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اين کتاب را تقديم میکنم به ...
آنانی که به شکلی خستگی ناپذير در تالشاند تا
زندگیها را ب رای ابديت بسازند.
در مسيرتان ،دلير باشيد!
به يقين او بازخ واهد گشت و پاداشش با وی خ واهد بود.
«و اين است حيات جاودان ،که تو را ،تنها خدای حقيقی،
و عيسای مسيح را که فرستادهای ،بشناسند».
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دربار

ا

کتاب «برانگيخته با ابديت» را میتوان مثل هر کتابی از ابتدا تا انتها
خواند .اما برای آنانی که مايلند از اين کتاب برای مطالعه شخصی يا مطالعات
گروهی استفاده نمايند ،کتاب را به شش بخش تقسيم کردهايم و در انتهای
هر بخش ،مجموعهای از پرسشهای مباحثهای مطرح شده است .اين مطالعه
برای بررسی در طی يک دوره شش هفتهای طراحی شده است ،اما شما
آزاديد تا آن را بر حسب نياز خود برنامهريزی نماييد.
اين بخشها و فصول مربوطه ،به شرح زير است:
بخش  1فصول  1تا 3
بخش  2فصول  4تا 5
بخش  3فصول  6تا 7
بخش  4فصول  8تا 10
بخش  5فصول  11تا 12
بخش  6فصول  13تا 14
اگر اين کتاب را به عنوان بخشی از مجموعه تعليمی «برانگيخته با ابديت»
مطالعه میکنيد ،پيشنهاد میکنم که هر کدام از بخشهای تعليمی هفتگی را
ببينيد ،گوش دهيد و به پرسشهای مباحثهای در پايان هر بخش به صورت
گروهی پاسخ دهيد .سپس هر يک از اعضای گروه ،فصول مرتبط را پيش از
جلسه بعدی مطالعه نمايند .برای هر هفته مطالعه ،يک بخش تعليمی وجود دارد.
جان برای تصويرسازی بهتر تعاليم «برانگيخته با ابديت» ،يک داستان
تمثيلی از پادشاهی افابل را ضميمه نموده است .اين سرزمين توسط
پادشاهی بی نظير و عالی به نام «جايلين» اداره می شود و شخصيت های
مختلفی در آن سکونت دارند که همگی بازتاب دهنده ويژگیهايی هستند که
در زندگی روزمره با آنها روبهرو هستيم و بر ما اثر میگذارند .اين داستان
گيرا و پويا از پيغام «برانگيخته با ابديت» ،با شخصيتهايی خيالی اما در عين

حال واقعی ،خواننده را قادر میسازد تا به شناخت و درک بهتری از رازها
و اسرار پادشاهی خدا برسد.
میتوانيد داستان افابل را در فصول  3 ،2و  8کتاب مطالعه نماييد .اين
بخش با عالمت در پيرامون متن مشخص شده است.
اين داستان ،به بهترين شکل توسط گويندگان و بازيگران حرفهای
دوبله شده و در وبسايت زير موجود می باشدCloudLibrary.org :

از خواندن کتاب لذت ببريد!

پ ش در م
روزی فرا خواهد رسيد که هر يک از ما میبايست در برابر خدا بايستيم.
پرسش اين است که آيا آماده خواهيم بود؟
کتاب مقدس تشويقمان میکند که« :پس ای براداران ،هرچه بيشتر
بکوشيد تا از فراخواندگی و برگزيدگی خويش مطمئن باشيد ( ».دوم پطرس
 10 :1ترجمه  )NETواژه کليدی در اينجا «مطمئن بودن» است.
آيا نسبت به چيزی مطمئن بودهايد اما بعدا دريافتهايد که اشتباه کردهايد؟
اين موضوع میتواند بسيار آزاردهنده باشد .من به عنوان يک نمونه از
آقايان اغلب از مسير ،شيوه کار ،دستورالعملها ،فرمولها و اسلوب کار
مطمئنم ،اما اين اطمينان فقط تا زمانی است که در میيابم آدرس را اشتباه
آمدهام ،يا پروژه و مونتاژ وسايل را بايد از نو انجام دهم .اين موضوع
واقعا خستهکننده است .با اين اتفاقات من سوخت ماشين ،وقت و يا پول و
منابعم را به هدر میدهم .به خيال خودم مطمئنم ،اما در واقع نيستم .واقعا
نمیخواهم همين اشتباه را در مورد ابديت تکرار کنم.
نوشتن اين کتاب خود مرا بيش از کتابهای ديگرم تحت تاثير قرار داد.
از زمان انتشار کتاب که بيش از يک دهه از آن میگذرد من و همکارانم
گزارشهای و شهادات فراوانی از تغيير زندگی افراد دريافت کردهايم.
وقتی درباره مسئوليت سخت بازبينی و چاپ مجدد کتاب بحث میکرديم،
میدانستم که بايد اين کار را انجام دهيم .احساسی قوی در من بود که پيغام
اين کتاب هم حياتی است و هم فوريت دارد .ما به عنوان خادمان انجيل
خواندگیای بزرگتر از اين نداريم که ديگران را با فيض و حقيقت ،برای ابديت
آماده سازيم .میخواهم شما اطمينانی ابدی داشته باشيد.
حقيقت مسلم اين است که وقتی در برابر خالقمان میايستيم ،ديگر برای
جبران کارها خيلی دير است .اميد و دعای من اين است که با خواندن اين
پيغام  ،روحالقدس از آن برای برانگيختن و حرکت دادن شما به سوی باالترين
ظرفيت ابدی و دگرگونی دائمی با فيض و رحمت خويش ،استفاده نمايد.
ارادتمندتان
جان بيور
می 2017

د اچ
درباره واژه «ابديت» که تا به اين حد توجه ما را به خود جلب نموده ،چه
میتوان گفت؟ آيا قدرت اثرگذاری بر کل يک ملت را داراست؟
اين موضوع داستان «آرتور استيس» است؛ يک استراليايی که در محيطی
نااميد و ياسآور در آغاز دگرگونیهای قرن به دنيا آمد .زندگی او به عنوان
ولگرد در آغاز جنگ جهانی اول و بحران اقتصادی ،پر از خرده جنايتها و
الکليسم بود .اما همه چيز پس از مالقات او با مسيح در  16اگوست 1930
دگرگون شد .کمی پس از آن صدای فرياد شباناش را شنيد که میگفت:
«آرزو میکنم میت وانستم ابديت را در ميان خيابانهای سيدنی جار بزنم!»

او حس کرد که بايد اين فرياد را به حقيقت درآورد .آرتور هر روز
صبح زود از خواب برمی خاست .پس از يک ساعت دعا ،خانه را بين ساعت
 5- 5:30ترک میکرد و به هر جايی که خدا هدايتاش میکرد ،میرفت .او
ساعتها قدم میزد و واژه «ابديت» را در مسافتهای تقريبا  100متری
پيادهروهای سيدنی مینوشت .بيش از بيست سال اين کار او به صورت
يک راز باقی ماند .چه کسی اين واژه منفرد را که موجب توقف و انديشيدن
هزاران هزار نفر میشد ،نوشته بود .آيا اين مرد مرموز ،به تسخير اثر و
سرنوشت نيروی اين واژه درآمده بود؟ اين راز در سال  1956با حل معما
گشوده شد .دو سال پس از مرگ آرتور در سال  ،1967شاعر استراليايی
 داگالس استيوارت -شعری را چاپ کرد و کالم اين واعظ ديوارنويس راجاودان ساخت:
آن شاع ِر کم رویِ رازآميز ،آرتور استيس
او که کارش تنها يک واژه زورآور بود
در دورترين عمقها از زمان و مکان قدم میزد
و در آنجا کالماش را میگفت و آن را میشنيد
ابديت ،ابديت!
اين کالم هم چون ناقوسی خوش ن وا در بهشت
و زنگی غمناک ،از جهنم به گوش میرسد.
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يک واعظ تک واژهای ،جهانی را لمس کرد! کالم او با قراردادناش در يک
لوح مسی توسط معمار سرشناس ،رايدلی اسميت ،برای نسلهای بعد حفظ
گرديد .اين بنای يادبود ،بعدها در زمان پخش مراسم افتتاحيه المپيک سيدنی
از طريق تلويزيون توسط بيش از چهار ميليارد نفر ديده شد ،و بار ديگر
در مراسم آتش بازی پل لنگرگاه سيدنی در سال نو هزارهی جديد ،مورد
ستايش قرار گرفت.
ابديت ،همواره توجه بشر را به خود معطوف داشته است .هيچ نژاد و
قبيله و نسلی نمیتواند در برابر جذبه آن مقاومت کند .ما با واژه ابديت
در قلبمان و حس ناشناختهی بسط يافتهای از هستی و موجوديتمان،
خلق شدهايم .بنابراين کاوشی ژرفتر در کالم آفريدگارمان درباره ابديت،
عملی حکيمانه است .با اين همه ،کالم او بيان میکند که« :از ابديت تا ابديت
من خداوندم! هيچ کس نمیتواند آنچه را من عمل خواهم نمود ،رد نمايد».
(اشعيا  13 :43برداشت آزاد از متن اصلی)
اين يکی از بیشمار داليلی است که اين کتاب را به دست گرفتهايد.
ايماندارم که انتخابتان خردمندانه است .بياييد پيش از آغاز دعا کنيم.
پيش از آن که در خواندن اين کتاب با من دعا کنيد ،من نيز با صدای بلند
اين دعا را کردهام:
«خداوند عزيز ابدی و ابديت ،خالق همه و سرور جهان ،به نام عيسای مسيح
 فرزندت -به حضور تو آمدهام .من در هم سويی با خادمت ،جان بيور ،از تومیخ واهم امروز چشمانم را مسح نمايی تا ببينم ،گوشهايم را ،تا بشنوم و
قلبی به من عطا کنی تا آنچه را از طريق اين پيام میگويی ،درک و فهم نمايم.
من از نيازم به حضور و ياری روحالقدس ب رای شناخت خ واست و راه تو ب رای
زندگیام ،آگاهم .خشنودی تو در تمام روزهای زندگیام و هم چنين در تمام
ابديت ،خ واسته و آرزوی من است .به من نه تنها راه خود ،که قلب خود را بنما!
باشد که تو را بشناسم .چ را که شناخت تو به عن وان پدر آسمانی همان زندگی
جاودانی است .ب رای فيض و محبت و امانت شگفتانگيزت سپاسگزارم».

باور کنيد که روحالقدس به شما درک و روشن بينیای خواهد بخشيد
تا آنچه را که خود قادر به درک آن نخواهيد بود ،دريابيد .چه هيجانانگيز!

ديباچه
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بخش نخست

فصل نخست

ب ت
ما را تعليم ده تا ايام خود را بشماريم و دل خردمندی را حاصل نماييم...
و عمل دستهای ما را بر ما است وار ساز!
عمل دستهای ما را است وار گردان!
[[1
م مور

خواست بيشتر مردم ،داشتن زندگیای است که بتوان ايام آن را شمرد؛
زندگیای ارزشمند! اين آرزويی درست و نيکوست .اين همان دعای موسا
در آيه باالست .او با درخواست خرد و حکمت برای شمارش ايام عمرش،
آغاز میکند .چيزهای بسياری در زندگی قابل بازگشتاند اما زما ِن از دست
رفته ،هرگز باز نمیگردد .به محض اين که خورشيد غروب میکند ،آن روز
برای هميشه رفته است.
دعای او با «عمل دستهای مرا استوار گردان!» به پايان میرسد .اين
بخش عينا تکرار شده است .چرا؟ دستور زبان يا حافظه موسا ايرادی
نداشته است .اين نوع بيان ،يک سبک ادبی در آيين نگارش عبری است.
تکرار ،يک شکل تاکيدی است .در زبان انگليسی برای تاکيد بر يک واژه يا
عبارت ،چندين روش وجود دارد :میتوان آن را با مشخص کردن واژه از
نظر شکل چاپی (حروف بزرگ ،خوابيده يا با رنگ و  ) ...مشخص کرد يا با
اضافه کردن يک عالمت تعجب ،مورد تاکيد قرار داد .اينها روشهايی هستند
که میتوان توجه خواننده را به بخشهايی که دارای اهميت زيادی هستند،
جلب نمود .نويسنده عبری ،با دوباره نوشتن يک واژه يا عبارت ،تاکيد را
ايجاد میکرد .از ديد آنها اين کار ،گزافهگويی نبود چراکه همواره مراقب
 1ترجمه آيه باال ،در کتاب به صورت تحت اللفظی آمده« :تالشهای ما را موفقيت آميز بگردان.
بله ،تالشهای ما را موفقيت آميز بگردان!» به همين دليل در تمام متن از واژه «موفقيت ،کاميابی،
ثمربخش بودن» استفاده شده است.
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واژگانی بودند که به کار میبردند .اين تکرار دوباره در آيه ياد شده ،اين
حقيقت را نشان میدهد که نه تنها خدا خواستار کاميابی ماست ،بلکه در اين
مورد اصرار فراوانی دارد .اين خداوند است که روی آن تاکيد میکند.
ما با «موفقيت» آفريده شدهايم و اين در جوهره و ذات ماست .خدا
میخواهد که زندگی ما معنادار باشد .اين نخست ،خواست خداست نه ما! او
از طريق کتاب مقدس اين موضوع را نشان میدهد .در اين جا به دو نمونه
اشاره میکنم:
«و يهوه ،خدايت ،تو را در تمامی اعمال دستت و در ميوه بطنت و نتايج
بهايمت و محصول زمينت به نيکويی خ واهد افزود ،زي را خداوند بار ديگر
بر تو ب رای نيکويی شادی خ واهد کرد ،چنان که بر پدران تو شادی نمود».
(تثنيه )9 :30

توجه کنيد که گفته شده« :در تمامی اعمال دستت» نه برخی از آنها! در
کتاب يوشع نيز نمونه ديگری را میبينيم:
«اين کتاب تورات از دهان تو دور نشود ،بلکه روز و شب در آن تفکر کن
تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده ،عمل نمايی زي را
همچنين راه خود را فيروز خ واهی ساخت ،و همچنين کامياب خ واهی شد».
(يوشع )8 :1

کسی که حکمت خدايی را به دست آورد ،به لذت و کاميابی دست
خواهد يافت .کتاب مقدس بيان میکند« :هر که حکمت را تحصيل کند جان
خود را دوست دارد .و هر که فطانت را نگاه دارد ،سعادتمندی خواهد
يافت( ».امثال )8 :19
خرد ،فهم و توانايی انتخاب درست در زمان مناسب را به ما میبخشد.
خرد حقيقی ،تنها به يک فرد تيزهوش داده نمیشود ،بلکه به همه کسانی داده
میشود که ترس خدايی را داشته و در عيسا يافت میشوند .برای ساختن
زندگی مبتنی بر ابديت ،میبايست از خرد االهی استفاده کنيد و اين تمام پيام
اين کتاب است.خرد ،موفقيت را به بار میآورد؛ موفقيتی که به خشنودی و
بهرهمندی میانجامد.
«خشم شاه همچون شير میغرد ،خشنودی او مانند شبنم است بر چمنزار».
(امثال  12 :19هزاره نو)
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نه تنها خواست خدا ،موفقيت شماست بلکه او مشتاق است که به واسطه
آن به شما پاداش دهد .در بخش ديگری از کالم میخوانيم« :خداوند روزهای
کامالن را میداند و ميراث ايشان خواهد بود تا ابداالباد« .يا» تا ابداالباد به
آنها پاداش میدهد( ».مزمور )18 :37
در سالهای اخير اين حقيقت که خواست خدا کاميابی ماست ،در
بخشهای مختلف کليسا چنان که بايد ،مورد تاکيد قرار گرفته است .با اين
وجود در بيشتر مواقع ،از نظر مفهوم اجتماعی آن مورد توجه بوده و کمتر
از منظری که خدا به آن مینگرد ،ديده شده است .ما ترجيح دادهايم به جای
نگريستن از چشم ابديت ،از دريچه چشم فانی به آن بنگريم .اين نگرش
موجب تيرگی درک ما شده است که نتيجهاش گمراهی در پيگيری کاميابی
است .همه ما روزی در پيشگاه داور جهان ،عيسای مسيح خواهيم ايستاد و
اگر زندگی خود را با حکمت االهی شمارش کرده باشيم ،حيات جاودان را
پاداش خواهيم گرفت .اما اگر در کارهايمان به بيراهه رفته باشيم ،تنبيه شده
و رنج ابدی نصيبمان خواهد شد .پس خردمندانه است که چند ساعتی از
وقتمان را صرف درک خواست خداوند نسبت به زندگیمان کنيم .توجه و
تمرکز اين کتاب بر اين است که ايام عمر خود را بشماريم نه تنها برای امروز
بلکه تا ابديت .کتاب مقدس به روشنی چگونگی اين کار را نشان میدهد .اگر
ابديت برانگيزاننده ماست ،پس بياييد درک درستی از آن به دست آوريم.

ب ت
با دقت اين دو آيه را بخوانيد:
[[2

«هيچ کس قادر به درک ابديت نيست( ».ايوب )26 :36

« ...و ابديت را در دلهای ايشان نهاده( »...جامعه )11 :3

ابديت! ابديت چيست؟ چگونه میتوان معنايش کرد؟ چگونه میتوان به
درک آن رسيد؟ يکی از فرهنگهای لغت ابديت را «زمان بی کران»[ [3معنا
میکند و فرهنگی ديگر« ،محدودهای خارج از زمان»[ [4تعريفاش میکند.
 2اين آيه مطابق متن کتاب ترجمه شده است .ترجمه اصلی آن در کتاب مقدس به اين شرح است:
« اينک خدا متعال است و او را نمیشناسيم ،و شماره سالهای او را تفحص نتوان کرد( ».ايوب :36
)26
Infinite Time 3
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چگونه ممکن است يک فرهنگ ،ابديت را به شکلی تعريف کند که محدوده
زمانی است و ديگری موجوديت آن را خارج از زمان بداند؟! آيا نبايد يکی
از دو کتاب را که موجوديت يک چيز در جهانمان را در دو محدوده و مکان
مختلف تعريف میکند ،زير سوال برد؟ تصور کنيد يکی از کتابها ماهی را
جانوری مهرهدار تعريف کند که زير آب زندگی میکند در حالی که کتاب
ديگر ادعا کند که ماهی در محيطی خارج از آب زيست میکند .ما فورا نتيجه
میگيريم که يکی از کتابها اشتباه بوده و آن را کنار میگذاريم .پس چرا
نبايد يکی از اين فرهنگهای واژگان را زير سوال برده و کنار گذاشت؟
حقيقت اين است که ابديت را نمیتوان با فکر و ذهن انسانی درک نمود.
ذهن ما محدود است و از درک موضوعات جاودانی و ابدی محروم است.
اجازه دهيد که مساله را بيشتر شرح بدهم .يک لحظه تامل کنيد ،انتهای جهان
را تصور کنيد .سعی کنيد فراتر از محدوديتهايمان به آن فکر کنيد .اگر
توانستيد ،چه چيزی را در اين مرز بيرونی کشف میکنيد؟ يک ديوار؟ از
چه ساخته شده است؟ چه قدر ضخامت دارد؟ آيا در قسمت بيرونی ديوار
نشانهای از پايان جهان وجود دارد؟ اگر چنين است ،ماورای سمت بيرونی
ديوار چيست؟ فضای بيشتر؟ آيا اين وضعيت تشکيل دهنده جهان نيست؟
پايان آن کجاست؟ آيا فکر شما قادر به درک اين بیپايانی جهان است؟ فقط
دربارهاش بينديشيد .يا درباره سياه چالههای بی انتها چه میتوان گفت؟ آيا
میتوانيد فروافتادن در چاله و حفرهای را تصور کنيد که سقوط کردنتان
هرگز پايان نمیپذيرد؟ شما هرگز برخوردی را حس نخواهيد کرد و کف
چاله را نخواهيد ديد .شما فقط سقوط خواهيد کرد؛ سقوطی دايمی! دو
ی ميان ُبر در اين جا وجود دارد :نخست آن که ته و کفی وجود
استدالل ذهن ِ
ندارد ،دوم يک زمان بیپايان در سقوط کردن .درک اين مفهوم سخت است.
انگار صدايی از داستانهای خيالی به گوشمان میرسد ،درحالی که هفت
مرتبه در کالم به اين مکان اشاره شده است .درباره خداوند ،خالق انسان،
چه طور؟ لحظهای درنگ کنيد و درباره آغاز او بينديشيد .شايد بهتر است
بگويم «بدون آغاز!» کتاب مقدس بيان میکند که «او از ازل بوده و تا ابد
هست» ،اگر او متولد نشده ،اگر کسی او را خلق نکرده ،پس چگونه او شروع
کرد به خداوند بودن؟! او چگونه نمو کرد؟ حقيقت اين است که او شروع به
خداوند شدن نکرد .مزمورنويس آشکارا شرح میدهد« :قبل از آن که کوهها
به وجود آيد و زمين و ربع مسکون را بيافرينی .از ازل تا به ابد تو خدا
18
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هستی( ».مزمور )2 :90
روی اين موضوع مدتی تامل کنيد .اگر چنين کنيد ،از دانش و استدالل
علمی و عقالنی ذهنتان ،نااميد خواهيد شد و همانند ايوب اذعان خواهيد کرد:
«هيچ کس قادر به درک ابديت نيست!»

