرفته بود
ودرهمان جا، امواج رحمت که همچنان با جريان . مورداستهزا وانکار قرار گرفته بود
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از محبت در حال پيشروی بود، از سوی قلبهايی که همچون ) شديد تری ( تری قوی 
ازآن ( عيسی ، ازآن به بعد ) . پس زده شده بود( سنگ سخت بودند، عقب زده شده بود 

. ، خسته ، فرسوده واندوهگين ، برای استراحت رهسپار کوه زيتون شده بود) پس 
يکل ، بر فراز کوه شرقی ساکن شده بود، شکينای قدوس با جدا شدن از اولّين مکان ه

چنان که گويی ، دوست نداشت شهر برگزيده را ترک کند وبه همين دليل ، مسيح بر فراز 
دره ها وبيشه . کوه زيتون ايستاد وبا اندوه وحسرت شهر اورشليم را نظاره می کرد

ای آن ، های کوه زيتون با دعاهاواشگهای منجی تقديس شده بود ودر دامنه ی تپه ه
فريادهای پيروزمندانه جمعيتی که اورا پادشاه خوانده بودند ، طنين انداز شده بود 

او در باغ . ودرسرازيری شيب های آن خانه ايلعازر  اهل بيت عنيا را يافته بود
. جتسيمانی که در دامنه اين کوه قرار داشت ، در اندوه وتنهايی ، دعا کرده بود

وهنگامی که مجددًا باز . بايستی به آسمان صعود می کردوبنابراين از همين کوه مي
گردد، بر فراز قله آن قدم خواهد گذاشت ، نه به صورت انسان رنج ديده ، بلکه با جالل 
وشکوه پادشاه بر فراز کوه زيتون خواهد ايستاد ودر حالی که فرياد هللويای يهوديان با 

يافتگان درهم آميخته می شود، فرياد هوشيهانای اقوام غير يهودی و سرود نجات 
سپاهيان قادر مطلق با شادی اعالم خواهند کرد که اورا به عنوان پادشاه همه بر تخت 

  .بنشانيد
اکنون ، عيسی به همراه يازده شاگردش به سوی کوه زيتون رهسپار شد 
وهمچنانکه از دروازه اورشليم عبورکردند، بسياری با حيرت و شگفتی به اين گروه 

نگريستند ، گروهی که به وسيله کسی که چند هفته پيش به واسطه حاکمان کوچک 
شاگردان نمی دانستند که اين آخرين . محکوم ومصلوب شده بود، هدايت می شد

مسيح وقت خود را صرف گفتگوی با ايشان کرده . مصاحبت آنان با سرورشان می باشد
اغ جتسيمانی رسيد ند، مسيح هنگامی که به ب. وتعاليم گذشته را برايشان تکرار کرد

توقف کرد تا که شاگردان تعاليمی را که او درآن شب ُپراز درد ورنج به ايشان داده بود، 
مسيح ، بار ديگر به درخت  تاک  نگريست ،  درختی که او  در آن  . به خاطر آورند

  زمان ، آن را  به عنوان نشانه وحدت کليسايش با وی و
و حقايقی را که درآن زمان شرح داده بود، مجددًا تکرار ا. با پدرمعرفی کرده بود

حتی شاگردانی که برای وی . همه اطرافيان اويادآور محبت يکطرفه وی بودند. کرد
بسيار عزيز وگرامی بودند، در ساعات خواری وتحقيرش ، اورا سرزنش وترک کرده 

  .بودند
يانه ، دشنام مسيح به مدت سی وسه سال دراين جهان اقامت کرده بودو تاز

اکنون، که درآستانه ی صعود . واستهزای آن را تحمل کرده ومطرود ومصلوب شده بود
ناسپاسی قومی را که برای نجاتش آمده ) همان گونه که ( به پادشاهی ُپر جاللش بود،

 آيا او همدردی ومحبتش را از ايشان دريغ خواهد –بود، مورد بازنگری قرارمی دهد 
  او  نبايد  متوجه عرصه ای باشد که درآن  مورد  قدردانی  قرارکرد ؟  آيا  محبت 

 می گيرد، جايی که فرشتگان بی گناه در انتظار انجام دستوراتش می باشند؟ نه ، 
" وعده ی او به همه شاگردان محبوبش که دراين جهان باقی می مانند اين است که ، 

  .٢٠ آيه ٢٨متی  ." واينک من هرروزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم
با رسيدن به کوه زيتون ، عيسی شاگردان را به آنسوی ُقله در جوا ر بيت عنيا 

نوری روشن در سيمای . هدايت کرد وسپس توقف کرد وشاگردان در اطرافش جمع شدند
او ، شاگردان را . عيسی می درخشيد، همچنانکه با محبت به شاگردانش می نگريست 