ا

رف

در بما

آن چه که به عنوان يک حقيقت دست نيافتنی برای افکارمان بيانگرديد،
توسط آفريدگار در قلبهامان نهاده شده است .ابديت در قلبمان يک مفهوم
شناخته شده است .اين واژه از همان ابتدای تولد در ما شکل میگيرد .به
همين دليل است که «احمق در دل خود میگويد که خدايی نيست .کارهای
خود را فاسد و مکروه ساختهاند و شفقتی نيست( ».مزمور )1 :14
توجه کنيد که کالم نمیگويد « :احمق در فکر خود میگويد».
بسياری از ملحدان هستند که منکر وجود خدايند ،اما در قلب خود میدانند
که خدا وجود دارد ،چراکه خود خداوند در قلبشان آن را کاشته است .آنها
آنقدر قلب خود را سخت نساختهاند که به طور کامل فاسد گردند.
دوستی داشتم که سالها پيش -آن طور که خودش فکر میکرد -يک
ملحد دوآتشه بود .او اجازه نمیداد هيچ کس به او شهادت بدهد .در واقع
يک روز کتاب مقدسی را از دست همکارش گرفته و بعد از پاره کردن آن،
در حالی که به مرد و کتاب مقدساش فحش میداد ،آن را به زمين انداخته
و لگدمال کرده بود .او اين مرد را به بی مغزی متهم کرده بود .بعدها ،پس
از سالها اقرار به بیخدايی ،او دچار دردهای شديدی در قفسه سينه شد.
دکترها سينه او را برای فهميدن علت درد گشودند .پس از جراحی ،سينه
او را فورا بستند و به او گفتند که کمتر از  24ساعت زنده خواهد ماند .طی
شب ،درحالی که او بر تخت بيمارستان دراز کشيده بود ،دريافت که در حال
رفتن به سوی منزل ابدی است و اين به هيچ وجه پايانی نبود که او دلش
میخواست .چگونه او اين موضوع را میدانست در حالی که تا آن زمان به
هيچ کس اجازه نداده بود انجيل را به او بشارت دهند؟! تنها امکان اين بود که
ابديت در قلب او کاشته شده بود؛ همان طور که انجيل درباره همه انسانها
بيان میکند « :زيرا آنچه از خدا میتوان شناخت بر آنان آشکار است ،چون
خدا آن را بر ايشان آشکار ساخته است( ».روميان)19 :1
ابديت
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آن شب قلب او از کار ايستاد .او بدنش را ترک کرد و به سوی يک
تاريکی ژرف ،پايين رفت .تاريکی آنقدر غليظ بود که او حس میکرد در حال
پوشيدن آن است .حتا کورسوی نوری به چشم نمیآمد .پس از سقوطی که
به خاطر تاريکی و نديدن چيزی ،زمان نامشخصی داشت ،صدای فريادهای
وحشتزای جانهای در حال عذاب و شکنجه را شنيد .او به وسيله نيروی
زورآوری مستقيما به سوی دروازه جهنم کشيده میشد که ناگهان توانست
به بدن خود برگردد؛ او زنده شده بود.
روز بعد او تنها فرد مسيحیای را که میشناخت ،خبر کرد .دوستش آمد
و خبر خوش نجات به وسيله عيسای مسيح را به او داد .به محض آن که او
عيسای مسيح را به عنوان خداوند و نجاتدهندهاش پذيرفت ،دوستش برای
شفای او دعا کرد .پس از سه هفته ،او از بيمارستان با پای خود خارج شد و
طی نگارش اين کتاب هنوز زنده است .او يک معجزه س ّيار است!
میبينيم ابديت در قلباش کاشته شده بود ،گرچه به عنوان يک ملحد
مدعی بود که خدايی نيست .اما فرد احمق ،کسی است که نه تنها خدا را از
نظر عقلی انکار میکند ،بلکه آنقدر در قلبش به اين موضوع پافشاری میکند
که در نهايت باطن و وجدانش میپژمرد .خداوند فراسوی درک ماست.
اين موضوعی است که باعث سرسختی در ايمان عقلی میشود ،که البته
قابل تغيير است .اما آنچه که در قلب فرد رخ میدهد ،چيز ديگری است که
میتواند قلب او را کامال سخت و نفوذناپذير سازد .در فرهنگ جديد کتاب
مقدسی يونگر( ،نوشته مريل .ف .يونگر) واژه احمق را چنين تعريف میکند:
«در کتاب مقدس احمق در اصل کسی است که ترس خداوند را کنار گذاشته
و چنان عمل و فکر میکند که گويی میتواند با اطمينان خاطر اصول ابديت
ِعدالت االهی را ناديده بگيرد».
احمق در عمل میتواند از لحاظ عقلی ،خدا را بپذيرد اما در قلبش ،يعنی مکانی
که بازتاب چگونگی زندگی اوست ،وجود خدا را منکر میشود .ترس خداوند
باعث میشود تا قلبها در دسترس روحالقدس قرار بگيرد؛ اگر اين ترس از بين
برود ،ديگر برای ما اميدی وجود نخواهد داشت .پولس میگويد« :ای برادران ،ای
فرزندان ابراهيم ،و ای غيريهوديا ِن خداترس که در اين جا حضور داريد! اين پيا ِم
نجات برای ما فرستاده شده است( ».اعمال رسوالن )26 :13
تنها کسی که ترس خداوند را دارد ،قادر به شنيدن کالم زندگی جاودانی
و ابدی است.
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ابديت ،حتا با وجود آن که عقل ما قادر به درک آن نيست ،در قلبهای ما
کاشته شده است .بنابراين برای تعريفاش از شما میخواهم که با قلب خود
گوش دهيد .در واقع بايد برای درک و خواندن کل کتاب همين کار را انجام
دهيد .چگونه؟ ابتدا به نياز خود به کمک روحالقدس ،اعتراف کرده و ياری او
را بطلبيد( .که البته در مقدمه و دعا آن را انجام داديم) او به طور صميمانه با
انسان درونی شما گفتوگو میکند ،نه با فکر شما .در مرحله دوم ،هنگامی
که قلبتان با بيان حقيقت به جنبش درآمده و هيجانزده میشود ،دست از
فکر کردن و انديشيدن نسبت به آن حقيقت بکشيد .در خواندن کتاب شتاب
نکنيد ،چراکه در صورت انجام اين کار ،بهرهی کمی از آن خواهيد برد .اگر
اين دو مرحله را انجام دهيد( ،با قلب خود گوش دادن و از روحالقدس ياری
گرفتن) برای هميشه تغيير خواهيد کرد و قادر به درک تماميت کالم ابدی
خداوند خواهيد شد.
داود پادشاه میگويد« :کالم تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به
تو گناه ورزم( ».مزمور  )11 :119کتاب را تنها برای فهم ذهنی و عقالنی
نخوانيد؛ جايی که به سادگی فراموش میشود و از ياد میرود ،بلکه اجازه
دهيد کالم از طريق تفکر و دعا در قلب شما جای گيرد.
ابديت ،دايمی است و پايانی ندارد .با اين وجود ابديت تنها به مفهوم
پيوستگی زمانی نيست .موضوع اصال زمان نيست .ابديت ،فراتر از زمان
است .صحبت کردن از ابديت ،صرفا از ديدگاه تداوم زمانی آن باعث از
دست رفتن کامليت تصوير آن میشود .برای به دست آوردن بهترين ديد از
ابديت ،بايد به خود خداوند نگاه کنيم .او به قدرت ،دانش ،خرد ،درک و تمامی
جالل محدود نيست ،اينها تنها بخشی از اسامی او هستند .او به خودی خود
موجوديت داشته است و از ازل تا به ابد خداوند است .او «پدر سرمدی»
ناميده شده است( .اشعيا  )6 :9ترجمه ادبی يانگ مینويسد« :پدر ابدی»! او
«پادشاه سرمدی» نيز ناميده شده است( .اول تيموتائوس )17 :1
همه آنچه که ابدی است ،در او يافت میشود .در واقع ،خود ابديت در
او يافت میشود .هر آنچه خارج از اوست ،فانی است و دگرگونی میپذيرد.
مهم نيست تا چه حد نيکو ،باشکوه ،اصيل ،قدرتمند يا باثبات به نظر برسد،
واقعيت اين است که همه آنها باالخره فناپذيرند .حتا زمين و جهان خلقت
ابديت
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دگرگون میشود ،اما خداوند هرگز دگرگون نخواهد شد.
«تو بودی ،ای خداوند ،که در آغاز ،بنياد زمين را نهادی ،و آسمان صنعت
دست توست .آنها از ميان خ واهند رفت ،اما تو برجا میمانی ،همه آنها
هم چون لباس ،مندرس خ واهند گشت .آنها را چون ردايی درهم خ واهی
پيچيد ،و به سا ِن جامهای جايگزين خ واهند شد .اما تو همان که بودی ،باقی
میمانی و سالهای تو را پايانی نخ واهد بود( ».عب رانيان )12-10 :1

او نه تنها هرگز فنا نمیپذيرد ،بلکه تا به ابد به همان شکل باقی خواهد
ماند .انجيل بيان میکند:
«آدمی جملگی چون علف است و جاللش يکسره به سان گل صح را؛ علف
خشک گردد و گلها بريزند ،اما کالم خداوند جاودان ماند( ».اول پطرس
)25-24 :1

او جاودانی است ،پس هر آنچه میگويد جاودانی است .او نمیتواند
دروغ بگويد و کالمی که بيان میدارد ،شکسته نخواهد شد .اگر چنين نبود،
همه چيز درون سياهی مطلق فرو میرفت .چرا که او نور است و همه چيز را
به وسيله کالمش استوار میگرداند .محال است آنچه او گفته ،تغيير پذيرد،
جز آن که او ابدی و جاودان نباشد .اين يک بنيان مطمئن است که میتوانيم
زندگی خود را بر آن بنا کنيم.

د ور

ا

ب

امروزه بسياری از افراد به جای بناکردن زندگی خود بر پايه کالم
جاودان خداوند ،جريانهای فکری ،سنتها ،فرضيات و احساسات فردی
خود را درباره چيستی خداوند ترجيح میدهند .اين مساله تنها مربوط به
غيرمسيحيان نيست بلکه در مورد ايمانداران نيز به وفور ديده میشود.
چيزی هراسناک تر از اين نيست که ايماندار چيزهای فانی را به جای حقايق
جاودان بنشاند .اگر اين گونه عمل کنيد ،پايههای شما اشتباه است و آنچه
را بنا میکنيد ،به يقين سقوط خواهد کرد .شما دروغ را باور خواهيد کرد و
در فريب و فريفتگی به سر خواهيد برد.
وقتی میبينم چگونه بسياری از افراد زندگی خود را بر چيزهای فانی
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استوار گردانيدهاند ،متحير میشوم .برخی از آنها با من درباره خدا و
ايمانشان به پسر خدا صحبت میکنند ،اما کسی که آنها میشناسند و
دربارهاش حرف میزنند ،آن کسی نيست که در کالمش آشکار شده است.
فريب ،تا به اعماق ريشه دوانده است .چگونه ممکن است آنها به چيزی
ايمان داشته باشند که به سادگی در ذهنشان نقش بسته ،شکلی که به وسيله
جامعهای که پيشتر نشان داده بود مخالف طبيعت االهی است ،به وجود
آمده است .عيسا گفت:
«ب رای کسی که م را رد کند و سخنانم را نپذيرد ،داوری ديگر هست؛
همان سخنانی که گفتم در روز بازپسين او را محکوم خ واهد کرد».
(يوحنا )49-48 :12

يک رو ِز داوری وجود دارد که از بنياد جهان مقرر شده است( .اعمال
 )31 :17آن روز مکاشفهی جديدی از حقيقت نخواهد بود ،بلکه در آن روز
همه چيز به وسيله کالمی که او گفته است ،سنجيده میشود .کالم خداوند که
در حال حاضر در دستان ماست ،ما را در آن روز واپسين داوری خواهد
کرد .اين ابديت است .اين نهايت است .هيچ استثنايی ،تغييری يا تجديد نظری
وجود نخواهد داشت .آيا به سود ما نيست به جای فرضها و پندارههای
خود درباره آنچه گفته ،کالم او را به درستی و حقيقت بشناسيم و مطابق
آن زندگی کنيم؟
داوری آن روز در کالم ،مجازات يا داوری ابدی ناميده شده است.
(عبرانيان  )2 :6به عبارت ديگر داوری آن روز بر اين اساس است که چگونه
زندگی خود را مطابق کالم جاودان او شکل دادهايم ،و اين مشخص خواهد
کرد که چگونه زندگی ابدی خود را سپری خواهيم کرد! هيچ تغييری در آن
حکم که داوری ابدی ناميده میشود ،داده نخواهد شد.
بنابراين بسياری از ايمانداران و بیايمانان ،ناآگاهانه اجازه میدهند تا
داوری تعيين شده بدون آن که انگيزه و دليلی برای بررسیاش داشته باشند،
به سمت آنها با شتاب جاری گردد .آنها به مفهوم و باور نادرستی اميد
بستهاند که در کتاب مقدس وجود ندارد .بعضی میانديشند که خدا اعمال
نيک و بدشان را میشمرد و اگر اعمال نيک بيشتر بود ،آن وقت مورد رحمت
ابدی قرار میگيرند .بعضی ديگر که مدعی تجربه تولد دوبارهاند ،میپندارند
هرگز در برابر داوری عيسای مسيح نخواهند ايستاد ،چرا که او نجات دهنده
ابديت
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است .آنها باور دارند که از داوری معافاند .آنها بسيار غافلگير خواهند
شد .پس بسياری هستند که میانديشند همه چيز به خوبی و خوشی به پايان
میرسد .آنها به رحمتی که در کالم و انجيل نيست ،اعتماد دارند .هيچ کدام
از اين عقايد مطابق بيانات و تعاليم عهد جديد نيست .اين تصورات و افکار
و نمونههای فراوان ديگری که مردم در تصور خود اختراع میکنند ،فانی و
غيرابدیاند و نمیتوان در روز داوری بر آنها ايستاد .آنها سراسيمه و
گيج خواهند شد و من به نوبه خود معتقدم معترفان به عيسای مسيح ،بسيار
بيشتر از بیايمانان در روز داوری شوکه خواهند شد.

نا در د ور
ما نبايد با ترس به داوری قدم بگذاريم بلکه بايد با اطمينان حاضر شويم:
«پس ما محبتی را که خدا به ما دارد ،شناختهايم و به آن اعتماد داريم .خدا
محبت است و کسی که در محبت ساکن است ،در خدا ساکن است و خدا
در او .محبت اين چنين در ميان ما به کمال رسيده است تا در روز داوری
اطمينان داشته باشيم ،زي را ما در اين دنيا همان گونهايم که او هست».
(اول يوحنا )17-16 :4

به جمله «خدا محبت است و کسی که در محبت ساکن است ،در خدا ساکن
[[5
است و خدا در او .محبت اين چنين در ميان ما به کمال رسيده است»...
توجه کنيد .کليدی که برای اطمينان در روز داوری به ما داده شده ،محبت
االهی است که در درون ما به کمال رسيده است .اين دقيقا جايی است که
بسياری از کليساها در مورد آن لغزش خوردهاند .آنها محبت خداوند را در
نور فانی میبينند نه در نور ابدی .محبت و نيکويیای وجود دارد که مورد
پسند جامعه و بسياری از کليساهاست ،اما اين محبت با مقياس انسانی
سنجيده شده و خالف محبت خداوند است .بگذاريد شما را با چند نمونه
عمومی روشنتر کنم:
 5نويسنده از کتاب مقدس  NLTاستفاده کرده که بيشتر يک ترجمه تفسيری است و آيه مذکور
به شکل ديگری آمده است .اما به دليل عدم تفاوت مفهومی ترجيح داده شد از هزارهی نو در متن
ترجمه استفاده شود.
 : Driven .6با توجه به مفهوم انگيزشی مورد بحث در کتاب در ارتباط با اين واژه ،معنای
«برانگيخته» نسبت به واژههای ديگر که مفهوم عملکردی و فعلی دارند ،مناسبتر است.
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 «ما همديگر را خيلی دوست داريم و برای ازدواج برنامهريزی کرديم!»اين مساله اغلب بيانگر افرادی است که با هم خارج از حريم ازدواج ،روابط
جنسی دارند .نه تنها اين مساله حتا اگر به ازدواج بيانجامد ،گناه است بلکه
میتوانم شهادت دهم که در نمونههای بسياری ،به ازدواج نيانجاميده است.
آنها اين نصيحت آشکار را فراموش کردهاند « :زناشويی بايد در نظر همگان
محترم باشد و بسترش پاک نگاه داشته شود ،زيرا خدا بیعفتان و زناکاران
را مجازات خواهد کرد( « .عبرانيان )4 :13
توجه کنيد که کالم نمیگويد « :بیعفتان و زناکارانی که در کليسا حاضر
نمیشوند» خير ،اين در ارتباط با همه کسانی است که چنين شيوه زندگیای
دارند.
 «میدانم که اينی که دارم می گم کامال حقيقت نداره ،اما باعث میشهتابه معامله نزديکتر بشيم و ما را از انجام آن در بازار مطمئن میکنه!»
تاجران اغلب اين حرف را زمانی که میخواهند فروشی مطمئن داشته باشند،
میزنند که برای مردم خوب است اما به کمی تغيير حقايق نياز دارد تا برای
مشتريان انگيزه ايجاد کند .اين کار نه تنها گناه و دروغ است ،بلکه بيشتر
برای گوينده دروغ ،سودآور است .آيا آنها اين هشدار را فراموش کردهاند:
«اما نصيب بزدالن و بیايمانان و مفسدان و آدمکشان و بیعفتان و
جادوگران و بتپرستان و همه دروغ گويان ،درياچه مشتعل به آتش و
گوگرد خواهد بود( ».مکاشفه )8 :21
 «چيزی که درباره او میگم ،حقيقت داره!» اين جمله اغلب در مواقعیکه فرد به دنبال شايعه پراکنی يا تهمت زنی درباره دوست ،همکار ،رييس
و يا ديگران است ،شنيده میشود .عمل آنها ممکن است به شکلی باشد
که گويی ناشی از محبت و نگرانی است اما در واقع باز هم همان تهمت و
افتراست .حقيقت اين است که ممکن است صددرصد حق با شما باشد ،اما در
استاندارد ابديت ،کاری کامال اشتباه است .اگر به خاطر بياوريد پسر کوچک
نوح  -حام -به درستی به برادرانش خبر میدهد که پدرشان مست کرده و
برهنه شده است .او و نسلاش به خاطر بی آبرو کردن پدرش ،لعنت و نفرين
میشوند .آيا افرادی که شايعه پراکنی میکنند و افترا میزنند ،اين نصيحت
به ايمانداران را فراموش کردهاند« :برادران ،از يکديگر شکايت نکنيد ،تا بر
شما نيز داوری نشود ،زيرا داور ،بر در ايستاده است( ».يعقوب )9 :5
مثالها پايانناپذيرند ،اما نتيجه ساده آنها اين است که چنين افراد و
ابديت
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اعمالی ،مخالف اراده ابدی خداوندند .حقيقت ترسناک اين است که بسياری
از افرادی که به اين شيوه زندگی میکنند و چنين اعمال به ظاهر بیضرری
را انجام میدهند ،ممکن است عضو کليسا باشند و اخالق و شخصيتی بسيار
برجسته داشته باشند و الگوی يک شهروند نمونه ،به حساب آيند ،اما در
مقياس ابديت چگونه ارزيابی میشوند؟! يوحنا پاسخ ما را در چگونگی بلوغ
و کامليت محبت خداوند در نامهاش میدهد:
«آن که میگويد او را میشناسد ،اما از احکامش اطاعت نمیکند ،دروغ گوست
و راستی در او جايی ندارد .اما آن که از کالم او اطاعت میکند ،محبت به خدا
به راستی در او به کمال رسيده است .از اين جا میدانيم که در او هستيم».
(اول يوحنا )5-4 :2

به ياد بياوريد که کمال محبت خداست که به ما اطمينان ايستادن در برابر
داوری را میبخشد .يوحنا آشکار میکند که محبت خدا نه با گام برداشتن در
مسيری که در چشم جامعه نيکوست بلکه با نگاه داشتن دستورات خداوند به
کمال میرسد .به خاطر داشته باشيد که حوا به سمت بدی در مورد درخت
معرفت نيک و بد ،کشيده نشد بلکه به دنبال نيکويی بود.
«و چون زن ديد که آن درخت ب رای خوراک نيکوست ،و به نظر خوش نما و
درختی دل پذير و دانش افزا ،پس از ميوهاش گرفته ،بخورد و به شوهر خود
نيز داد و او خورد( ».پيدايش )6 :3

چيزهايی که به نظر خوشنما و نيکو هستند ،گاه در استدالل انسانی ما
همراستای محبت جاودانی خداوند فرض میشوند .اما اين چيزها ضرورتا
ابدی و پايانناپذير نيستند.
هم چنين انجيل بيان میکند که نمیتوانيم درصدی از دستورات خداوند
را رعايت کنيم و ايمان داشته باشيم که در روز داوری اطمينان خواهيم
داشت .اين اطمينان تنها زمانی است که با دقت همه کالم او را در تماميت آن،
اطاعت نماييم و محبت خدا در ما کامل شود .اين دليل عطای فيض توسط
خداوند است تا ما را برای اطاعت کامل از کالمش به شکلی که مورد قبول
او باشد ،نيرو بخشد.
«پس چون پادشاهیای را میيابيم که تزلزلناپذير است ،بياييد شکرگزار
باشيم و خدا را با ترس و هيبت عبادتی پسنديده نماييم ،زي را خدای ما آتش
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سوزاننده است( ».عب رانيان )28 :12

کليد ،شناخت خواست پادشاه و جست و جوی آن چيزی است که از
نظر او نيکوست نه از نظر دنيا و استداللهای انسانی .به همين دليل است که
خداوند به ما میگويد:
«و ديگر هم شکل اين عصر مشويد ،بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون
شويد .آن گاه قادر به تشخيص خ واست خدا خ واهيد بود؛ خ واست نيکو،
پسنديده و کامل او( ».روميان )2 :12

ممکن است آنچه از نظر فرهنگ ما خوب است ،در تقابل با خواست
خداوند و ابديت قرار بگيرد .اجازه دهيد اين موضوع را روشن کنم .من هم
اکنون در هتلی در سنگاپور نشستهام؛ جايی که قرار است برای نزديک به
بيست هزار نفر در پايان هفته موعظه کنم .من بارها ميان اين ملت بودهام.
بارها در هلند نيز انجيل را موعظه کردهام .در هلند ،داشتن يا مصرف
ماريجوانا خالف قانون نيست .مردم میتوانند قانونا ماريجوانا بکشند و
نگران مجازات نباشند .اما در سنگاپور ،حتا اگر مقدار بسيار کمی ماده مخدر
داشته باشيد ،دستگير شده و به سختی مجازات خواهيد شد .اگر با برخی
از مواد مخدر دستگير شويد ،مجازات ،مرگ و اعدام خواهد بود! وقتی به
سنگاپور پرواز میکنيد ،روی کارت ورودی نوشته شده« :حمل کنندگان
مواد مخدر بر اساس قانون سنگاپور مستوجب مرگاند».
آيا میتوانيد تصور کنيد يک جوان هلندی که به طور مرتب ماريجوانا
مصرف میکند ،به سنگاپور سفر کرده و ماريجوانای خود را با سنگاپوریها
تقسيم کند؟ او با خوشحالی به دوست جديدش میگويد« :هی ،پسر اين ماده
توپه! بهت آرامش میده و میفرستدت هوا و تمام نااميدیهات رو دود میکنه!
يک کمی میخوای؟ میتونم يک کمی از اون رو باهات قسمت کنم!»
او فورا دستگير میشود .او در شوک است« :چرا مرا دستگير کرديد؟»
اين اولين سوالی است که از دهان او خارج میشود.
روز دادگاه فرا می رسد ،او در محوطه دادگاه در برابر قاضی میايستد
و با تمام وجود اعتقاد دارد که همه اينها يک سوتفاهم است .قاضی اعالم
میکند که گناهکار است و بايد تنبيه شود.
مرد ناباورانه میگويد« :عاليجناب! جايی که من از آن میآيم ،قسمت
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کردن ماریجوانا با رفيقات ،کار خوبی است!»
قاضی به او جواب میدهد « :تو در هلند نيستی ،تو در سنگاپوری و اين
کار در اين جا خالف قانون است!»
اطمينان جوان هلندی از بين میرود .او چيزی ندارد تا بر آن بايستد .او وقتی
در برابر دادگاه عالی برای تجديد نظر بايستد ،بی دفاع محکوم خواهد شد.
وقتی چند سال پيش در سنگاپور بودم ،يک جوان امريکايی بود که به
خاطر خراب کردن يک خودرو بازداشت شده بود .او دستگير و گناهکار
شناخته شده و به چند ضربه روتان محکوم گرديد .روتان ،يک نوع وسيله
تنبيهی است که با نوعی چوب بامبوی فرآوری شده مانند تازيانه بر پشت
فرد میزنند .حتا رييس جمهور کلينتون تالش بسيار کرد تا در مجازات
جوان تخفيفی بگيرد اما موفق نشد .جوان ،قانون سنگاپور را شکسته و
مستحق مجازات بود.
همه ما در برابر باالترين دادگاه جهان خواهيم ايستاد .حکم اين دادگاه ابدی
خواهد بود .بسياری از حکم دادگاه شوکه خواهند شد ،اما کاری نمیتوانند بکنند.
آيا شما حاضريد؟ مطابق کالم خدا ،ما میتوانيم به پيشگاه تخت داوری
با اطمينان وارد شويم .اين کتاب برای آماده سازی شما طراحی شده است.
اگر آن جوان هلندی وقت میگذاشت تا برای ورود به سنگاپور خود را آماده
کند ،دچار چنين مجازات سنگينی نمیشد .برای ما تصميم و حکمی که در
دادگاه االهی گرفته میشود و هميشگی است ،بيش از اندازه اهميت دارد.

پاد

ا

بيش از يک داوری وجود دارد :يک داوری برای بیايمانان و ديگری برای
ايمانداران و حتا يکی برای فرشتگان .حکم و داوری متفاوت خواهد بود.
تنبيه و پاداش هر دو وجود دارند .در فصلهای آينده عميقا به اين موضوع
خواهيم پرداخت .اما بگذاريد بار ديگر تاکيد کنم که داوری و حکم ،ابدی
خواهد بود .اين خواست االهی است که ما از پيش آن را بدانيم و برای پاداش
تالش کنيم .پولس میگويد:
«آيا نمیدانيد که در ميدان مسابقه ،همه میدوند ،اما تنها يکی جايزه را
میبرد؟ پس شما چنان بدويد که ببريد .هر که در مسابقات شرکت میجويد،
در هر چيز ،تن به انضباطی سخت میدهد .آنان چنين میکنند تا تاجی
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فانی به دست آورند؛ ولی ما چنين میکنيم تا تاجی غيرفانی به دست آوريم.
پس من اين گونه میدوم ،نه چون کسی که بی هدف است؛ و مشت میزنم،
نه چون کسی که ه وا را بزند؛ بلکه تن خود را سختی میدهم و در بندگی
خويش نگاهش میدارم ،مبادا پس از موعظه به ديگ ران ،خود مردود گردم».
(اول قرنتيان )27-24 :9

او آشکارا میگويد« :پس من اين گونه میدوم ،نه چون کسی که بی هدف
است»در ترجمه ديگری میخوانيم« :پس من با هدف در هر مرحله به سختی
به سوی مقصد میدوم» اين دقيقا همان کاری است که هر فردی میبايست
انجام دهد .دويدنی با اطمينان و هدف به جهت برنده شدن .ما عليه يکديگر به
رقابت نمیپردازيم ،تنها برای خودمان مسابقه میدهيم.

بر ن خ

با ب ت

تنها فکر کردن به آنچه موجب بروز اتفاقات خوب در تخت داوری
میشود ،کافی نيست .ما هيچ عذری نداريم ،چراکه خداوند خواسته خود
را در دسترس ما قرار داده است .گروهی از مردم خواهند بود که وقتی
خودشان را در ارتباط با ديگران مقايسه میکنند ،کارهای خوب زيادی
انجام دادهاند اما اجازه ندادهاند ابديت نيروی محرکه و راهنمای زندگیشان
باشد يا همان عنوان اين کتاب» برانگيخته با ابديت» .واژه «برانگيخته» ،به
معنای «به جلوراندن» میباشد .هم چنين به معنای «هدايت کردن ،کنترل
کردن و جهت دادن» نيز به کار میرود .تعريف ديگر واژه نام برده« ،ايجاد
انگيزه کردن» است .چه چيز راهنما و انگيزه زندگی ما روی زمين است؟ آيا
ابديت است يا چيزهای فانی؟! آيا بر اساس خرد االهی است يا ما خود را با
ديگران قياس میکنيم و به چاپلوسیهای ديگران ،سنتها ،افسانههايی که از
روی منبرها و در مدرسهها جار زده میشوند ،گوش میدهيم؟ آيا آنچه
که زندگیمان را بر اساس آن بنا کردهايم ،میتواند در برابر تخت داوری
بايستد ،يا تمام تالشهايمان نابود خواهد شد؟ به خاطر بياوريد که ما اکنون
میدانيم در داوری چه چيزی مالک است:
«برای کسی که مرا رد کند و سخنانم را نپذيرد ،داوری ديگر هست؛ همان
سخنانی که گفتم در روز بازپسين او را محکوم خواهد کرد( ».يوحنا )48 :12
بسياری از افراد هنگامی که در روز داوری در برابر عيسای مسيح
ابديت
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میايستند ،به هراس خواهند افتاد .بسياری از اين افراد ،بیايمانان هستند اما
کم و بيش مسيحيان مدعی ايمان نيز خواهند بود! بله ،آنها کسانی هستند
که بخشی از آموزههای عهد جديد را به امانت گرفتهاند اما به دنبال تصوير
کامل آن نرفتهاند .سوال من از شما اين است « :آيا قصد داريد حقيقت را
پس از حکم و داوری نهايی که ديگر برای تغييرش دير است ،پيدا کنيد يا هم
اکنون به دنبال کشف معيار داوری خود هستيد؟
فصل بعد با يک حکايت آغاز میشود که در فصل سوم نيز ادامه میيابد.
آن را به دقت بخوانيد و جزيياتاش را به خاطر بسپاريد ،چراکه اغلب به آن
بازگشت خواهيم کرد .داستان در فصل هشتم به نتيجه و پايان میرسد و
حقايق مربوط به آن در باقی کتاب مورد بحث و بررسی قرار میگيرد .کتاب
پيرامون اين تمثيل میچرخد ،بنابراين آن را سرسری نخوانيد چون ممکن
است بارها در طول پيشرفت تعليم ناچار شويد به آن بازگشت کنيد.
بيشتر آنچه که در اين کتاب مطرح کردهام ،خدا به طور شخصی و آشکارا
درباره آنها با من صحبت کرده است .من بسياری از خطاها و اشتباههای
خود را با شما در ميان خواهم گذاشت ،اشتباهاتی که به وسيله روحالقدس
زير ميکروسکوپ حقيقتياباش ،به دقت مورد وارسی و موشکافی قرار
گرفته است .اميدوارم اين کتاب شما را برانگيزاند تا کتاب مقدس را به دقت
بررسی کنيد و بتوانيد بنيادی محکم برای خود بسازيد تا در روز داوری
بر آن استوار بايستيد .درباره برخی از تصورات غلط جامعهمان که موجب
میشود زنان و مردان ،بيشتر و بيشتر از کسی که او را منجی خود مینامند،
دور شوند ،صحبت خواهم کرد .شما هراسان خواهيد شد ،به لرزه خواهيد
افتاد و بارها متنبه خواهيد شد اما در پی همه اينها وعده ،اميد و آرامش
خواهد آمد.
اگر جسارت داريد ،خواستار حقيقت هستيد و قلبی برای خدا داريد ،پس
ادامه دهيد .از آنچه خواهيد خواند ،خشنود خواهيد شد .در ادامه قلب خود
را به اين نصيحت و تشويق بسپاريد:
«تا به فيض او پارسا شمرده شده ،بنا بر اميد حيات جاودان ،به وارثان بدل
گرديم .اين سخنی است در خور اعتماد .و از تو میخ واهم که بر اين امور تاکيد
ورزی ،تا آنان که بر خدا اعتماد بستهاند ،از ياد نبرند که خويشتن را وقف کارهای
نيکو نمايند ،که اينها همگان را نيکو و سودمند است( ».تيتوس )8-7 :3
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فصل دوم

فاب
پادشا
در ن
ن
آن گاه با َم َثل ها ،بسيار چيزها به آنها آموخت.
او در تعليم خود به ايشان گفت…:
مر

روزی روزگاری سرزمينی وجود داشت شبيه سرزمين ما ،اما از جهاتی
هم متفاوت بود .در آن جهان هيچ ملت مستقلی وجود نداشت ،تنها يک
پادشاهی بزرگ بود که افاب ِل ناميده میشد .با وجود آن که اين پادشاهی در
سراسر جهان گسترده شده بود ،تنها يک شهر بزرگ داشت که تمام رهبری
از آنجا انجام میشد .اين شهر« ،شهر بزرگ افابل» ناميده میشد .ما آن را
به اختصار «افابل» میناميم.
اين شهر جادويی به وسيله پادشاهی استثنايی به نام «جايلين» رهبری
میشد .زيردستان شاه جايلين ،به شدت او را دوست داشتند و ستايشاش
میکردند .شاه جايلين ،محبت و عشقی عميق را میپراکند که پايانناپذير
مینمود .او قوی و خردمند بود و در عين حال بسيار مهربان و خندان .او
رفتاری شاهانه داشت و بسيار جذاب و متشخص بود .با او بودن باعث
میشد شخص احساس کند که فضايی نيکو او را احاطه کرده است .حضورش
فراگير بود و تمام جنبههای زندگی را ارتقا میداد .ديد و بصيرتاش همه را
متحير میساخت و توانايی غريبی در ديدن فراسوی عمل و انگيزههای قلبی
افراد داشت.
پد ِر جايلين که افابل را بنا نهاده بود ،به عنوان پادشاه پدر ،شناخته
میشد .پس از بنيانگزاری شهر ،تمام رهبران را به گرد پسرش فراخواند.
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افراد مقيم اين شهر بزرگ برای اجرای قانون جايلين در نقاط دورافتاده
پادشاهی به او کمک میکردند .اين کار بر پايه يک سيستم سلسله مراتبی
قدرت و اختيار در اين شهر قانون انجام میپذيرفت.
شهر بزرگ بود؛ با مساحتی نزديک به پانصد کيلومترمربع و در عين
حال بسيار خوب طراحی شده بود ،چراکه با وجود تراکم جمعيت ،هرگز
ازدحام و شلوغی در آن حس نمیشد .حومه شهر ترکيبی از خانههای ييالقی
و اقامتگاههای شهری -آپارتمانی بود .حومه شهر در يک منطقه مسطح واقع
شده بود که تا انتهای غربی افابل گسترش میيافت؛ جايی که خانههای ساده
کارگران قرار داشت( .ساده از نظر افراطی گری عصر و دنيای ما) با وجود
اين که شغل اين گروه بسيار سخت بود ،اما اين دسته از مقيمان تنها به خاطر
سکونت در شهر پادشاه ،بسيار شادمان بودند .زمينهای کوهستانی در
مرز شمالی و جنوبی ،خانه هنرمندان بود .اين افراد دارای مهارتهای خلق
موسيقی ،آثار هنری ،طراحی و نوشتن بودند .اين خانهها ،چشم انداز زيبايی
داشتند و توسعه يافتهتر از خانههای کارگران بود.
جذابترين بخش شهر ،ناحيه شرقی آن بود که از خانههای وياليی زيبا
شکل گرفته بود ،اين بخش به عنوان مرکز شاهی شهر مشهور بود و در
مجاورت محل اقامت پادشاه قرار داشت؛ جايی که پادشاه بيشترين وقت
خود را در آن سپری میکرد .در محل اقامت پادشاه خانهای بود که نزديکان
پادشاه در آن زندگی میکردند .اين جا ،جايی بود که اعضای حکومت او و
کمک-رهبران ،جمع شده و با يکديگر کار میکردند .مرکز شاهی ،هم چون
جواهری روی تخته سنگی مشرف به ساحل دريای بزرگ قرار داشت.
نسيمی ماليم و دايمی از سمت اقيانوس الجوردی میوزيد و شهر را تازه
میساخت .ساحل سفيد بکری حاشيه آبها را شکل میداد؛ مکانی که تنها
باغهای سلطنتی ،بکریِ آن را از بين برده بود .اين باغها در سراسر شهر
شاهی ساخته شده بودند .بدون شک اين مکان جذابترين و بهترين محل
اقامت شهر بود .اما هيچ خانهای در زيبايی و ظرافت ،يارای برابری با قصر
پادشاهی را نداشت.
در مرکز افابل ،درخت زندگی قرار داشت .تنها زيردستان پادشاه امتياز
و اجازه خوردن از ميوه شگفتانگيز آن را داشتند .ميوه درخت زندگی تنها
خوش طعام و خوش نما نبود ،بلکه درون آن مغزی عطرآگين بود که قدرتی
معجزآسا داشت.
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ا

ن

در سمت غربی فالت افابل ،بيابانی خشک با حدود  60مايل وسعت به
سمت رودخانه بزرگ ادونگا[ [1امتداد میيافت .به محض عبور از ادونگا ،خود
را در بخش ديگری از پادشاهی که ِعندِل ناميده میشد ،میيافتيد .بچههای
شهروندان افابل را به هنگام تولد به واليت عندل میآوردند .پس از يک هفته
از تولدشان ،به پرستاران ويژه پادشاه برای مراقبت سپرده میشدند .به
محض آن که اين شهروندان جوان  -يا به عبارتی عندلیها -به سن پنج
سالگی میرسيدند ،وارد مدرسه عندل میشدند .جايی که به مدت ده سال
در آن تعليم میيافتند .آنها در آنجا درباره رسوم افابل و شاه جايلين بزرگ
میآموختند .تنها پرستاران شاه و آموزگاران مدرسه از فرصت ديدار با
جايلين لذت برده بودند .هر پنج سال او به صورت مخفی از عندل ديدن
میکرد تا از مشورت قلبی خود ،بچهها و مدرسه را بهرهمند سازد .اگرچه
هرگز حضورش را برای همه آشکار نمیکرد ،با اين همه احسان و نيکويی
او در سراسر عندل و در تمام جنبههای اجتماع آنجا ،مشهود بود.
دوره ده ساله مدرسه عندل ،دانشآموزان را برای زندگیای که پيش رو
داشتند ،آماده میساخت .در سن پانزده سالگی آنها دوره کوتاهی را برای
به کار بردن تمام تعاليمشان سپری میکردند .در اين دوره زمانی ،به آنها
مقداری پول و مسئوليت داده میشد .آنها چگونگی مراقبت از منابعی که
در اختيارشان قرار میگرفت و جوانی و چگونگی و کجايی صرف مابقی
زندگیشان را -جايی که يک صدوپنجاه سال طول میکشيد -ياد میگرفتند.
اگرچه دوره آزمايشی ،پنج سال طول میکشيد ،اما هيچ کدام از دانشآموزان
از مدت آن آگاه نبودند .همه آنها میگفتند که نبايد بيش از ده سال باشد.
در پايان اين دوره ،هر کدام از آنها در پيشگاه پادشاه حاضر میشدند تا
مسئوليتی را که برای زندگی برگزيده بودند ،برعهده بگيرند.
اين دوره آزمايشی ،وفاداری آنها را مشخص میکرد .کسانی که از
فرمانهای جايلين در گفتار و عمل پيروی میکردند ،در رهبری او مورد
تقدير و تشويق قرار میگرفتند .اين تشويق ،اعطای تابعيت افابل بود.
پيامد انتخاب آنها ،امنيتی بود که پاداش میگرفتند .اما اگر در طول دوره
آزمايشی ،سرکشی میکردند و تحت قانون خودشان زندگی میکردند ،به
Great River Adonga 1
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سرزمين «لون»[ [2يا سرزمين تنهايی تبعيد میشدند .لون ،سرزمينی بيابانی
و در تاريکی مطلق بود؛ جايی که تنهايی و نااميدی حکم فرما بود .آنها در
آنجا تمام طول عمرشان را در زندان و شکنجه به سر میبردند.
[[3
نخستين فردی که به اين ويرانه تبعيد شد ،نامش «دايگون» بود؛ کسی
که فرمانروای تاريکی لون شد .اگرچه او سالها پيش در برابر جايلين ،تمرد
و سرکشی کرده بود ،هنوز نفوذش در عندل باقی بود .ساکنان عندل که
به سروری جايلين معترف بودند ،از قدرت تاريکی دايگون آزاد بودند .اما
کسانی که خدمت گزاری به جايلين را رد میکردند ،زير سلطه حکومت اين
فرمانروای سقوط کرده قرارمی گرفتند.
شاه جايلين بزرگ ،برای جلوگيری از نفوذ بيشتر تاريکی به درون
قلمروش ،حکمی اجباری را در سراسر سرزمين برقرار کرده بود تا بتواند
هم تماميت افابل را حفظ کند و هم شالوده آن را .تمام کسانی که از روش
دايگون تبعيت میکردند و جايلين را با گفتار يا عمل خود به عنوان پادشاه
رد میکردند ،برای باقی عمر به لون تبعيد میشدند .حال داستانمان را آغاز
میکنيم.
ابتدا زندگی پنج نفر از شاگردان عندل را دنبال خواهيم کرد .دو نفرشان
دختر و سه نفرشان پسر هستند و نامهايشان به شرح زير است:
مستقل[ ،[4فريبخورده[ ،[5بزدل[ ،[6خودخواه[ ،[7شفقت[ .[8بگذاريد هر کدام
را با مقدمهای معرفی کنم:

مس
پسری است که مدام درباره موجوديت افابل سوال میکند .او نمیتواند
باور کند کسی که جايلين ناميده میشود و تا به حال او را نديده ،نه تنها
ضرورت تابعيت اوست بلکه چنين قوانين سختی را برای تابعيت وضع نموده
است .او به وجود توطئهای برای نگاه داشتن خود و ديگران در زير کنترل
2
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8
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و نظارت معلمها ،مشکوک است .او به عنوان تحقير ،از آموختن و توجه به
آموزههای اين پادشاهی خيالی سر باز میزند.
مستقل ،کسانی را که چنين حرفهای بی معنا و پوچی را باور میکنند،
به باد تمسخر میگيرد .او قصد دارد آن چنان که شايسته است ،زندگی کند؛
آزاد از قوانين جايلين! تنها استثنايی که میتواند موجب وفاداری او شود،
همسو بودن قوانين با هدف و خواسته اوست .اين پسر از اين که ديگران
بدانند او حاضر نيست زندگی خود را وقف خواسته ديگران کند ،هيچ ابايی
ندارد.