نشان سرزنش نکرد، بلکه با محبت بيکرانش ، آنان را مورد به خاطر خطاها وگناها
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به ناگاه ، عيسی با دستانی گشوده به دعا ودر حمايت فرشتگان . لطف ومرحمت قرارداد
هنگامی که عيسی به  باال  . الهی به آرامی از ميان ايشان به سوی آسمان ، باال برده شد

ن به  صعود خداوند وسرورشان می برده می شد، شاگردان حيرت زده وبا چشمانی نگرا
) برگرفت ( سپس، ابری با شکوه اورا از مقابل چشمان ايشان در ُربود. نگريستند 

وهمچنانکه ارابه ابری فرشتگان او را به باال می برد، شاگردان کالم وی را به خاطر 
 .".اينک ، من هرروزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم " آورند که گفته بود، 

  .وهمزمان دلنوازترين وشادترين موسيقی از ارابه فرشتگان درآسمان منتشر شد
هنگامی که شاگردان به آ سمان چشم دوخته بودند،صدای بسيار زيبا ودلنشين ، 

آنان برگشته ودو مرِد سفيد پوش ر ا ديدند که در کنارشان . توجه ايشان را جلب نمود
 چرا ايستاده به آسمان چشم دوخته ايد؟ همين ای مردان جليلی ،" ايستاده ، می گفتند،

عيسی که ا ز ميان شما به آ سمان برده شد، باز خواهد آمد، به همين گونه که ديديد به 
  ."آسمان رفت 

بودند که در ابری روشن در انتظار ) ا ز فرشتگان ( اين فرشتگان ، جزو گروهی
درميان اين فرشتگان ، دو . دمسيح بودند تا اورا تا به خانه آسمانی اش مشايعت کنن

اين دو فرشته در . فرشته نسبت به ساير فرشتگان از مقامی عاليتر برخوردار بودند
هنگام قيام مسيح ا ز مرگ ، در کنار قبر او حضور داشته ودر سرتاسر زندگی مسيح بر 

تمامی فرشتگان آسمان با اشتياق فراوان در انتظار . روی زمين به همراه وی بودند
. يان يافتن اقامت مسيح دراين جهان بودند، جهانی که با لعنت گناه ، ضايع شده بودپا

آيا اين . اکنون وقت آن رسيده بود که موجودات آسما ن از پادشاه خويش استقبال کنند
دو فرشته برای ملحق شدن به گروه فرشتگانی که به استقبال عيسی آمده بودند،اشتياق 

مشتاق بودند، اّما به خاطر همدردی ومحبت نسبت به آنانيکه نداشتند؟ آنان ، مطمئنًا 
گذاشته بود، آنان در انتظار تسلی بخشيدن ايشان ) دراين جهان ( عيسی برروی زمين 

مگر آنها جملگی روحهايی خدمتگزار نيستند که برای خدمت به وارثان آينده . " بودند
  .١۴ آيه ١عبرانيان "ی نجات فرستاده می شوند؟ 

 با هيئت بشری به آسمان صعود کرد وشاگردان ابری را که او را دريافت مسيح
همان عيسی که با ايشان راه رفته ، سخن گفته ودعا کرده . کرده بود، نظاره کرده بودند

بود، ونان را پاره کرده بود، واوکه با ايشان سوار قايق شده وبرروی درياپه سفر کرده 
حمت به همراه ايشان بر فراز کوه زيتون صعود کرده بود، واوکه درهمان روز با رنج وز

وفرشتگان ، به شاگردان . بود، همان عيسی، اکنون به حضور پدر باال برده شده بود
اطمينان دادند که همان عيسی که از نزد ايشان به آسمان برده شده بود، بار ديگر باز 

زيرا ." "  اورا خواهد ديدهان ، با ابرها می آيد، هرچشمی" او خواهد آمد،. خواهد آمد
خداوند، خود با فريادی بلند آواز وآوای رئيس فرشتگان ونفير شپور خدا، از آسمان 

هنگامی که پسر ." " آنگاه نخست مردگانِ  درمسيح ، زنده خواهند شد. فرود خواهد آمد
انسان با شکوه وجالل خود به همراه همه ی فرشتگان بيايد، برتخت پر شکوه خود 

 آيه ٢۵ متی – ١۶ آيه ۴ اول تسالونيکيان باب – ٧ آيه ١مکاشفه ."  نشست خواهد
وآنگاه که " " و بدين ترتيب وعده خوِد خداوند به شاگردانش تحقق خواهد يافت ، . ٣١