فر ب ورد
فريبخورده ،موجوديت افابل را زير سوال نمیبرد .او پسری است که
شاه جايلين را باور دارد و حتا از وعدههای او لذت میبرد .اوعقلی و زبانی
با آموزهها و قوانين موافق است ،اما بخش بزرگی از زندگی او با اين تعاليم
در تعارض است .او وفاداری خود را به پادشاه نشان داده و تعاليم او را
نگاه داشته است و در کارهای مدرسه که باعث شادی و نشاط است ،شرکت
میکند اما وقتی در کاری نفع شخصی خود را نبيند ،نظرش به سرعت عوض
میشود .روش زندگی او برخالف پيروان واقعی جايلين است و به خاطر
شخصيت نيرومندش ،با زيرکی ديگران را به راههای خود میکشاند .او کامال
متوجه وضعيت ناپايدار خود در دوره آزمون و داوری است .فريبخورده
و مستقل ،با وجود اختالف نظر در مورد موجوديت جايلين ،رابطه دوستانه
خوبی با هم دارند .فريبخورده ،شوخ است و هر دو عاليق مشترکی دارند.
بنابراين مستقل ،مانند شريکی برای اوست.

ب د
بزدل ،از مشتاقترين دانشآموزان است .او دختری است که در کالس
زياد حرف میزند و همواره جزو بهترينهای مدرسه به شمار میآيد .او
بسيار فعال است و معموال در فعاليت های فوقبرنامه پيشقدم شده و
دانشآموزان ديگر را به شرکت در امور اجتماعی ترغيب میکند .هرکسی
که مسئول بررسی دانشآموزان باشد ،به يقين خواهد گفت که بزدل برای
اهداف جايلين اشتياق زيادی دارد.
زندگی در ِعندِل
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ود و
خودخواه نيز پسری است که جايلين و آموزههايش را قبول دارد .او
به وجود و هستی افابل شک ندارد و در ضمن کامال رک است .او باور
دارد که جايلين حاکمی شگفتانگيز و پادشاهی داور است و نسبت به تمام
کسانی که وفاداری خود را به او اعالم میدارند ،بسيار مهربان و بخشنده
است .او تنها بر محدوديت خود در درک آموزهها و شخصيت جايلين ،چشم
دوخته است .او فراموش کرده که جايلين به همان اندازه که فردی مهربان و
بخشنده است ،رهبری عادل و مقدس است .بنابراين خودخواه ،تصويری از
جايلين را در ذهن خود میپرورد که با واقعيت او تفاوت دارد .او باور دارد
که فريبخورده ،بزدل و شفقت بدون شک جزوی از اين پادشاهی پرجالل
هستند؛ هرچند نگران مخالفتهای تند مستقل است.
خودخواه باور دارد همه کسانی که لفظی ،جايلين را اعتراف میکنند و
زندگیشان به گونهای است که قوانين بزرگ و مهم را نمیشکنند ،امتياز
ورود به افابل را خواهند داشت ،همان طور که از نامش پيداست ،او به شدت
خودخواه و خودپسند است و اغلب انگيزه کارهای خوبی که انجام میدهد،
نفع شخصی است .گاهی اوقات انگيزهاش ،دلسوزی است اما وقتی دچار
دردسر و فشار زياد شود ،سريعا به دنبال منفعت خود میرود.

ش ت
آخرين فرد قصه ما ،دختری است به نام شفقت .او حاضر است با تمام
قلب و وجودش ،قوانين جايلين را اطاعت کند .او نه تنها اصول جايلين را
آموخته ،بلکه همواره به دنبال قلب جايلين در پس هر فرمانی است .او مدت
زمان زيادی را صرف درک و شناخت خواست جايلين میکند .اين به معنای
ساعتها مطالعه و وقف آزادانه برای کارهای خوب مدرسه و اجتماع عندل
است .او میداند به محض رسيدن به  15سالگی ،برای انجام آرزوها و
خواستههای پادشاه بزرگ ،فرصت کوتاهی در عندل خواهد داشت .هدف او،
وقف زندگیاش برای جالل جايلين است .او هرگز اجازه نخواهد داد تا منافع
شخصیاش مانع انجام هدف نخستيناش شود.
شفقت ،جايلين را دوست دارد و برای مالقاتش با پادشاه ،روزهای
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طوالنی و زيادی در پيش دارد .او مشتاقانه از پادشاه اطاعت میکند و
از نيکويیهای پادشاه با ديگران بسيار سخن میگويد .به همين دليل او
اغلب تنهاست و مورد تمسخر ديگران قرار میگيرد .اگرچه پافشاری او
به وفاداری تزلزل ناپذيرش نسبت به قوانين جايلين ،موجب آزار و رنج او
میگردد .اما هيچ چيز نمیتواند او را از وفاداری به پادشاه بازدارد.

فار ل
هر پنج نفر قصه ما به  15سالگی رسيدند .روز مقرر فرارسيد و آنها به
همراه دو هزار دانش آموز ديگر فارغ التحصيل شدند .به هر کدام از آنها
مسئوليت انجام ماموريتی با ميزان مشخصی پول نقد سپرده شد .اين مقدار
پيشتر به وسيله جايلين تعيين شده بود و به وسيله رييس فارغ التحصيالن
پرداخت میشد .رقم پرداختی به پنج دانشآموزان ما چيزی در اين حدود
بود:
مستقل 55/000 ،دالر دريافت کرد ،فريبخورده و بزدل هر کدام 40/000
دالر ،خودخواه از همه بيشتر دريافت کرد 75/000 :دالر و نهايتا شفقت
 25/000دالر .اين شهروندان جوان با پولی که در اختيارشان بود ،برای
آموزش نهايی مرخص شدند.

فروشن
مستقل ،بی درنگ برای جشن گرفتن آزادی تازه يافته اش ،به يک مهمانی
ميگساری رفت .اگرچه او به ندرت در کالسها حاضر میشد ،اما حس
میکرد که گويی ذهنش هنوز پر از آنهاست .او همان چند باری که در
کالس حاضر شده بود ،برخی قوانين جايلين را شنيده بود و بارها از اين
که اين قوانين حقيقت داشته باشند ،دچار حيرت شده بود .به همين دليل او
متعجب بود که اگر کارهای بدش در ميزان پولی که قرار بود به او در پايان
تحصيل بدهند موثر است ،پس چرا اين مقدار پول به او دادهاند؟
مستقل ،از دريافت چنين مقدار پولی  -در حالی که قوانين مدرسه را
بارها شکسته بود  -متحير بود .او  55/000دالر را دريافت کرده بود .اين
مقدار بيشتر از بزدل و دو برابر مبلغ دريافتی شفقت بود .او با خود انديشيد:
زندگی در ِعندِل
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«چه کار بيهودهای! شفقت و بزدل تمام وقت خود را در کالسهای بی خودی
صرف کردهاند و ساعتها وقت گذاشتند و اکنون برای کاری که انجام
دادهاند ،چنين مقدار اندکی دريافت کردهاند ».به واقع اين موضوع اعتقاد او
به عدم وجود جايلين را اثبات میکرد .او فکر میکرد حتما اين پولی است که
والديناش که سالها پيش ناپديد شده بودند ،برايش به جا گذاشتهاند .اين
موضوع ديدگاه او را نسبت به اين که تمام اينها فريب مدرسه برای کنترل
زندگی دوران جوانی آنهاست و قصد دارند آزادی و استقالل فکریشان را
بگيرند ،تقويت میکرد.
مستقل دو هفته پس از جشن دريافت که میبايست کاری دست و پا کند.
او میديد که پولهايش سريع تر از آنچه فکرش را بکند ،با اسرافکاری
در حال تمام شدن است .او يک نمايشگاه اتومبيل راهانداخت و خيلی زود
دريافت که فروشنده ماهری است .کسب و کارش به شکلی باورنکردنی خوب
پيش رفت .بسياری از فارغ التحصيالن جديد ،بخشی از پول دريافتی خود
را صرف خريد ماشينهای جديد از نمايشگاه مستقل میکردند .او با افزايش
سرمايهاش وارد کارهای ديگر شد و در آنها نيز به خوبی موفق گرديد.
هرچه دارايیاش بيشتر میشد ،او نيز روش زندگی خود را متفاوت میکرد.
او به سرعت دريافت ،پول منبع حيرت آور نفوذ است و به نظر میرسيد که
قادر است با آن خوشبختی را به دست آورد .ثروت و دارايی و روش زندگی
او قدرت جذب زنان را داشت؛ چيزی که زندگیاش را نيرومندتر میساخت.
مستقل ،به گردهمآيیهای هفتگی توجهی نشان نمیداد .با اين وجود
هنوز از نظر خيلیها ،شهروندی بسيار نيکو به حساب میآمد .چراکه آنها
قدردان کمکهای مادی او در پروژههای اجتماعی بودند .به نظر میرسيد
زندگی به اين عندلی سخت کوش ،بهتر از اين نمیتوانست ببخشد.

بسا وب رو
فريبخورده ،دو هفته تمام جشن گرفت .اگرچه او بهاندازه ديگران پول
دريافت نکرده بود ،اما از اين خوشحال بود که بيشتر از شفقت پول به
دست آورده است .اين موضوع بيشتر از پيش باور اشتباه و تحريف شده
او را نسبت به جايلين به عنوان پادشاهی که با نهايت مهربانی و رحمت
برخی از کارهايی را که چندان مهم نيستند ،ناديده میگيرد ،تثبيت میکرد.
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او دورانی که در مدرسه بود ،با دو دختر روابط جنسی آزادانهای داشت.
در حالی که اين کردار با تعاليمی که آموخته بود ،منافات داشت .او هيچ
تضادی در اين کار نمیديد چرا که به جايلين و پادشاهی او ايمان داشت.
او زندگی شخصیاش را بر اين اساس پايه ريزی کرده بود که« :تا وقتی به
وفاداریام نسبت به جايلين اعتراف کنم و قلب کسی را به سختی نشکنم،
در نظر پادشاه خوب باقی خواهم ماند ».او دليل میآورد که پادشاه میداند
هر کسی نيازهايی دارد و هيچ کس کامل نيست .او باور داشت که تمام
خطاهايش در رحمت و فيض جايلين به خاطر ايمانی که به او داشته و قلبی
را نشکسته ،بخشيده خواهد شد.
پس از چند هفته ،فريبخورده کسب و کار خود را هم چون مستقل،
شروع کرد .او يک بسازوبفروش شد .در ابتدا پيداکردن مشتری سخت و
پر زحمت بود .طرحهای او از هر نظر عالی بودند اما نمیتوانست خريداران
واقعی پيداکند .بعضیها فکر میکردند قيمتهای او باالست و برخی توانايی
خريد چنين خانههايی را نداشتند .او قيمتها را نااميدانه کاهش داد و برای
جلب توجه مشتريان از مدلهای زيبايی استفاده کرد .او به تعهدات اوليهاش
وفادار بود ،اما شروع کرد به استفاده از مواد درجه پايين تری از آنچه
پيشتر وعده داده بود .در واقع برخی از مواد مورد استفادهاش ،نقض قوانين
و استانداردها بود .او سعی میکرد با اين استدالل که قانون گذارانی که اين
قوانين را نوشتهاند ،بيش از حد محتاط بودهاند ،کار خود را توجيه کند .او
اطمينان داشت موادی که به کار برده ،قادر است در هر شرايط آب وهوايی
و فشار ،بنا و ساختمان را نگه دارد .چون اين معاملهها جالب توجه به
نظر میرسيد ،عالقمندان عندلی سريع تر از ساخت خانه ،شروع به امضای
قرارداد کردند .باالخره کسب و کار او هم گرفت .پس از دو سال او تصميم
گرفت وارد خريدوفروش زمين شود .او از شکايتهای مشترياناش خسته
شده بود .فکر میکرد زمين يک باره فروخته میشود و کار او تمام شده
و ديگر تعهدی در برابر مسايل ديگر نخواهد داشت و نمیبايست نگران
ضمانتهای طوالنی باشد.
فريبخورده ،تصادفی مقداری زمين پيدا کرد که قيمت آنها برای هر
جريب ،هزار دالر بود .به نظر میرسيد اين معامله به قدری خوب است
که واقعيت ندارد .تحقيق بيشتر مشخص کرد که اين زمين ها ،جلگههای
سيالبی هستند .اين اطالعات تنها در اختيار تعداد محدودی بود که اکثرا
زندگی در ِعندِل
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دوست او بودند .او يکی از اعضای شهرداری شهر را که از دوستان مستقل
بود ،ترغيب کرد تا پروژه آماده سازی زمين او را بدون آزمايشهای زمين
شناسی تاييد کند .مهمتر از همه اين بود که در طول عمرش هيچ سيلی
رخ نداده بود ،پس واقعا مشکل چه بود؟ بنابراين معامله بدون مشکل و به
سرعت انجام شد .به نظر میرسيد که با همه اين اتفاقات زندگی نمیتواند به
يک تاجر جوان بهتر از اين ببخشد.

دس ار مو ار
بزدل ،پس از فارغ التحصيلی بدون معطلی به همراه چند دختر ديگر به
خريد آخر هفته رفت .اين کار را به دو دليل ،مفيد میدانست :نخست اين
که میتوانست با نزديکترين دوستاناش وقت خود را سپری کند و جشن
بگيرد ،دوم اين که میتوانست لباس و وسايلی را که برای شغل جديدش
به آنها نياز داشت ،تهيه کند .بزدل ،عميقا آرزو داشت در مدرسه عندل،
دستيار آموزگار شود .مصاحبه او جمعه آينده بود .روز دوم خريد ،يکی از
[[10
دوستان بزدل ،به نام «غيبت»[ [9به او گفت که دختر ديگری به نام «تهمت»
به رييس مدرسه گفته که بزدل با يکی از پسران دانش آموز ،خوابيده است.
اين موضوع میتوانست به شدت موقعيت تصاحب شغل دستياری آموزگار
را برای او به خطر اندازد .اين يک دروغ بی معنی بود و حقيقت نداشت .او
در تمام دوران تحصيل ،خود را پاک و منزه نگاه داشته بود .او مطمئن بود
که تهمت ،اين حرف را به خاطر حسادت يا حتا دشمنی و نفرت زده است.
بزدل خشمگين شد .او عميقا رنجيده بود .آنچه را از اين آخر هفته به ياد
میآورد ،خيانت و دروغ دوستش بود .او عهد کرد که تهمت ،بهای کاری را
که کرده بود ،بپردازد.
روز مصاحبه فرارسيد و بزدل از اين که برای شغلی که آرزويش را
داشت ،انتخاب شده بود ،شگفت زده بود .رييس مدرسه به او گفت که در
واقع آن شايعه را شنيده است اما پس از بررسی متوجه نادرستی آن شده
است .او نه تنها شغل دلخواهش را به دست آورد بلکه به عنوان دستيار يکی
از معلمان مورد عالقهاش انتخاب شد .نام آن معلم «زندگی پنهانی» بود .او
يکی از آموزگاران بااستعداد جايلين بود .بزدل ،از اين که قرار بود با چنين
Gossip 9
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40

برانگيخته با ابديت

رهبر پويايی همکاری کند ،هيجانزده بود .نيم سال تحصيلی آغاز شد و همه
چيز به شکلی عالی پيش میرفت .اما هنوز بزدل بار رنجشی را که نسبت به
دوست سابقاش داشت ،با خود حمل میکرد .با وجود آن که همه چيز خوب
پيش میرفت ،اما او نمیتوانست خطا و بیوفايی تهمت را فراموش کند .در
ظاهر همه چيز خوب به نظر میرسيد ،اما رنج و ناراحتی در زير اليههای
ظاهری شکل میگرفت.
[[11
نام «زندگی پنهانی» نشان دهنده شخصيت او بود .او از يک طرف،
آموزگار بود و از طرف ديگر در زندگی خصوصيش فرد ديگری بود .داوری
او بسيار جدی و سخت بود ،زيرا به عنوان يک معلم ،به او اين امتياز داده
شده بود که شخصا جايلين را ببيند .ترجيح داده میشد معلمان ،در سن سی
سالگی به اين مقام منصوب شوند ،ولی زندگی پنهانی در آن زمان بيست و
پنج سال داشت.
يک روز غروب در حالی که بزدل و زندگی پنهانی تنها بودند ،مرد سعی
کرد بزدل را اغوا کند .دختر درحالی که از اين بی حرمتی عصبانی و شوکه
شده بود ،فورا آنجا را ترک کرد .اما مرد دست بردار نبود و هفته بعد
نيز بر خواست خود پافشاری کرد .دختر کم کم شروع کرد به زير سوال
بردن واکنش خودش و گوش دادن به اغواهای مرد .چرا که فکر میکرد او
شخصی بزرگ و دانشمند است .او از توجه مرد لذت میبرد .مرد آرام و
مهربان بود و در اجتماع به عنوان يکی از جذابترينهای جامعه شناخته
میشد .دختر باالخره تسليم مرد شد و دوشيزگیاش را از دست داد .آن
دو وارد يک رابطه شهوانی شدند .هربار که دختر ،مرد را میديد ،نفسش
به شماره میافتاد .فکر قرار مالقاتها با مرد هنگام غروب ،او را به خود
مشغول ساخته و موقتا توجه او را از رنجش عميق و مخفی شدهای که در
حال حاضر از تهمت داشت ،منحرف ساخته بود .اما پس از چهار ماه ،زندگی
پنهانی او را مانند يک زباله دور انداخت .او فرو ريخت .نمیدانست چرا با او
چنين کرده است .باالخره مرد به او گفت که گزارش تهمت را درباره گذشته
او و رابطهاش با آن دانشآموز شنيده است .اين دليل واقعی نبود؛ در واقع
بزدل ،جذابيتش را برای او از دست داده بود .او در حال حاضر با دختر
جوان ديگری بود.
برای دخترها دشوار بود که در برابر قدرت فريبندگی و اغواگريهای اين
Double Life 11
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معلم برجسته مقاومت کنند .بزدل از اين بی حرمتی سخت خشمگين بود.
چه طور میتوانست هر روز او را ببيند؟! او فورا از ِ
سمت خود در مدرسه
استعفا داد .پس از چند روز قهر ،او با باقی مانده  40/000دالرش يک سالن
زيبايی باز کرد و رفتن به جلسات هفتگی مدرسه را متوقف نمود .با وجود
آن که در فرمان جايلين چيزی در مورد ترک کردن اجتماع هفتگی گفته نشده
بود ،او دوست نداشت با آدمهای رياکار معاشرت کند و به نظر میرسيد
بيشتر افراد اجتماع اين گونهاند .او هر روز سختتر میشد .به ندرت نامی از
مدرسه يا جايلين میبرد .آن شور و حرارتی که پيشتر در گفتوگوها داشت،
از بين رفته بود .اما وقتی از او سوال میشد ،او وفاداریاش را به جايلين
ابراز میکرد .اما در ته دل ،او را به خاطر اين که اجازه داده بود چنين مرد
فاسدی ،معلم مدرسه شود ،مقصر میدانست.
با گذر زمان روزهای آزمايش فرا میرسيد .او به شدت رنجيده بود و
زنی تلخ شده بود .با اين وجود اگر از او میپرسيدند ،قاطعانه منکر حالتش
میشد .او باقی روزهايش را به دنبال راهی بود تا از آن دو نفری که روحش
را عميقا زخمیکرده بودند ،انتقام بگيرد.

شهرد ر ن
اما درباره خودخواه! او به سادگی از ميزان پولی که دريافت کرده بود،
شادمان بود .او جشن گرفت اما بهاندازه کافی تعاليم جايلين را میدانست
و از رفتن به ميکدهها اجتناب کرد .پس از گذشت چند روز ،شروع به
سرمايهگذاری کرد .معامله او سودآور بود و به سرعت توانست پول
اوليهاش را چند برابر کند .همان طور که از نظر اقتصادی رشد میکرد،
پيوسته محبوبيت خود را ميان جامعه اشراف گسترش میداد.
او در يکی از زيباترين بخشهای شهر ،خانهای خريد و قدرتمندان و
متنفذان شهر را به خانهاش دعوت کرد .مقامات عالی رتبه دولتی ،ورزشکاران
حرفهای ،تاجران و ديگر اشخاص برجسته از مهماننوازی او لذت میبردند .او
به سرعت تبديل به يکی از ُپرارتباطترين مردان جامعه شد.
پس از سه سال تصميم گرفت که خود را برای شهرداری عندل ،کانديد
کند .او به خاطر نفوذ مالی و ارتباط اجتماعیاش به سادگی برنده شد و
يکباره خود را در يک دفتر با تصميمهای فراوان رودررو ديد .يکی از آنها
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در ارتباط با مدرسه عندل بود .آنها به خاطر افزايش جمعيت مدرسه و
ضرورت ايجاد فضای بيشتر به وامی فوری نياز داشتند .اين کار به معنای
خريد زمين ،استخدام پيمانکاران متعهد ،ساخت ساختمانهای پرهزينه و
خريد تمام چيزهای ديگری بود که برای تجهيز يک مدرسه الزم است .گام
نخست برای انجمن ،به دست آوردن پول بود .خودخواه ،در جلسه هفتگی
شهر شنيد که آنها نياز به منابع مالی بيشتری دارند .در پايان جلسه جمع
آوری پول ،او کمتر از  1000دالر هديه داده بود.
سپس نوبت به تصميم اصلی رسيد .باالخره مدرسه برای خريد يک زمين
مقدار کافی پول داشت .اين يک معامله جالب بود؛ قيمت زمين در حد بودجه
آنها بود .اما هم زمان يک مجموعه فروشگاه بزرگ نيز قصد خريد آن زمين
را داشت .اعضای شورای شهر ،دو دسته شده بودند :مدرسه ،يک سازمان
غيرانتفاعی بود ،بنابراين هيچ گونه مالياتی پرداخت نمیکرد .از طرف ديگر،
فروشگاه به واسطه درآمدش ماليات هنگفتی پرداخت کرده و در عين حال
برای ساکنان ،ايجاد شغل میکرد .هنگامی که ميان اعضای شورای شهر
دودستگی ايجاد شد ،تصميم نهايی را به عهده شهردار گذاشتند .خودخواه
دچار کشمکش شده بود .مالکان فروشگاههای زنجيرهای با پرداخت مبالغ
قابل توجهی پول ،از ستاد انتخاباتی او حمايت گستردهای کرده بودند ،به همان
ميزان از نفوذ آنها به نفع خود نيز استفاده کرده بود .آنها در موقعيتهای
مختلف نيز به فراوانی در خانه او مهمان بودند.
خودخواه ،به نفع فروشگاه رای داد .او به عموم اعالم کرد که اين رای و
تصميم از هر جهت به نفع شهروندان عندل خواهد بود .او با اين کار راه را
برای فرصتهای شغلی جديد و افزايش درآمد شهر ،هموار کرده بود .او به
مدرسه توصيه کرد که بايد به دنبال توسعه امکانات مالی خود باشند ،اگرچه
میدانست چنين چيزی امکانپذير نيست .تصميم او پيروان راستين جايلين
را نااميد کرد اما جامعه را به تشويق و تحسين واداشت.
دوره دوساله او رو به پايان بود و زمان انتخابات مجدد فرامیرسيد .خودخواه،
در پايان مرحله آزمايشیاش بود ،اگرچه از آن باخبر نبود .او در حالی کهاندکی
احساس پشيمانی داشت ،مبلغی معادل  5/000دالر به مدرسه کمک نقدی کرد .هم
زمان با اين کمک قول داد که زمين ديگری که برای ساختمان آنها مناسب باشد،
پيدا کند .اين کمک اعتماد مجدد بسياری از پيروان جايلين را جلب کرد .به نظر
میرسيد که اين رهبر جوان بدون مشکل برای بار دوم انتخاب خواهد شد.
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ا ب رس ور
شفقت ،پس از فارغ التحصيلی 3/000 ،دالر از  25/000دالر پولش را
به عنوان اعانه جهت گسترش مدرسه عندل هديه داد .او سپاسگزار تمام
چيزهايی بود که از معلمان آموخته بود و میخواست آن را به نوعی نشان
دهد .شفقت با  22/000دالر باقی ماندهاش ،سرانجام توانست يک رستوران
باز کند .او هر چيزی را که مربوط به هنر آشپزی بود ،دوست داشت .با در
نظر گرفتن اين حقيقت که او يک تاجر باهوش بود و در ضمن عاشق آشپزی،
به نظر میرسيد که رستوران بهترين راه برای بهره گرفتن از پولش و
خدمتی برای جامعه باشد .او با استخدام بهترين سرآشپزهای سرزمين و به
کمک دانش آنها ،يک منوی عالی را آماده نمود .رستوان او فورا موفق شد.
با وجود آن که شفقت برای رستوراناش ،برنده جوايزی میشد ،اما همواره
موفقيتش را مديون حکمت و خرد جايلين میدانست و به او نسبت میداد.
در مصاحبههايش مدام از معلمان پيشينش قدردانی میکرد و کارمندانش را
مورد ستايش قرار میداد .او از اين که موفقيتش را به خودش نسبت دهد
و به خودستايی از تالشهايش بپردازد ،دوری میکرد .او میدانست که اين
همه تنها به خاطر جايلين است.
شفقت ،از موفقيتش در راستای کمک به جامعه و مدرسه عندل استفاده
میکرد .او سوپ مرغ مورد نياز مدرسه را مجانی فراهم مینمود .اغلب يک
بعدازظهر را به يک خط توليد غذای اضافی اختصاص میداد .او از اين که
برای فقرا غذای گرم سرو کند ،لذت میبرد .او خودش را به اختصاص دادن
 ٪25از کل سود رستوران به مدرسه متعهد کرده بود .به نوعی که پس از
پنج سال مبلغ کمک او به بيش از  200/000دالر رسيد.
شفقت همواره به کسانی که سخت کار میکردند اما به سختی چيزی
میيافتند ،کمک میکرد .عالوه بر کمکهای نقدی ،او بسيار حساس بود که
حتما با آنها درباره اصول اخالقی و حکمت جايلين صحبت کند .او همواره
میگفت که اگر جايلين نبود ،هرگز نمیتوانست کاری صورت دهد و به
موفقيت برسد.
اگرچه رستوران شفقت ،موفق بود اما او هرگز جزوی از جماعتی که
در خانه خودخواه جمع میشدند ،نبود .هرگز هم از او نخواستند در اداره
و رهبری اجتماعی نقشی برعهده بگيرد .او را يک هوادار متعصب نسبت به
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جايلين میدانستند .به عالوه اين حقيقت را هم بايد در نظر گرفت که او يک
زن بود.
بيرون بودن از جماعت متنفذان عندل ،هرگز باعث سرخوردگی و ترس
شفقت نبود .او متمرکز آدمهايی بود که کمتر خوششانس بودند .او عاشق
تجمع هفتگی مدرسه بود و همواره پيشنهاد کمک نقدی میکرد يا داوطلب
خدمت و برعهده گرفتن مسئوليتهای گوناگون میشد .شفقت ،يک دختر
مسئول و امين بود.

رو

ش

د ور

آخرين روز آزمايش فرارسيد .تمام کسانی که قرار بود داوری شوند،
فکر میکردند روز داوری در يکی از روزهای پنج سال دوم اتفاق میافتد.
هيچ کس تصور نمیکرد زمان داوری اين قدر زود باشد .آن روز مثل
روزهای ديگر شروع شد ،اما پايانی بسيار متفاوت در راه بود .گارد سلطنتی
افابل ،شب ،ديرهنگام دو هزار فارغ التحصيل را به طور ناگهانی بردند .آنها
فارغ التحصيالن را به طور مخفی ،زمانی که ديگر عندلیها در خواب بودند،
خارج کردند .اين دو هزار شهروند جوان را از يک گذرگاه مخفی عبور دادند.
اين مسير يک تونل عميق بود که از زير رودخانه ادونگا میگذشت .آنها به
محض خروج از تونل ،ادامه مسيرشان را به مدت دو روز از ميان سرزمينی
لميزرع ادامه دادند .در طول سفر ،فرمانده گارد تمام نيازهای آنان را شامل
غذا ،آب و تدارکات فراهم میکرد .افراد ،مهربان اما ساکت و تودار بودند.
تمام انرژی آنها بر انجام وظيفه شان متمرکز شده بود .گاهی تنها به برخی
از سوالها جواب میدادند.
عندلیها ،در مواردی که گاردیها اجازه جواب دادن نداشتند ،يکديگر را
سوال پيچ میکردند .پاسخ گاردیها به چنين پرسشهايی عموما اين بود که:
«به زودی خواهيد ديد!»
اين جواب تنها حس کنجکاوی مسافران را بيشتر میکرد .آنها اغلب
توجهی به شرايط نامساعد آن سرزمين بی حاصل نداشتند چراکه آن را يک
اقامت موقتی در حرکت به سوی شهری بزرگ که اين همه وقت منتظرش
بودند ،میدانستند.
در پايان سومين روز ،به باالترين نقطه يک تپه رسيدند و آنجا ،نيمهی
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جادويی شهر در تابش خورشيد صبحگاهی نمايان شد .افابل ،باشکوهتر از
تمام تصوراتشان بود.
در حالی که آنها به شهر نزديک میشدند ،شگفتی شهر نيز مدام بيشتر
و گستردهتر میشد .منطقهای که آنها از آن سمت به شهر نزديک میشدند،
حومه شهر و منطقه سطح غربی بود که با ديگر نقاط شهر قابل قياس نبود.
عندل در قياس با حومه شهر افابل ،پست و کوچک مینمود .آنها وقتی
وارد بخش مرکزی شهر شدند ،دريافتند که همه چيز در شهر افابل به شکل
پرشوری ،زنده است .آنجا همچون مکانی جادويی بود که در آن پرندگان نه
تنها آواز میخواندند ،بلکه میتوانستند حرف هم بزنند .آوازهای شگفتانگيز
و آهنگين پرندگان ،بيانگر زيبايیای که نظارهاش میکردند ،بود و جالل و
شکوه شهر را نمايانتر میکرد .اين تمام شگفتیای نبود که عندلیها با آن
روبهرو شدند ،در همين زمان اسبهای فرماندهان گارد نيز شروع به سخن
گفتن کردند .اين چارپايان نجيب ،نه تنها با يکديگر ،بلکه با سوارانشان
نيز به همان خوبی صحبت میکردند .مشخص بود که رابطهای گرم و
صميمانه ميان اسبها و سواران شان وجود دارد .آشکارا ديده میشد که
همه مخلوقات افابل ،عطيه زبانها را داشتند و دارای ظرفيت بااليی از مهر
و محبت و شادمانی بودند .عندلیها به هر سويی که میچرخيدند ،چشم
اندازی مهيج روبهرويشان بود .آنها در برابر شکوه افابل به وجد آمده
بودند .هوا به خودی خود انرژیبخش بود؛ هم ذهنشان را تازه میساخت و
هم به جسم خسته از سفرشان نيرو میبخشيد .آبی که در ميان شهر جاری
بود ،آنها را به هيجان آورد .آن نهر به نوعی ماهيتی فراتر از آب داشت؛
گويی زندگی در آن میدرخشيد .موسيقی سحرآميز ماليمی محيط را آکنده
بود و جانهای هيجانزدهشان را با حس آرامشی پايدار تسکين میداد .همه
چيز از کوچکترين گياه گرفته تا هوايی که تنفس میکردند ،چنان زنده بود
که میتوانستند به هر چيز ديگر زندگی ببخشند .در اين سرزمين معجزآسا،
هر جزيی چنان پر بود که زندگی از آن سرريز میکرد.
اين شهروندان جوان چون کار ديگری نمیتوانستند بکنند ،دست خود را
دراز میکردند و هر چيزی را که میتوانستند ،در طول گذر از خيابانهای
اين شهر بزرگ لمس میکردند .آنها آرزو داشتند آزادانه بدوند و همه چيز
را بکاوند ،اما میدانستند که در اين زمان ،اجازه چنين کاری را ندارند .آنها
را بی درنگ ،به سمت يک اتاق انتظار بزرگ راهنمايی کردند که بخشی از يک
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سالن کنفرانس عظيم محسوب میشد .در اين بخش ،زنان و مردان را از هم
جدا کردند .به آنها اجازه داده شد تا خود را در حمامهای معطر بشويند.
سپس به آنها رداهايی داده شد تا با پوشيدن آنها خود را برای حضور
در پيشگاه پادشاه آماده سازند .آنها از اين که لباسهای خاکی عندلی را
دور میانداختند و لباسها ی نو میپوشيدند ،خوشحال بودند .جامههای
کهنهشان در مقابل آن مکان درخشان ،زشت و نامناسب به نظر میرسيد.
آرزويی عميق برای سکونت در اين شهر ،در بافت و درون تک تک عندلیها
تنيده شد .احساس غريبِ «بودن» در خانه و وطن واقعی همه را در برگرفته
بود .آنها را پس از حمام و پوشيدن لباسها  ،مجددا برای خوردن غذا جمع
کردند .اين ضيافت صبحانه در حياطی مجلل برگزار شده بود .در اين مکان،
آنها فرصتی کوتاه برای خوردن و صحبت با يکديگر داشتند.
بنايی که آنها را به داخل آن هدايت کردند ،دارای گنجايشی نامحدود بود.
بدون اين که شمارشی الزم باشد ،میشد حدس زد که دست کم صد هزار
نفر در داخل اين ديوارهای مرمری جای میگيرند .پس از خوردن ،گروهها را
بار ديگر از يکديگر جدا کردند ،اما اين بار جدايی بر اساس نام بود .شفقت،
خودخواه و حدود  500نفر ديگر را به تاالر مجاوری در سمت راست هدايت
کردند .بزدل ،فريبخورده و مستقل را با  1500نف ِر باقی مانده ،به سالن
کنفرانس ديگری در سمت چپ بردند .هنگامی که آنها وارد سالنها شدند،
دريافتند که هر سالنی نامی مشخص دارد که روی ورودی آن حک شده است.
نامها عجيب بودند و به زبانی ناشناخته برای عندلیهای جوان نوشته شده
بودند .نام نخستين تاالر« ،تاالر زندگی» بود و ديگری «تاالر داوری».

«

ا ر ن

» و « ا ر د ور »

مستقل ،به محض گذر از درگاه ،احساس اضطراب کرد؛ اضطرابی که
بيشتر ناشی از ترس بود .او به ياد خاطرات دوران مدرسه افتاد و سعی کرد
خود را با چيزهای اندکی که از جايلين به ياد میآورد ،آرام سازد .همه چيز
در حال حاضر به نظر او گيج کننده میرسيد .او از اين واقعيت که کالسهای
بسياری را از دست داده بود ،احساس پشيمانی میکرد .آشکار بود که اشتباه
کرده زيرا هم شهر و هم پادشاه وجود داشتند .او سعی کرد جلوی ترس رو
به افزايش خود را بگيرد و بر آنچه از سرشت پرمحبت و رحيم جايلين به ياد
زندگی در ِعندِل
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میآورد ،متمرکز شود .در آن لحظه او نمیخواست داوری و تقدس جايلين را
در نظر بگيرد ،هرچند هر دوی اين ويژگیها بودند که توجه او را به خود جلب
میکردند .او سعی میکرد با اين فکر که شهروندی خوب بوده و از خدمات
داوطلبانه جامعه حمايت میکرده ،به خودش اطمينان خاطر بدهد.
مستقل ،نفس عميقی کشيد و شروع کرد به جست و جوی اطراف تا
وضعيت خود را در گروهی که درون آن بود ،ارزيابی کند .اجتناب ناپذير
بود اما او در ميان برخی از بدترين افراد عندل ايستاده بود .او چند نفر از
دزدان ،کاله برداران و دايم الخمرها را شناخت .آنجا ،هم افرادی بودند
که به ندرت کاری انجام میدادند و هم کسانی که هر کاری میکردند تا
سودی به دست آورند .ترسش باال گرفت؛ همچون وحشتی که او را در بر
گرفته باشد ،ناگهان چشماش به بزدل افتاد .او (مستقل) چشمانش را بست
و احساس آرامش کرد .فورا بزدل را به ياد آورد که يکی از ُپرچانهترين
و مشتاقترين پيروان جايلين در کالس بود .حتا شنيده بود که بزدل در
مدرسه کار کرده است .اگر دختر همراه او در اين تاالر بود ،میتوانست
نشانه خوبی برايش باشد.
در حالی که اطراف را نگاه میکرد ،تصادفا فريبخورده را ديد .يک
نشانه خوب ديگر! اگرچه از بزدل بی خبر بود ،اما فريبخورده را به عنوان
يک ايماندار قوی میشناخت .آنها بحثهای زيادی درباره جايلين داشتند.
حالت مستقل با درآغوش کشيدن دوست قديمیاش به کلی عوض شد.
فريبخورده رفتاری محکم و مثبت داشت .آنها غرق گفتوگو بودند و تمام
ترسهايشان فروکش میکرد .رحمت جايلين ،بی کرانتر از تصورشان بود.
به نظر میرسيد که فردی همچون مستقل که هرگز تصورش را هم نمیکرد،
اين چنين رايگان بخشيده شده باشد .آيا چنين چيز غيرممکنی حقيقت داشت؟
آيا نظرات معلم بزرگ ،زندگی پنهانی ،کمی از آنها فاصله نداشت؟ او اکنون
مطمئن بود که همه چيز خوب پيش میرود .اما او هنوز اندکی با غيبت شفقت
و خودخواه مشکل داشت .موضوع ديگری که باعث میشد هنوز احساس
خوبی نداشته باشد ،گروهی بودند که در گوشه اتاق اشک میريختند .شايد
آنها فقط غرق در انديشه نيکويی جايلين بودند.
تاالر ديگر نيز با چنين احساساتی پر بود .دوستانی که پس از
فارغالتحصيلی از يکديگر بی خبر بودند ،از ديدار دوباره يکديگر هيجانزده
بودند .در اين جا شور و هيجانی جريان داشت که به تدريج در تمام
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گفتوگوها غالب میشد :آنها به زودی جايلين را میديدند!
ِ
سرنوشت وعده
نوبت آنها برای ورود به مقصود نهايی و حقيقی و
داده شده انسان فرا رسيده بود .آنها از شگفتیها ی شهر شايعاتی شنيده
بودند و هميشه فکر میکردند جايی بهتر از عندل هست .اما نخستين اثری
که شهر بر آنها داشت ،فراتر از درکشان بود .آيا ممکن بود بتوانند باقی
عمرشان را در چنين مکان باشکوهی به سر برند؟ نظافت ِ
کف زمينها در
چنين شهری هم برايشان مايه غرور و افتخار بود .همه کسانی که در اين
اتاق بودند ،میدانستند که از جايلين پيروی کردهاند ،اما هنوز نمیدانستند
در برابر داوری منصفانه جايلين چگونه خواهند بود.
با گذشت زمان حالتی رسمی و جدی بر اتاق مستولی میشد .آيا آنها
امين و وفادار بودهاند؟ زمان به زودی جواب آنها را میداد .بله ،در ميان
اين خدمت گزارا ِن فروتنی که منتظر شاه شان بودند ،به تدريج هيجان با
اندکی ترس درهم آميخته میشد .نخستين داوری در انتظار «تاالر زندگی»
بود .اما در ادامه به اين ماجرا بازمیگرديم .در اين قسمت به آنچه که در
تاالر داوری میگذشت ،میپردازيم.