رفتم ومکانی برای شما آماده کردم ، باز می آيم وشما را نزد خود می برم ، تا هرجا که 
وبه راستی که شاگردا ن مسيح باشادی در . ٣ آيه ١۴ يوحنا." من هستم شما نيز باشيد

  .انتظار بازگشت سرورشان خواهند بود
هنگامی که شاگردان به اورشليم عزيمت کردند، مردم با حيرت وشگفتی به ايشان 

بسياری  بعد از محاکمه ومصلوب شدن مسيح ، تصور می کردند که آنان . می نگريستند
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 دشمنانشان توقع داشتند که در چهره ايشان حالت اندوه .سرافکنده به نظر خواهند رسيد
اّما به جای اينها، در چهره شاگردان شادی وپيروزی ديده می . وشکست را مشاهده کنند

شد، آنان به خاطر اميدهای برباد رفته سوگواری نمی کردند، بلکه از حمد وستايش 
خارق العاده قيام مسيح آنان با شادی ، واقعه شگفت انگيز و. خداوند لبريز بودند

وصعود او به آسمان را برای مردم شرح دادند وشهادت ايشان از سوی بسياری پذيرفته 
  .شد

آنان می دانستند که عيسی درآسمان . شاگردان ديگر نسبت به آينده بد گمان نبودند
آنان می دانستند که در حضور تخت پدر، . است وهنوز هم همدرد وهمراه با ايشان است 

شاگران . يعی دارند که می توانند تمامی نيازهايشان را درنام عيسی از پدر طلب کنندشف
با اشتياق فراوان به دعا وراز ونياز مشغول شده و وعده های عيسی را تکرار می 

تا . به شما می گويم ، هرچه ازپدر به نام من بخواهيد، آن را به شما خواهد داد" کردند،
." استه ايد ، بخواهيد تا بيابيد وشادی تان کامل شودکنون به نام من چيزی نخو

آنان دستهای ايمانشان را به سوی خداوند دراز کرده وبا  . ٢۴ و٢٣ آيات ١۶يوحنا
کيست که محکومشان کند؟ مسيح عيسی که مرد، بلکه " قدرت اعالم کردند که ،

." کندبرخيزانيده نيز شد وبه دست راست خداست ، اوست که برای ما شفاعت می 
وهمانگونه که مسيح وعده داده بود، تّسلی دهنده در روز  . ٣۴ آيه ٨روميان 

  .پنطيکاست موجب شادی ومسرت ايشان شد
هنگامی که . تمامی آسمان ، در انتظار استقبال از منجی در صحن های سماوی بود

.  کردبه باال برده شد، راه را باز کرد، وجمعيت اسيران را با پيامد قيام خويش آزاد
لشگرهای آسمان ، با فريادهای حمد وپرستش وسرود سماوی به قافله فرشتگان 

وفرشتگانِ  همراه عيسی با نزديک شدن به شهر خدا، دعوت خويش . نزديک می شوند
  !ای دروازه ها سرهای خود را بر افرازيد" را اعالم می کنند ،

ومحافظين باشادی . ای درهای ابدی برافراشته شويد تا پادشاه جالل داخل شود
آنان اين را می گويند، نه به اين دليل که " اين پادشاه جالل کيست ؟" پاسخ می دهند، 

  .او را نمی شناسند ، بلکه می خواهند پاسخ پرستش کنندگان را با شادی بشنوند
ای دروازه ها، سرهای خود ! خداوند قد ير وجبار، خداوند که درجنگ جبار است "

  . ای درهای ابدی بر افرازيد تا پادشاه جالل داخل شود!را بر افرازيد
چرا که " اين پادشاه جالل کيست ؟" وبار ديگر سئوال شنيده می شود که 

فرشتگان هرگز از پرستش وشنيدن نام او خسته نمی شوند، وفرشتگان همراه عيسی 
  پاسخ می دهند،

 ١٠ تا ٧ آيات ٢۴ مزامير .............ساله! َيهُوه صبا يوت ، پادشاه جالل اوست " 
"  

آنگاه ، درهای شهر خدا کامًال بازمی شود وگروه فرشتگان درميان موسيقی 
درآنجا تخت خداوند ديده می شود ودر اطراف آن . پرشور از دروازه عبور می کنند

فرمانده . رنگين کمان وعده قراردارد وفرشتگان وکروبيان دراطراف تخت ديده می شوند
. ( ، پسران خدا، نمايندگانی از کائنات بيگناه، درآنجا گرد هم آمده اندسپاه فرشتگان 
شورای آسمان که شيطان در حضور آنان خداوند وپسر يگانه او را ).اجتماع کرده اند

متهم کرده بود ونمايندگانی بی گناه از کهکشان که شيطان درنظر داشت سلطه خود را 
بال وخوش آمد گويی از منجی درآنجا حضور کند برای استق) بنا( برآنان پايه ريزی 