فر و
ظهر بود ،ساکنان تاالر داوری ،اعتماد و آرامش خود را بازيافته بودند
و احساس میکردند همه چيز خوب پيش خواهد رفت .هر چيزی را که گيج
کننده يا نامانوس به نظر میرسيد ،به روشهای راز آميز و فيض و رحمت
جايلين نسبت میدادند .اين استدالل به آنها آرامش میداد.
مستقل ،نخستين نفر از گروه هزار و پانصد نفری عندلیها بود که
فراخوانده شد .چهار گارد سلطنتی او را تا تاالر داوری همراهی کردند.
مستقل برای سبکتر کردن فضای خشک و رسمی آنجا سعی کرد لبخند
بزند و هنگام ترک اتاق ،در حالی که با نگهبانی چشم در چشم شده بود ،به
او چشمکی زد .اما از اين که عملش بی پاسخ ماند ،تعجب کرد .هنگامی که
صدای بسته شدن در تاالر را پشت سر خود شنيد ،بار ديگر پرسشهايش
بازگشتند .قلبش مانند طبل در قفسه سينه میتپيد  .اين صدا آنقدر بلند بود
که فکر کرد نگهبانها نيز آن را میشنوند ،اما اگر هم اين چنين بود ،آنها
هيچ واکنشی نداشتند .آرزو میکرد فريبخورده همراهش بود .قرار بود
زندگی در ِعندِل
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به زودی در برابر قاضی بايستد و ترجيح میداد تنها نباشد .او داشت به
سرعت اعتماد به نفساش را از دست میداد .يکی از نگهبانها پيش از ورود
به تاالر بزرگ ،او را نسبت به تشريفات و آداب و رسوم ،آگاه کرد .مستقل
سرش را تکان میداد ،اما میترسيد حرفهای نگهبان را از ياد ببرد .صدای
ضربان قلبش اکنون به گوشش هجوم آورده بود و او میترسيد نتواند
درست بشنود .نگهبان سرش را به نشانه تاييد آگاهی مستقل نسبت به آيين
دادرسی تکان داد و درب سالن بزرگ کامال باز شد .هنگامی که او قدم به
درون آن تاالر عظيم گذاشت ،بدنش شروع به لرزيدن کرد و عرق سرد بر
پيشانیاش نشست .او کامال گيج شده بود چراکه آنچه میديد ،در تخيلش
هم نميگنجيد.
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فصل سوم

پادشا

فاب

رو د ور

بخش نخست

عيسا همه اين مطالب را با َم َثلها ب رای جماعت بيان کرد و بدون َم َثل به
آنها هيچ نگفت .اين واقع شد تا کالم نبی به انجام رسد که گفته بود :دهان
خود را به َمثلها خ واهم گشود و آنچه را که از آغاز جهان مخفی مانده
است ،بيان خ واهم کرد.
م ا

پيش از ادامه روايت ،مايلم بار ديگر گفته عيسا درباره داوری را مورد
تأکيد قرار دهم .او در انجيل يوحنا  48 :12می فرمايد« :همان سخنانی که
گفتم ،در روز بازپسين او را محکوم خواهد کرد ».ما میدانيم که کتاب مقدس،
استاندارد داوری در پيشگاه تخت داوری اوست.
به همين دليل در ادامه داستان و در گفته های «جايلين» ،پانوشتهای
زيادی آمده است .اين پانوشتها به آيات کتاب مقدس از ترجمههای مختلف
اشاره دارند .بيشتر سخنان جايلين ،دست چينی از آيات کالماند که متناسب
با شخصيتهای داستان میباشند.
حال با در نظر داشتن اين موضوع ،به داستان برمیگرديم.

د ور مس
سرسرای بزرگ ،ديدنی تر از هر آنچه بود که مستقل میتوانست تصور
رويارويی با آن را داشته باشد .اگر به او فرصت میدادند تا آنچه را که
ديده بود ،برای هزار و پانصد نفری که هنوز منتظر بودند ،شرح دهد ،قادر
نبود کالمی برای توصيف عظمت آن مکان بيابد .ساختار معماری سرسرا،
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به شکلی بود که او در عندل آنها را غيرمتداول میدانست .تاالر کنفرانس
با جمعيتی نزديک به صد هزار نفر پر شده بود .او هرگز در يک زمان ،چنين
جمعيتی را يک جا نديده بود .وقتی نزديکتر شد ،نگاهی کوتاه به شهروندان
افابل انداخت .نخست دريافت که آنها باشکوه و شاهوارند؛ با صورت هايی
درخشان! در مرحله بعد او از زيبايی خيره کننده شان متحير شد؛ گويی
آنها از جهانی ديگر بودند .اين تغيير شکل به اين علت بود که آنان اجازه
داشتند از ميوه درخت زندگی بخورند .او شگفت زده بود ،آيا ممکن بود
اينان پيشتر عندلی بوده باشند؟! ناگهان دختری را ديد که میشناخت .نام او
«نيکی»[ [1بود .دختر چند سالی از او بزرگتر بود .به ياد میآورد که دختر
را همواره به خاطر ظاهر بدش مسخره میکردند .اکنون دختری باشکوه و
زيبا بود .طرح صورتش همان بود و موجب شناختن او میشد اما اکنون او
زيباتر از تمام کسانی بود که در عندل میشناخت .در واقع هر کسی را که
میديد ،حتا آنها که در برابر ديگران کمترين زيبايی را داشتند ،جذابتر از
تمام کسانی بودند که او تا به حال شناخته بود .پس از بيرون آمدن از اين
شوک درونی ،متوجه شد که همه حاضران به مکانی روبهروی او خيره
شدهاند .آنچه میديد ،شبيه هيچ چيزی که تا به حال ديده بود ،نبود .اين يک
تخت پادشاهی بود .اما اين توصيفی عادالنه برای بيان اين تخت پرشکوه
پادشاهی نبود .چشمش به کسی افتاد که روی تخت نشسته بود .در يک
لحظه دريافت که او سرچشمه تمام عظمت شهر است .همه چيز از او ناشی
میشد .مستقل ،با خود انديشيد او میبايست جايلين باشد .ناگهان عميقا به
آنچه روزی مصرانه نفیاش میکرد ،ايمان آورد.
سيمای جايلين ،جذاب و زيبا اما دست کم در آن لحظه ،عبوس و جدی
بود .البته شايد واژه ترساننده برای توصيف او دقيقتر باشد .تمام ظاهر
او فرد را مفتون میساخت .اما مستقل با هر گامی که به سمت تخت او
برمیداشت ،ترس و وحشت ،بيشتر وجودش را در برمی گرفت .هر اطمينانی
که تا اين لحظه داشت ،به کلی از بين رفته بود .در حضور او چه بايد میکرد؟
مستقل سعی کرد با تکرار اين حرف که به سوی رهبری پر از رحمت
میرود ،آرامش خود را حفظ کند .او دچار تضاد شده بود ،چراکه شک
داشت داوریِ دلخواه و مناسبی داشته باشد .درحالی که به سمت جايلين
میرفت ،در نيمه راه به او دستور داده شد تا روی يک سکوی باريک بايستد.
Goodness 1
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تخت جايلين ،يک سر و گردن باالتر از او قرار داشت .جايلين که بسيار
مصمم بود ،جماعت را خطاب کرده و گفت«:و فرزندان او را به هالکت خواهم
رساند .آن گاه همه کليساها خواهند دانست که من کاوشگر دلها و افکارم
و به هر يک از شما بر حسب اعمالاش پاداش خواهم داد( ».مکاشفه )23 :2
مستقل همراه ديگران به سخنان او گوش میداد که ناگهان جايلين مستقيم
[[2
به چشماناش نگاه کرد و گفت« :حسابت را بازپس بده!»
پيش از آن که مستقل بتواند حرفی بزند ،يک صفحه عظيم باالی تخت
شروع به پخش زندگی او در عندل از آغاز و نخستين روز مدرسه تا ديروز
نمود .هر کردار ،گفتار و انگيزهای نشان داده میشد و همه چيز را برای
جماعت شاهدان آشکار میساخت .او با اين مکاشفه به وحشت افتاد ،اکنون
در دستان جايلين قرار داشت« :هيچ چيز در تمام آفرينش از نظر او پنهان
نيست ،بلکه همه چيز در برابر چشمان او که حساب ما با اوست ،عريان و
[[3
آشکار است».
وقتی مستقل حماقت ،ضعف و راههای خودخواهانهاش را ديد ،عضالتش
ُشل شد .مواجه شدن با همه اين چيزها در برابر چنين جماعت بزرگی،
غيرقابل پيشبينی ،شرمآور و تکاندهنده بود .آن چيز که در عندل کوچک
و ناچيز و حتا بیضرر به نظر میرسيد ،اکنون در برابر ديدگان اين داور
باشکوه و شهروندان پادشاهی افابل ،هولناک و شوم مینمود .او از کردارش
به وحشت افتاه بود .چه قدر میتوانست گمراه ،بی عاطفه و احمق باشد؟! او
به دنبال بارقهای از اميد بود .حس میکرد نسبت به کارهای بدش ،کارهای
خوب بيشتری انجام داده است.
هنگامی که مرور زندگی او به پايان رسيد ،احساس رهايی کرد ،اگرچه
هنوز در انتظار سرزنشی وحشتناک و انواع تنبيهها بود .او خوشحال میشد
اگر کمترين فرد اين جمعيت به حساب میآمد .او حس میکرد که جايلين
شخصا کارهای خوب او را که سنگين تر و بيشتر از بدیها بود ،ديده است.
جايلين از منشی جلسه پرسيد« :آيا نام مستقل در دفتر حيات وجود دارد؟»
منشی بی درنگ پاسخ داد« :خير ،سرورم!»
سپس جايلين گفت« :مستقل ،تو گناهکاری که طبيعتی پليد را برگزيدی و
بنابراين به سرزمين رها شده لون ،برده خواهی شد تا باقی زندگیات را در
تاريکی ،نااميدی و تنهايی به سر بری!»
( 2لوقا )2 :16
( 3عبرانيان )13 :4
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مستقل ،ناباورانه فرياد زد« :سرورم ،چرا؟!»
جايلين پاسخ داد« :تو به من ايمان نداشتی ،آموزگارانت به تو آموخته
بودند اگر ايمان نداشته باشی من هستم ،در گناه خواهی مرد [4[.هم چنين به
تو آموخته بودند« :در هيچ کس ديگری نجات نيست ،زيرا زير آسمان نام
[[5
ديگری به آدميان داده نشد تا به وسيله آن نجات يابند».
مستقل ادامه داد« :اما سرورم ،جايلين! پس اعمال نيک من چه میشوند؟
آيا از کارهای بدم سنگين تر نبودند؟»
جايلين پاسخ داد« :مهم نيست چه قدر کم يا زياد قوانين را شکستی ،زيرا
اگر کسی تمام قوانين خداوند را نگاه دارد ،اما در يک مورد بلغزد ،مجرم به
[[6
شکستن تمام قوانين است».
مستقل که جسارت يافته بود ،جواب داد« :پس چگونه کسی نجات پيدا
خواهد کرد؟»
جايلين فورا به سوال مستقل پاسخ نداد ،بلکه ترجيح داد به يکی از
شهروندان زن افابل نظری اجمالی بياندازد؛ کسی که به نظر میرسيد يکی
از زيردستان جايلين باشد .چرا که روی تختی مشابه جايلين اما کوچک تر
از آن نشسته بود .زن گفت« :آيا معلمانت به تو نگفته بودند هنگامی که ايمان
بياوری ،جايلين ،به واسطه فيضاش تو را نجات خواهد داد .زيرا به فيض و
از راه ايمان نجات يافتهايد ،و اين از خودتان نيست بلکه عطای خداست و نه
[[7
از اعمال ،تا هيچ کس نتواند به خود ببالد».
جايلين صحبتهای زن را ادامه داد« :سالها پيش من بهای قوانينی را که
وجود داشت و به وسيله شهروندان شکسته میشد ،پرداختم .غيرممکن بود
کسی در برابر من بی گناه بماند يا بتواند خود را از خيانتش نسبت به من
برهاند .اما چون من همه را دوست داشتم ،خودم بها را پرداختم .بنابراين
نجات من فيض و هديهای است که به دست آوردنی نيست .تو قادر نيستی
به قدر کافی خوبی کنی تا شايستگی شهروندی افابل را به دست آوری .اين
کار تنها از طريق ايمان به من به دست میآيد .اما تو آنچه که زندگیات را
نجات میداد ،پس زدی!»
مستقل ،گيج و حيران لحظاتی سکوت کرد .سپس آگاهانه پاسخ داد« :میبينم».
4
5
6
7
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حس میکرد به درون دريای نااميدی کشيده میشود .به قصد چنگ
انداختن در ميان تاريکی به چيزی ،پرسيد« :پس هر آنچه انجام دادم ،به
خاطر هيچ بود؟!»
جايلين پاسخ داد :مکتوب است که «زانرو که زندگان میدانند که بايد
بميرند ،اما مردگان هيچ نمیدانند و برايشان ديگر اجرت نيست ،چون که ذکر
ايشان فراموش میشود .هم محبت و هم نفرت و حسد ايشان ،حال نابود
شده است و ديگر تا به ابد برای ايشان از هر آنچه زير آفتاب کرده میشود،
[[8
نصيبی نخواهد بود».
و هم چنين آمده« :زيرا بدکاران را آيندهای نخواهد بود و چراغ شريران
[[9
خاموش خواهد شد».
ِ
افسوس
مستقل از سخنان جايلين غافلگير شده و زبانش بند آمده بود.
تمام کالسهايی را میخورد که از آنها گريخته بود .شايد اگر توجه میکرد،
حقيقت را میشنيد و مرتکب چنين اشتباه مهلکی نمیشد.
در سکوت لحظات بعد ،فکر ديگری به سراغش آمد .اين چيزی بود که
تمام روز باعث آرامیاش شده بود .پس جرات خود را دوباره به دست آورد
و گفت« :بله ،هر آنچه میگوييد حقيقت دارد .اما جايلين ،شما يک پادشاه پر
از رحمت هستيد .اگر چنين است پس چگونه ممکن است مرا بيرون کنيد؟!»
جايلين پاسخ داد« :من پادشاهی رحيم هستم و درست به همين دليل
است که تو را اخراج میکنم .در طول مدتی که در عندل بودی ،طبيعتی را
انتخاب کردی که متعلق به مرد تاريکی ،دايگون بود .اگر اجازه دهم طبيعت
غيراخالقی تو خلوص و پاکی اين شهر بزرگ را آلوده سازد ،چه طور ممکن
است رحيم و مهربان باشم؟! اين گونه من ،بی گناهی افابل را آسيب پذير
میسازم .طبيعتی که برگزيدی ،به زودی آشکار خواهد شد و آن گاه زندگی
هزاران فرد بی گناه و پاک را فاسد خواهد کرد .تو راه خودت را برگزيدی .تو
همچون کسی که پيرویاش میکنی ،يعنی دايگون ،بهای انتخابت را خواهی
پرداخت .اگر به تو کمتر از او بدهم ،آن گاه رهبری غيرمنصف و ناعادلم،
که اين گونه نيستم!»
سپس جايلين حاضران را خطاب کرد و جملهای قديمی از پدرش را نقل
قول کرد« :آن که کالم را خوار شمارد ،زيان خواهد ديد ،اما آن که حکم را
( 8جامعه )6-5 :9
( 9امثال )10 :24
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[[10

حرمت نهد ،پاداش خواهد يافت».
اين نقل قول باعث شد فضا ،حالتی رسمی تر بيابد« .آن گاه پادشاه
خادمان خود را گفت :دست و پايش را ببنديد و او را به تاريکی بيرون
بياندازيد ،جايی که گريه و دندان به دندان ساييدن خواهد بود .زيرا دعوت
[[11
شدگان بسيارند ،اما برگزيدگان اندک».
نالههای وحشتناک و تقالهای ناشی از ترس ،هنگامی که دست و پايش
به وسيله فرمانده نگهبانان بسته شده و به سمت درب جانبی تاالر برده
شد ،مستقل را دربرگرفت .حتا کلمهای از هزاران نفر جماعت حاضر ،شنيده
نمیشد .آنها با اندوه ،بردن کسی را که بی خردانه زندگیاش را تلف کرده
بود ،به سوی مجازات ابدیاش نظاره میکردند.
او به محض خروج از ساختمان ،خودش را در اتاق انتظار بزرگ ديگری
ديد .در آنجا هزاران سلول کوچک وجود داشت که محکومان را تا زمانی
که تعداد همه محکومان تبعيدی کامل شود ،در آن نگه میداشتند .در سردر
ورودی اين جمله را حک کرده بودند« :خوشا به حال آنان که ردای خود را
میشويند تا حق دسترسی به درخت حيات را پيدا کنند و بت وانند به دروازههای
شهر داخل شوند( ».مکاشفه )15-14 :22
مستقل خيره به آن کلمات نگاه میکرد .خشمی شديد وجودش را فراگرفته
بود .او اکنون به طور کامل تحت نفوذ طبيعت شريرانهاش قرار گرفته بود.
تمام ويژگیهای مثبتی که پيشتر در شخصيت او وجود داشت ،اکنون به
طور کامل به وسيله سيرت و شخصيت غيراخالقیای که برگزيده بود ،از
بين رفته بود .رفتارش به سرعت بدتر و بدتر گرديد تا کم کم همچون سگی
ديوانه شد .بدون نفوذ شاه ،او زير نفوذ فکر فاسدش قرار گرفته بود.

فر ب ورد در

ور ا

چند ساعتی سپری شد .بسياری به تاالر داوری فراخوانده شده بودند،
اما هنوز بسياری که در ميان آنها بزدل ،فريبخورده و زندگی پنهانی
ديده میشدند ،منتظر بودند .فريبخورده هنوز خوش بين بود و رفتارش به
ديگران اميد میبخشيد.
در باز شد و بار ديگر چهار نگهبان ظاهر شدند .اين بار نوبت فريبخورده
( 10امثال )13 :13
( 11متی )13 :22
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بود .دچار فشار عصبی شد و شروع کرد به لرزيدن .زمان او رسيده بود .از
آنجا که در رفتار بسيار باهوش بود ،برای پنهان کردن حالت عصبیاش ،به
کسانی که هنوز باقی مانده بودند ،گفت:
«خب بچه ها ،اَ َجلم سر رسيد!»
پس از آگاه شدن از دستورالعمل ،درهای ورود به تاالر داوری گشوده
شد و فريبخورده به درون راهروی اصلی هدايت شد .او زيبايی و اندازه
تاالر و چهره شهروندان را همزمان نگاه میکرد .او احساسی همانند مستقل
داشت .درحالی که داخل راهرو گام برمیداشت ،چند نفری را که در مدرسه
عندل يکی  -دو سال پيش از او فارغ التحصيل شده بودند ،بازشناخت .از
آنجايی که فريبخورده ،کمتر جلسهای را در مدرسه غايب میشد ،نسبت به
[[12
مستقل افراد بيشتری را میشناخت .يکی از آنها فردی بود به نام «ظالم»
که توجه زيادی به درس و کالسها نشان نمیداد .او در جامعه به عنوان
فردی بدنام و شرور شناخته میشد .از تعجب خشکاش زد :او اين جا چه
میکند؟!
رييس نگهبانها به فريبخورده توصيه کرد که صحبت کردن با آن مرد
برايش خوب است .فريبکار به سمت او رفت و پرسيد« :آيا تو ظالمی؟» مرد
پاسخ داد« :زمانی به عنوان ظالم شناخته میشدم اما شاه جايلين نام مرا در
تخت داوری به «آشتی کرده»[ [13تغيير داد».
فريبخورده با پرخاش گفت« :چه طور ممکن است در دنيا کسی مانند تو
به اين جا برسد؟ بيشتر افراد جامعه تو را فردی رذل و شرور میدانستند.
تو هرگز به مدرسه نرفتی و بيشتر از تمام کسانی که میشناسم ،مخالف
جايلين بودی!»
آشتی کرده پاسخ داد« :بله ،حقيقت دارد ،اما از آنچه بودم و میکردم،
متنفر بودم .از آنجايی که هرگز مدرسه نرفته بودم ،کالم دگرگونی بخش
جايلين را نشنيده بودم .اما يک هفته پيش از روز داوری ،برای خوردن غذا به
رستوران شفقت رفتم .او میدانست که زندگیام متالشی شده و به نوعی از
دردهايم باخبر بود .او حاضر شد به يک شرط به من غذای مجانی بدهد؛ اين
که بمانم و با هم حرف بزنيم .سپس دو ساعت درباره جايلين با من حرف
زد ،از نيکويی او ،نجاتاش و مکانی که افابل ناميده میشد».
آشتی کرده ادامه داد« :او گفت که برای سپردن زندگیام به اين رهبر
Ruthless 12
Reconcield 13
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بزرگ هنوز دير نشده است .من هنوز میتوانستم بدون شرط بخشيده شوم
و به عنوان شهروند پادشاهی جايلين پذيرفته شوم .محبت جايلين مرا در بر
گرفته بود و باقی زندگیام ،به خداوندی او متعهد شده بودم .اگرچه تنها يک
هفته فرصت خدمت به او را در عندل يافتم ،اما آنچه کردم ،با تمام قلبم بود.
برای طلب بخشش ،به سراغ کسانی رفتم که چيزی از آنها دزديده يا مورد
آزار قرارشان داده بودم .بيشتر از آنچه گرفته بودم ،برگرداندم».
فريبخورده الل شده بود .او به نگهبان نگاه کرد که سرش را به نشانه
تاييد حرفهای مرد تکان میداد .آشتی کرده ،به جای خود بازگشت و
فريبخورده ،به سوی تخت پيش رفت .در حالی که گام برمیداشت -هرچند
تاثيری به حالش نداشت -اما آنچه را که شنيده بود ،سبک  -سنگين کرد.
به او درباره محبت و رحمت جايلين گفته بودند ،اما اکنون آن را به شکلی
میديد که باعث سردرگمیاش میشد .اين مرد يکی از بدترين افرادی بود
که میشناخت و اکنون همانند بقيه جزو خاندان سلطنتی بود .فريبخورده،
بيشتر از هميشه متقاعد شده بود که مورد لطف جايلين قرار خواهد گرفت،
چراکه او همواره ايمانداری قوی نسبت به جايلين بود.
به محض اين که فريبخورده در برابر تخت قرار گرفت ،به او نيز همان
فرمانی را دادند که به مستقل داده شده بود« :حساب خود را باز پس ده!»
درست همانند مستقل ،بر روی يک صفحه بزرگ شهادت زندگیاش از
روز آغاز مدرسه تا روز واپسين نشان داده شد .ديدن حضور پيوسته
و مداومش در مدرسه و پرحرفیاش در حمايت از جايلين در حضور
جمع ،موجب آسودگی خاطرش شد .اما خيلی زود به وحشت افتاد .روش
زندگیاش او را متهم میکرد .او روشهايش را توجيه کرده بود اما اکنون
که آنها توسط اين داوری جادويی و در حضور اين شاهدان پاک و خالص
آشکار میشدند ،دستپاچه و شرمسار بود .وقتی که روابط جنسی بی قيدش
در حضور اين جمع سلطنتی نشان داده شد ،دلش میخواست زمين دهان
باز میکرد و او را فرو میبرد.
نه تنها اعمال او آشکار میشد ،بلکه به همان نسبت انگيزهها و نيتهای او
نيز روی پرده میآمد .جايلين چگونه از اين چيزها باخبر بود؟! چگونه ممکن
بود فريبخورده را برای مسايلی که از چشم ديگران پوشيده و پنهان بود،
داوری کنند؟! تمام افراد آنجا طمع و حرص او را در کسب سود از معامالت
تجاری ،فروش خانههايش ،بسازوبفروشیها و در معامالت زميناش ديدند.
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آنها تهمتها و شايعاتی را که برای به دست آوردن خواستههايش بر حسب
عادت به کار میبرد ،نيز ديدند .به نظر میرسيد هر آنچه که او انجام داده،
انگيزهاش زياده خواهی بوده است .او به دنبال منفعت خود بود و همه چيز
را برای خودش میخواست .هيچ مجادله و استداللی در برابر حقايق وجود
نداشت .اما خودش را با اين فکر که هيچ کدام از اين مسايل مهم نيستند،آرام
میکرد ،از اين جهت که او به جايلين ايمان داشت و وفاداریاش را به او
اعالم میکرد.
به محض اين که بررسی زندگی او به پايان رسيد ،جايلين به سمت منشی
جلسه برگشت و پرسيد:
«آيا نام فريبخورده در دفتر حيات ثبت شده است؟»
منشی پاسخ داد« :خير ،سرورم!»
جايلين اعالم کرد« :فريبخورده ،تو متهمی که مرا انکار کردهای و
بنابراين به سرزمين رهاشده لون برده خواهی شد تا باقی زندگیات را در
تاريکی ،نااميدی و تنهايی به سر بری!»
فريبخورده با اين شوک زياد ،فلج شده بود .ذهنش به سرعت کار
میکرد« :نه اين اشتباه است .ممکن نيست چنين اتفاقی بيفتد! من به جايلين
ايمان دارم ،منظورش از اين که مرا انکار کردهای ،چيست؟!»
او گفت« :چه طور من شما را انکار کردهام؟»
جايلين پاسخ داد« :آيا هنگامی که آموزگاران تو را تعليم میدادند ،به
آنها گوش نمیدادی؟ مگر نخواندهای که« :مدعی شناخت جايليناند اما با
[[14
کردارشان او را انکار میکنند؟!»
فريبخورده بار ديگر در جواب گفت« :اما ای پادشاه بزرگ ،من در
مدرسه شما حاضر شدم .مراقب بودم تا در هيچ کالسی غايب نباشم و
در بسياری از فعاليت ها شرکت کردم .حتا شما را سرورم ،خطاب نمودم!»
جواب فورا گفت« :چگونه است که مرا سرورم ،سرورم ،میخوانی اما
به آنچه میگويم ،عمل نمیکنی؟!»[ [15آيا کالمم را نشنيدهای که« :نه هر که
مرا سرورم ،سرورم ،خطاب کند به افابل راه يابد ،بلکه تنها آن که اراده و
خواسته پدر مرا به جا آورد .در روز داوری بسياری خواهند گفت« :سرور
ما ،سرور ما ،ما درباره تو با بسياری سخن گفتيم و نامت را به کار برديم
( 14تيتوس )16 :1در اين آيه واژه خدا به جايلين تغيير يافته است.
 ( 15لوقا )46 :6
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 ...اما من پاسخ خواهم داد« :هرگز شما را نشناختهام .از من دور شويد ای
[[16
بدکاران!»
فريبکار از کوره در رفت« :اما من ايمان داشتم ،به تو باور داشتم .بنا بر
کالمت من بايد نجات يابم!»
جايلين ،بردبار اما محکم و مصمم بود .او به شهروندان در ميان جمع
نگاهی کرد ،به يک معلم سابق که اکنون روی يک تخت کوچک تر نشسته
بود ،گفت« :برای فريبخورده آنچه را در کالسها تعليم میدادی ،بخوان!»
آن مرد شروع به خواندن از نوشتههای مقدس کرد« :برادران و خواهران
من ،چه سود اگر کسی ادعا کند ايمان دارد اما عمل نداشته باشد؟ آيا چنين
ايمانی میتواند او را نجاتبخشد؟ تنها ايمان داشتن کافی نيست .پس ايمان
به تنهايی و بدون عمل ،مرده است و کاربردی ندارد .کسی خواهد گفت :تو
ايمان داری و من اعمال دارم! ايمانت را بدون اعمال به من بنما و من ايمانم
را با اعمالم به تو خواهم نمود .تو ايمان داری که جايلين يکی است .نيکو
میکنی! حتا ديوها نيز اين گونه ايمان دارند و از ترس به خود میلرزند .ای
[[17
نادان! میخواهی بدانی چرا ايمان بدون عمل بی ثمر است؟»
جايلين در تصريح آن نوشته گفت« :تو میگويی ايمانداری ،اما ايمانت
ايمان نيست ،مگر آن که با اعمالت که ناشی از اطاعت و فرمان برداری است،
همراه شده باشد؟! کافی نيست بگويی ايمان داری ،چراکه حتا ديوها نيز
ايماندارند ،اما نجات نمیيابند .کسی ايمان واقعی دارد که زندگیاش نشان
دهد تغيير کرده و ديگر ميوه شرارت به بار نياورد .تو پيوسته ميوه شرارت
دايگون را به بار نشاندی .که همين مدرک و گواهی است بر اين که تو به
راستی با تمام قلبت به من ايمان نداشتی!»
فريبخورده که لحظات سختی را در درک همه آنچه به او گفته شده
بود ،سپری میکرد ،در پاسخ گفت« :اما درباره اين مرد شرور ظالم چه
میگوييد؟ من از او بهتر بودم .چگونه اجازه میدهيد او در شهر بماند و مرا
اخراج میکنيد؟ اين عادالنه نيست!»
جايلين پاسخ داد« :تو میگويی طريق خداوند عادالنه نيست! پس گوش
کن ...آيا من ناعادلم و شما نيستيد؟! اگر مردی شرور از شرارتی که کرده
برگردد و انصاف و عدالت را به جا آورد ،جان خود را زنده نگاه خواهد
( 16متا  )22-21 :7برداشت آزاد
( 17يعقوب  )20-17 ،14 :2بخشهايی به آيه اضافه شده است.
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داشت .چون که تعقل نموده ،از تمام تقصيرهايی که کرده بود ،بازگشت کرد،
[[18
البته زنده خواهد ماند و نخواهد مرد!»
فريبخورده که برافروخته و خشمگين بود ،گفت« :اما من کالم تو را
خواندم و درباره تو به ديگران شهادت دادم .حتا داوطلب شدم و در مدرسه
تو جانشين معلم بودم!»
اين بار جايلين با خشم پاسخ داد« :تو را چه کار است که فرايض مرا بيان
میکنی و عهد مرا به زبان خود بياوری؟ چون که تو از تاديب نفرت داشتهای
و کالم مرا پشت سر خود انداخته ای .چون دزد را ديدی ،او را پسند کردی
و نصيب تو با زناکاران است .دهان خود را به شرارت گشودهای و زبانات
حيله را اختراع میکند .نشستهای تا به ضد برادر خود سخن رانی و درباره
پسر مادر خويش غيبت گويی .اين را کردی و من سکوت نمودم .پس گمان
بردی که من مثل تو هستم ،ليکن تو را توبيخ خواهم کرد و اين را پيش نظر
[[19
تو به ترتيب خواهم نهاد».
فريبخورده ساکت بود .فکرش دنبال چيزی میگشت ،اما سخنی برای
دفاع از خود نداشت.
پس از سپری شدن چند لحظه ،پادشاه خادمان خود را گفت« :دست و
پايش را ببنديد و او را به تاريکی بيرون بياندازيد ،جايی که گريه و دندان به
[[20
دندان ساييدن خواهد بود».
هنگامی که فرمانده نگهبانها نزديک شد ،فريبخورده شروع به بیحرمتی
و ناسزاگويی به پادشاه و نگهبانان و شهروندان افابل نمود .او خشمگين و
برافروخته ،به شدت دست و پا میزد .هر آنچه نيکويی در وجودش بود ،با
آشکار شدن طبيعت واقعیاش فرو ريخت.
او را با دست و پای بسته ،در حالی که تمام راه نفرين میکرد و ناسزا
میگفت ،به بيرون تاالر بردند .او را نيز هم چون مستقل ،در قفسی انداختند
تا داوری به اتمام برسد.
به محض آن که فريبخورده از تاالر بيرون رفت ،جايلين جماعت
شاهدان را خطاب کرده ،گفت« :گروهی میباشند که در نظر خود پاکاند ،اما
[[21
از نجاست خود غسل نيافتهاند».
18
19
20
21

(حزقيال )28-27 ،25 :18
(مزمور )21-16 :50
(متا )13 :22
(امثال )12 :13
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ور ا

کمتر از صد نفر در سالن داوری باقی مانده بودند« .بزدل و زندگی
پنهانی» در اين جمع بودند .بزدل به خاطر باقی ماندن تلخی و خشماش
نسبت به زندگی پنهانی ،تا جايی که میتوانست از او دور ايستاده بود.
زندگی پنهانی هم تا جايی که میتوانست از برخورد با بزدل دوری میکرد.
چهار گارد سلطنتی داخل شدند و بزدل را احضار کردند .او در مورد جايی
که میرفت ،عصبی بود اما خوشحال بود که زندگی پنهانی را نمیديد .او نيز
مانند نفرات پيشين به تاالر وارد شده ،سپس به او ضوابط و آداب و رسوم
داوری را تفهيم کردند و در نهايت به داخل هدايت شد .درحالی که از کنار
شهروندان افابل عبور میکرد ،بسياری از آنها را که پيش از او از عندل
رفته بودند ،بازشناخت .بيشتر آنها در دوران مدرسه بهاندازه و شدت او
درباره ايمانشان حرف نزده بودند .بزدل از ديدن تعدادی از حضار که فکر
میکرد به يقين در جمع افابل نخواهند بود ،متعجب شد .او به تخت داوری
نزديک شد و ديد که تعدادی تخت کوچک نيز دورتادور تخت اصلی قرار
دارند .تعدادی از معلمان و کسانی را که انتظار داشت به عنوان رهبران
در پادشاهی ببيند ،بازشناخت .با اين وجود ديدن بسياری از آنها باعث
تعجباش شد .آنها شهروندان ناشناسی بين عندلیها بودند .در ميان اين
افراد برخی جزو ثروتمندان شهر بودند .او با خود انديشيد« :چه طور ممکن
است ثروتمندان در چنين جايگاه پرافتخاری قرار بگيرند؟»
پيش از آن که فکرش پاسخی داده باشد ،صدای جايلين را شنيد« :حساب
خود را بازپس بده!»
صفحه بزرگ ،زندگی او را نمايش داد .بزدل از ديدن دوران تحصيلاش
لذت برد .تمام کارهای داوطلبانه ،مطالعه فوقبرنامه و رهبری کالس ،همگی
نشا ِن خوبی او بودند .او نسبت به پشتکار و شهامتش احساس غرور میکرد.
اما حالتش با نشان دادن پاسخش به دروغ تهمت ،عوض شد .آشکار بود
که او اجازه نداده رنجشش برود .آنچه درون قلبش بود ،افشا میشد و اين
زيبا نبود.
سپس ماجرای عاشقانه او و زندگی پنهانی شروع شد .او هرگز از
رابطهاش با مرد ،پشيمان نشده بود .او همواره احساس قربانی بودن میکرد
و همواره تقصير و گناه را به گردن تهمت و زندگی پنهانی میانداخت .اين
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استدالل موجب شده بود هرگز نتواند مسئوليت خود را در اين گزينشها
بپذيرد.
در حالی که زندگیاش افشا میشد ،خشم ،تلخی ،قصد و خواست انتقام و
کينهجويیاش تشديد میشد .اگرچه او تالش کرده بود بخشی از آنها را فرو
بنشاند ،اما هرگز عميق و ريشهای به آنها نپرداخته بود .آشکار بود که او نه
تنها رنجشی عميق و ابدی نسبت به زندگی پنهانی و تهمت دارد ،بلکه در واقع به
همان اندازه جايلين را نيز برای محنتهايش مقصر میداند .چه طور ممکن بود
اجازه دهد مردی هم چون زندگی پنهانی در مدرسهاش آموزش دهد؟ خشم و
عدم بخششاش به صورت بی رحمی و سخت دلی خودنمايی میکرد.
هنگامی که مرور زندگی به پايان رسيد ،مشخص شد که او در زندگی
آزرده خاطر است و نسبت به ديگران مهربان نيست.
او با وجود اين آشکارسازی در حضور جمع ،اطمينان داشت که
سرسپردگی قوی گذشته اش ،توجه و مرحمت پادشاه را در پی خواهد
داشت .تنها نگرانیاش سرزنش اندکی بود که انتظار داشت ،اما هرگز
نمیتوانست آنچه را که در پيش بود ،تجسم کند.
جايلين داوریاش را اعالم کرد« :بزدل ،تو متهمی که از راستی منحرف
شدی و با خيانت و پيمان شکنی مرا انکار کردی ،بنابراين به سرزمين رها
شده لون برده خواهی شد تا باقی زندگیات را در تاريکی ،نااميدی و تنهايی
به سر بری!»
بزدل از اين بيان به سختی گيج شده بود .تکان و ضربهای که خورده
بود ،سختتر از تمام افراد پيشين بود .اين اتفاق ممکن نبود! شايد در خواب
بدی بود ،نه ،کابوس میديد و االن کسی او را از خواب بيدار میکرد .شايد
اشتباه فهميده بود.
با ناباوری پرسيد« :جايلين ،آيا شما گفتيد که مرا به سرزمين خوفناک
لون ببرند؟!»
پادشاه پاسخ داد« :بله بزدل ،درست شنيدی!»
«سرورم جايلين ،چه طور چنين چيزی ممکن است؟! من به شما ايماندارم.
اين موضوع آشکارا در مرور زندگیام ديده شد .من با توجه به اعتقاداتم،
زندگی خوب و پر از نيکويی داشتم .میدانم که قلبم سخت شد و عشق و
محبت دروناش پژمرد ،اما اين تقصير من نبود .اين گناه تهمت و زندگی
پنهانی بود .آنها باعث شدند سرد و بی روح شوم!»
پادشاهیافابل-روزداوری(بخشنخست)
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جايلين پاسخ داد :مگر نشنيدهای «در نتيجه افزونی شرارت ،محبت
بسياری به سردی خواهد گراييد .اما هر که تا به پايان پايدار بماند ،نجات
خواهد يافت»[ [22تو تا به آخر طاقت نياوردی!
بزدل گفت« :اما سرورم ،جايلين! من به دليل ايمانم به شما فردی پارسا
هستم .شايد از شهادتم منحرف شده باشم ،اما ايمان داشتم وقتی کسی يک بار
نجات میيابد ،هميشه نجات يافته خواهد بود و آن را از دست نخواهد داد .حتا
برخی از معلمان اين موضوع را بارها در مدرسه اظهار کرده بودند .با استناد
به حرف آنها ،هيچ کس نمیتواند مرا از دستان شما بيرون بياورد!»
جايلين پاسخ داد« :بله ،اين حقيقت دارد .کسی قادر نيست تو را از دستان
من بيرون بکشد ،اما من هرگز نگفتم تو خودت نمیتوانی بروی .تنها تو
هستی که قدرت اين کار را داری .برای اين که تو اين قسمت از کتاب مقدس
را نخواندهای که میگويد« :زيرا اگر آنان که با شناخت سرور و نجات دهنده
ما جايلين ،از فساد دنيا رستند ،باز بدان گرفتار و مغلوب آيند ،سرانجام
شان بدتر از آغاز خواهد بود .بهتر آن بود که از آغاز ،راه پارسايی را
نمیشناختند ،تا اين که پس از شناختن ،از حکم مقدسی که بديشان سپرده
[[23
شد ،روی برتابند».
از اين روست که آنها اکنون بدتر از گذشتهای هستند که هنوز نجات
نيافته بودند .پس چه طور فکر میکنی که غيرممکن است نجات خود را از
دست بدهی؟! اگر قرار بود نجات هرگز از دست نرود ،پس چگونه آنها بدتر
از گذشته شان به حساب میآيند؟!
جايلين ادامه داد« :چرا به سخنان معلمانی که برخالف گفتههای من تعليم
میدادند ،گوش دادی؟! من با دقت راه و طريق پارسايی را به شکلی ثبت
کردهام که همگان آن را درک کنند .چرا به خودت اجازه دادی که فريب
بخوری؟ اگر به تمام گفتههای من ايمان داشتی ،بايد با تلخی و خشم درون
قلبت برخورد میکردی .اما به جای آن ،اجازه دادی اين تلخی در وجودت
رشد کند ،آن هم به جهت آرامش کاذبی که به واسطه امنيت بالشرطی
که تصور میکردی داری و امروز ناچاری در برابر قضاوت بايستی که
میتوانست نباشد!»
بزدل البه کنان گفت« :اما آن همه کارهای خوبی که انجام دادم ،چه میشود؟!»
( 22متا )13-12 :24
( 23دوم پطرس )21-20 :2
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جايلين پاسخ داد :بازهم؟! مگر تو آنچه را که من آشکارا توسط پيامبرانم
بيان کردهام ،نخوانده ای؟ «و اگر مرد عادل از عدالتش برگردد و ظلم نموده،
موافق همه رجاساتی که شريران میکنند عمل نمايد ،آيا او زنده خواهد ماند؟
خير ،بلکه تمامی عدالت او که کرده است به ياد آورده نخواهد شد و در
خيانتی که نموده و در گناهی که ورزيده است ،خواهد مرد».
و تو میگويی که اين عادالنه نيست؟ پس گوش کنيد« :آيا من ناعادلم يا
شما؟ چون که مرد عادل از عدالتش برگردد و ظلم کند ،در آن خواهد مرد.
[[24
به سبب ظلمی که کرده است ،خواهد مرد».
اين همان متن مکتوب است! نيکويی و اعمال عادالنهات فراموش شده و
به حساب تو گذاشته نخواهد شد.
بزدل که هنوز به دنبال راه حلی بود ،گفت« :اما خداوندا! تو گفتی اگر من
تو را به عنوان نجات دهنده خود اعتراف کنم ،نامم در دفتر حيات نوشته
خواهد شد .پس چه طور ممکن است نامم آنجا نباشد؟! چرا از منشی
نمیخواهی نام مرا بيابد؟ آيا ممکن نيست پاک شده باشد؟»
شاه جايلين صبورانه اما محکم پاسخ داد :آيا آنچه را که پيش از اين
[[25
گفتم ،شنيدی؟ گفتم« :هرکه تا به پايان پايدار بماند ،نجات خواهد يافت»
کسانی که تمام مراحل داوری را تاب میآورند ،کسانی هستند که غالب
آمدهاند .من به روشنی گفتم« :هرکه غالب آيد ،همانند اينان ،به جامه سفيد
آراسته خواهد شد و نامش را هرگز از دفتر حيات نخواهم زدود ،بلکه آن را
[[26
در حضور پدرم و فرشتگانش بر زبان خواهم آورد».
اگر من گفتم نامشان را از دفتر حيات پاک نخواهم کرد ،بدان معناست که
پاک شدن نام ممکن است .در غير اين صورت میگفتم« :اگر مرا به عنوان
خداوند اعتراف کنيد ،نامتان برای هميشه در دفتر حيات باقی خواهد ماند».
بزدل ملتمسانه گفت« :چهطور میتوانيد مرا به لون بفرستيد ،مکانی که
مردگان را به آن میفرستند؟»
جايلين به سمت يکی از زيردستانش چرخيد و گفت« :آن نوشتههای
قديمیای را که برای شهروندان عندل شناخته شده ،بخوان!»
آن مرد قانون به کتاب امثال  16 :21رجوع کرد و چنين خواند« :هر که از
طريق تعقل گمراه شود ،در جماعت مردگان ساکن خواهد گشت».
( 24حزقيال )27-24 :18
( 25متا )13 :24
( 26مکاشفه )5 :3
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بزدل تسليم سکوت شد .آن گاه پادشاه خادمان خود را گفت« :دست و پايش
را ببنديد و او را به تاريکی بيرون بياندازيد .جايی که گريه و دندان به دندان
[[27
ساييدن خواهد بود .زيرا دعوت شدگان بسيارند ،اما برگزيدگان ،اندک».
هنگامی که يکی از نگهبانان نزديک شد ،بزدل جايلين را نفرين کرد .او
گرفتار خشم حاصل از تلخیاش و اسير در ريسمان طبيعت دوباره سقوط
کردهاش شده بود( .يهودا  12را بخوانيد) او همچون درختی تازه خزان کرده
بود که ريشههايش مانع سقوطاش بودند ،اما هيچ ميوه راستی و پارسايی بر
آن باقی نمانده بود .او را دست و پا بسته به سمت درب کناری تاالر بردند.
او را نيز چون ديگران به درون قفسی انداختند .به محض اين که تاالر را ترک
کرد ،منشی جلسه شروع به تعليم جماعت شاهدان نمود:
«دوستان عزيز ،اگر پس از بهرهمندی از شناخت حقيقت ،عمدا به گناه کردن
ادامه دهيم ،ديگر هيچ قربانی ب رای گناهان باقی نمیماند .آنچه میماند،
انتظار هولناک مجازات و آتشی مهيب است که دشمنان جايلين را فرو
خ واهد بلعيد ...زي را او را میشناسيم که فرموده است« :انتقام از آن من است،
من هستم که س زا خ واهم داد» و نيز «جايلين قوم خود را مجازات خ واهد کرد»
[[28
آری افتادن به دستهای جايلين زنده ،چيزی هولناک است».