  .آنان مشتا ق هستند که پپروزی او را جشن گرفته واز پادشاهشان تجليل کنند. داشتند
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زيرا ، هنوز وقت آن نيست که تاج جالل وجامه . اّما مسيح ايشان را عقب می زند 
لوی مسيح به حضور پدر وارد می شود وسر مجروح ، په. پادشاهی را دريافت کند

او دستهای خود را بلند کرده . سوراخ شده وپاهای آسيب ديده اش را نشان می دهد
او به عاليم پيروزی خويش اشاره کرده وبافه های . وجای ميخها رانشان می دهد

خويش را به خدا تقديم می کند، يعنی آنانی که با او قيام کرده ونمايندگان کسانی هستند 
او به پدر نزديک می شود ، تا با . از گور برخواهند خاست که درهنگام آمدن دوباره او 

  .او درتوبه ونجات گناهکاران شادی کند
پيش از آفرينش جهان ، پدر وپسر برای نجات انسان از اسارت شيطان ، با 

آنان طی پيمانی با شکوه دستهای يکديگر را فشرده بودند تا . يکديگر مُتحد شده بودند
واکنون اين پيما ن ، از سوی مسيح .  نجات جهان فدا کندمسيح زندگی خودرا برای

پدر " ديگر تمام شد" هنگامی که مسيح بر فراز صليب فرياد برآوردکه . تحقق يافته بود
مسيح . قرارداد ميان پدر وپسر، به طور کامل تحقق يافته بود. را مخاطب قرارداده بود

من ا راده ی تورا بجا آوردم . جام رسيداکنون به پدر اعالم می کند که ، نقشه نجات به ان
ای پدر، می ." ، ای خدای من وکار نجات را به انجام رساندم  تا عدالت تو به انجام رسد

خواهم آنها که به من بخشيده ای با من باشند، همان جا که من هستم ، تا جالل مرا 
را دوست می بنگرند، جاللی که تو به من بخشيده ای ، زيرا پيش ا ز آغاز جهان م

  .٢۴ آيه ١٧ و٣٠ آيه ١٩يوحنا ." داشتی 
شيطان . صدای خداوند شنيده می شود که اعالم می کند، عدالت به انجام رسيد

درآن محبوب ، پذيرفته می " پيروان زحمتکش ومبارز مسيح . شکست خورده بود
 ،  ودر حضور فرشتگان ونمايندگان تمامی مخلوقات آ سمان۶ آيه ١افسسيان ." شوند

رحمت . " او هرکجا با شد، کليسايش نيز در همانجا خواهد بود. عادل خوانده می شوند
 آيه ٨۵مزامير ." عدالت وسالمتی يکديگر را بوسيده اند. وراستی باهم مالقات کرده اند

همه فرشتگان " بازوان پدر، به دور پسرحلقه می زند وفرمان صادرمی شود که ، . ١٠
  .۶ آيه ١برانيان ع." خدا او را بپرستند

قدرتها، ر ياسات وحاکما ن با شادی وصف ناپذيری برتری سرور حيات را اعالم 
) خودرا به خاک می اندازند( سپاه فرشتگان در حضور او سجده می کنند . می کنند

آنَ بره ذ بح شده ، سزاوار قدرت وثروت "وفرياد شادی صحن های آسمان را پرمی کند،
  .١٢ آيه ۵مکاشفه ."  وسزاوار حرمت وجالل وستايش است وحکمت وتوانايی است ،

سرودهای پيروزی با موسيقی وچنگ نواختن فرشتگان درهم آميخته می شود، 
محبت پيروز شده است وگم شده . چنانکه گويی آسمان از شادی وپرستش لبريز می شود

اعالم آسمان غرق شادی وپرستش است وفرشتگان سرود خوانان . ، نجات يافته است 
." ستايش وحرمت ، وجالل وقدرت ، تا ابد از آنِ  تخت نشين وَبره باد" می کنند ،

  .١٣ آيه ۵مکاشفه 
واز ميان فريادهای شادی درآسمان ، سخنان عالی مسيح درگوش ما طنين انداز 

يوحنا ." نزد پدر خود وپدر شما وخدای خود وخدای شما صعود می کنم " می شود که ، 
مسيح به خاطر ما . انواده آسمانی با خانواده زمينی يکی می شوند خ . ١٧ آيه ٢٠

قادراست آنانرا که از طريق وی نزد " او . صعود می کند وبه خاطر ما زندگی می کند
." خدا می آيند ، جاودانه نجات بخشد، زيرا هميشه زنده است تا برايشان شفاعت کند

  .٢۵ آيه ٧عبرانيان 
  