د ور

ن

پنهان

آخرين فردی که به تاالر داوری فراخوانده شد ،زندگی پنهانی بود .او
قوانين جايلين را میشناخت و از پيش میدانست داوریاش مطلوب نخواهد
بود .او به زودی درمی يافت که برای گناهانش چه بهايی را بايد بپردازد.
وقتی او را به سمت تاالر داوری میبردند ،به قدری احساس ضعف کرد که
با کمک نگهبانان به تخت داوری جايلين نزديک شد .زندگی او مرور شد .او
نيز واژههای تاسف باری را شنيد که نشان میداد نام او در دفتر حيات يافت
نشده است.
جايلين با تحکم اعالم کرد« :زندگی پنهانی ،تو گناهکاری به خيانت،
منحرف شدن از راستی و سنگ لغزش شدن؛ و به همين منظور به سرزمين
متروکه لون برده خواهی شد؛ جايی که عذاب و مجازات در انتظار توست!»
زندگی پنهانی ،با وحشت گوش میداد .سپس گفت« :سرورم ،اما من معلم
( 27متا )14-13 :22
( 28عبرانيان  27-26 :10و )31-30
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مدرسه تو بودم .من زندگيم را وقف تو کردم!»
جايلين پاسخ داد :تو يک معلم بودی ،اما آنچه را که تعليم میدادی،
نخواندی! نوشته شده:
«برادران من ،مباد که بسياری از شما در پی معلم شدن در مدرسه
[[29
باشيد ،زيرا میدانيد که بر ما معلمان ،داوری جايلين سختتر خواهد شد».
زندگی پنهانی ،در جواب گفت« :من چگونه سنگ لغزش شدم؟»
صدای جايلين خشنتر شد« :تو باعث شدی بسياری از افراد کوچک
لغزش بخورند و بيفتند .بزدل يکی از آن افراد است .او به تو اعتماد کرده
بود .من اختيار محافظت از او را به تو داده بودم ،نه استفاده به نفع خودت
را .تو از نفوذت برای فرونشاندن آتش شهوتات استفاده کردی و او و
ديگران را بی حرمت ساختی .خواهری ،پيشتر او را زخمیکرده بود و
تو  -کسی که بايد شفايش میدادی -از او استفاده کردی .تو کشتی شکسته
ايمان او را غرق کردی .او اکنون محکوم به بودن در لون شده است .به يقين
هشداری را که داده بودم ،به ياد میآوری .گفته بودم« :و هر که سبب شود
يکی از اين کوچکان که به من ايمان دارند لغزش خورد ،او را بهتر آن میبود
[[30
که سنگ آسيابی بزرگ به گردنش بياويزند و به دريا افکنند!»
زندگی پنهانی البه کنان گفت« :اما جايلين ،میدانم که محکوم به لعنت لون
هستم ،اما ديگر چرا بايد سختترين عذابها را دريافت کنم؟ چرا نسبت به
من چنين سختگيرانه عمل میکنيد؟! من نه يک بیايمان ،بلکه خادمت بودم.
من همچون مستقل که هيچ کاری برايت انجام نداد ،نبودم .پس چرا؟!»
جايلين هم چنان محکم و مصمم پاسخ داد« :تو نوشتههای قديمی را
میدانی و تعليم میدادی .پس چرا چنين سوالی از من میپرسی؟ پس کلماتی
را که شايد به ياد بياوری ،يادآوری میکنم .در نوشتههای قديمی به وضوح
آمده« :اما اگر آن غالم با خود بينديشد که ارباب در آمدن تاخير کرده ،و
به آزار خادمان و خادمهها و خوردن و نوشيدن و ميگساری بپردازد ،آن
گاه اربابش در روزی که انتظار ندارد و در ساعتی که از آن آگاه نيست،
خواهد آمد و او را از ميان دو پاره کرده ،در جايگاه خيانتکاران خواهد
افکند .غالمی که خواست اربابش را میداند و با اين حال خود را برای انجام
آن آماده نمیکند ،تازيانه بسيار خواهد خورد .اما آن که خواست اربابش را
نمیداند و کاری میکند که سزاوار تنبيه است ،تازيانه کمتری خواهد خورد.
( 29يعقوب  )1 :3کلمات «مدرسه» و «جايلين» به آيه اضافه شده است.
( 30لوقا )48-45 :12
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هر که به او بيشتر داده شود ،از او بيشتر نيز مطالبه خواهد شد؛ و هر که
مسئوليتاش بيشتر باشد ،پاسخ گويیاش نيز بيشتر خواهد بود».
جايلين ادامه داد« :مستقل از گناهانش آگاهی کمی داشت ،اما تو ،هم آگاهی
داشتی و هم دانش و بصيرت .تنبيه او اگرچه سخت و جدی است ،اما تنبيه تو
[[31
بسيار شديدتر خواهد بود .برای تو «تاريکی مطلق ابدی را مقرر ساختهام».
سپس جايلين به فرمانده نگهبانان دستور داد« :دست و پايش را ببنديد
و او را به تاريکی بيرون بياندازيد .جايی که گريه و دندان به دندان ساييدن
[[32
خواهد بود .زيرا دعوت شدگان بسيارند ،اما برگزيدگان اندک!»
هنگامی که رييس نگهبانان نزديک شد ،زندگی پنهانی به جايلين ،نگهبانان
و شهروندان افابل شروع به ناسزاگويی و بی حرمتی کرد .او خشن و وحشی
بود و حتا سعی کرد خود را رها کند تا به جايلين حملهور شود .سرشت
واقعی او به طور کامل آشکار شده بود .همه خوبی هايش در اثر دورويی و
رياکاریاش محو شده بودند.
دست و پايش را بستند و به سمت در جانبی تاالر ،به سوی مسير لعنت
و مصيبت بیپايان بردند .او به هزار و پانصد نفری پيوست که قرار بود
بی درنگ به سرزمين لون انتقال داده شوند .به محض آن که زندگی پنهانی
از تاالر بيرون برده شد ،رييس جلسه دفتر را بست و بانگ زنان گفت« :تو
عادلی در حکمها که کردی  ....زيرا که آنان سزايشان همين است! و شنيدم
[[33
از مذبح صدايی آمد که« :آری ،حق است و عدل ،کيفری که تو میدهی».

سر م

م رو

لو

هزار و پانصد محکوم و زندانی عندلی ،طی سفری دو هفتهای با همراهی
نگهبانان سلطنتی ،به سرزمين پژمرده لون رسيدند .آنها در اين سفر
به صحرای آتشينی رسيدند که دمايی که از زمين تفتهاش برمی خاست،
غيرقابل تحمل بود .ناگهان در ميان ناکجاآباد  -جايی که دما به غيرقابل
تحملترين حد خود رسيده بود -در دوردست ،ساختمان بزرگ و هراس
آوری پديدار شد .هنگامی که نزديک شدند ،توانستند عالمت را بخوانند:
«سرزمين متروکه لون!»
 31نگاه کنيد به( :يهودا )13
( 32متا )14-13 :22
 33نگاه کنيد به( :مکاشفه )7-5 :16
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وقتی نزديکتر شدند ،دريافتند که در آن ساختمان عظيم ،به جز در
بزرگ ورودی هيچ پنجره و روزنی وجود ندارد .با عبور از در ،هر يک
صدای هزاران ناله و فرياد را از درون شنيدند .آنها توانستند برای لحظاتی
هم که شده خواستههای خود را به رييس نگهبانان که از سمت زندانيان
ِ
نزديک ورودی میآمد ،مطرح کنند« :آيا به قدر کافی طول نکشيده؟ ممکن
است برای ما طلب بخشش کنيد ،تنبيه ما فراتر از حد تحمل است!»
مستقل از نگهبانی پرسيد« :چه مدت است اين زندانيان در اين مکاناند؟»
نگهبان پاسخ داد« :از يک سال تا صدو بيست و نه سال!»
فريبخورده به هراس افتاد .به نوعی اميدوار بود که همه آنچه طی
اين دو هفته گذشته رخ داده بود ،تنها کابوسی هراسناک يا راهی برای
ترساندناش باشد .او از همان نگهبان پرسيد« :آيا اين حقيقتا همان جايی
است که قرار است باقی زندگيم را در آن سپری کنم؟!»
نگهبان جواب داد »:بله ،اين دقيقا همان مکانی است که قبال در عندل به
شما اخطار داده شده بود!» آنهايی که سختترين مجازات برايشان تعيين
شده بود ،به طبقه بااليی اين ساختمان فلزی برده شدند؛ جايی که دما به
باالترين حد خود میرسيد .کسانی که حقيقت را نمیدانستند اما محکوم به
تبعيد بودند ،در بخش زيرين اين ساختمان عظيم فلزی ،اسکان يافتند .با اين
وجود ،حتا اين بخش برای يک روز هم قابل تحمل نبود چه برسد به يک
صد سال! رنج و درد اقامتگاه زندگی پنهانی ،غيرقابل تصور بود .او را به
سياهچالی در زير زمين کنار صخرههای گوگرد آتشين بردند .بوی آنجا
به خودی خود غيرقابل تحمل بود و به دليل نبودن هيچ دريچهای دمای آن
نقطه از همه قسمتهای ديگر شديدتر بود .اين مکان در ساختمان نبود بلکه
در ژرفنای زمين جای داشت .بدون شک آنجا بزرگترين مکان درد و رنج
بود .در اين رنج کشيدن ،تنهای تنها بود .آن ناحيه به قدری وسيع بود که
در آن محکومان را از هم جدا نگه میداشتند .آنها جز صدای خود ،صدای
ديگری را نمیشنيدند.
به محض آن که محکومان زندانی شدند ،رييس نگهبانان ،آنها را به
سمت ورودی برد .وقتی در آهنی سنگين پشت سرشان بسته شد ،ديگر هيچ
نوری در محدوده آن ساختمان يافت نشد .اين جانهای بيچاره میبايست
نزديک به صدوبيست و پنج سال در اين تاريکی بيرون و تنهايی به سر برند.
تنها سالی يک بار با ورود زندانيان جديد ،اميدوار بودند نوری داشته باشند.
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اما نه همه ،تنها کسانی میتوانستند نور را ببينند که نزديک در بزرگ سالن
بودند .ديگران همچون زندگی پنهانی ،هرگز نمیتوانستند نور روز را ببينند.
تنبيه زندگی پنهانی ،سياهی و تاريکی مطلق بود.

ام
اين چهار نفر ،باقی زندگیشان را به خاطر انتخاب شان و گوش ندادن به
حقيقت پشيمان بودند .آنها پيوسته به حماقت شان میانديشيدند که چرا به
گفتههای جايلين که در سرزمين عندل در دسترس شان بود ،اعتنايی نکردند.
هيچ کاری نمیشد کرد تا به گذشته برگردند و سرنوشتشان را عوض
کنند .آه ،چه قدر آرزو میکردند که ایکاش به نظريات اکثريت و عامه گوش
نمیدادند .آنها با حماقت خودشان نوشتههای قديمی را که هرگز تبديل
نمیپذيرد و شکسته نمیشود ،رد کرده بودند .آنها با تجسم آن پادشاهی
عالی عذاب میکشيدند .آنها هنوز میتوانستند با غمی دايمی ،زيبايیهای
شهر را ببينند؛ هرچند برای لحظاتی کوتاه آن را تجربه کرده بودند .ديدن
تضاد آن تصاوير با وضعيت خودشان ،دردشان را شدت میبخشيد .آتش
سوزان ،بوی تعفن و تاريکی ،تنها بر حقيقت تاکيد میکرد .اگر حقيقت را
برمی گزيدند ،زيبايی نصيبشان بود اما اکنون همه چيز به خاطر حماقتشان
نابود شده بود.
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پرسش ا م ا
بخش اول :فصول 1تا 3
 .1پيش از خواندن اين کتاب ،تعريف شما از واژه موفقيت چه بود؟
چطور اهداف ،اولويت ها و عادات شما بازتاب دهنده اين تعريف
بودند؟ آنچه که در اين بخش از کتاب خوانديد ،چطور پيشفرض ها
و تصورات شما را به چالش کشيد؟
 .2وقتی جديت و سنگينی مفهومی همچون ابديت را در نظر بگيريم،
پوچ و بی معنا به نظر میرسد که فکر کنيم کسی میتواند در برابر
داوریای که سرنوشت ابدی او را معين میسازد ،مطمئن باشد.
اما اين دقيقا همان چيزی است که اول يوحنا  17 :4به ما وعده
میدهد .ما اين حقيقت را در فصول بعدی بيشتر بازخواهيم کرد .اما
آيا میتوانيد برطبق آنچه که هم اکنون میدانيد ،توضيح دهيد اين
اطمينان از کجا میآيد؟
 .3در اين بخش ،با پادشاهی افابل آشنا شديد که تصويری از زندگی
ما در زمين و سرنوشت ابديمان است .چه چيزی در اين پادشاهی
و حکمرانی ،توجهتان را بيشتر به خود جلب نمود؟ آيا چيزی شما
را به هيجان آورده يا غافلگير نمود؟ آيات کتاب مقدس به چه شکل،
عناصر مختلف داستان را روشنتر میسازند؟
 .4بياييد درباره ساکنان ِعندِل صحبت کنيم .واکنش شما به چهار
داوری نخست چه بود؟ آيا توقع داشتيد به شکل ديگری باشد؟ اگر
پاسختان مثبت است ،چرا؟
 .5در حالی که میخواهيم بحثمان را ادامه دهيم ،چه سواالتی بيشترين
دغدغه شماست و بر ذهنتان سنگينی میکند؟

پادشاهیافابل-روزداوری(بخشنخست)
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بخش دوم

فصل چهارم

مر

ان ب

شاگردانش معنی اين َم َثل را از او پرسيدند .گفت :درک رازهای پادشاهی
خدا به شما عطا شده است ،اما با ديگ ران در قالب َمثل سخن میگويم ،تا
بنگرند ،اما نبينند؛ بشنوند ،اما نفهمند.
لو ا

در چهار فصل بعد ،وقفهای در روايت داستان تمثيلی خود ايجاد کرده و
بر حقايق خاصی که در داوری مستقل ،فريبخورده ،بزدل و زندگی پنهانی
آشکار شده ،متمرکز خواهيم شد .پس از آن ،داستان خود را با بحث درباره
شفقت و خودخواه به پايان میرسانيم و به عنوان يادآوری کتاب ،به حقايقی
که از زندگی آنها آشکار میشود ،متمرکز خواهيم شد .در بهترين بخش
کتاب هم به پاداشی که به پيروان عيسای مسيح داده میشود ،خواهيم
پرداخت.

ت بن اد
در تمثيلمان ،جايلين بيانگر عيسای مسيح و پادشاه پدر ،نمادی از يهوه
صبايوت و خدای پدر است .دايگون ،شيطان است و زندگی در عندل بيانگر
زندگی انسانها در زمين و افابل ،بازتابی از شهر آسمانی خداوند است.
سرزمين متروکه لون نشانگر درياچه آتش است؛ جايی که تک تک افرادی
که به واسطه فيض عيسای مسيح نجات نيافتهاند ،تا ابد در آن خواهند
ماند .افرادی که در فصل پيشين مورد بررسی قرار گرفتند ،نشان دهنده
انسانهای مختلفی هستند که تا ابد محکوماند( .کالم خدا اين موضوع را
بسيار صريح بيان میکند).
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بله ،شما اين جمله آخر را درست خوانديد :تا به ابد محکوم شدهاند.
وقتی میخواستم برای نوشتن اين پيام خود را آماده سازم ،دچار کشمکش
بسياری بودم تا بتوانم راهی پيدا کنم که شما ،خواننده عزيز بتوانيد با
ارجاعات کتاب مقدس در ارتباط با «داوری ابدی» ارتباط برقرار کنيد .بخش
زير را به دقت بخوانيد:
«پس بياييد تعاليم ابتدايی درباره مسيح را پشت سر نهاده ،به سوی کمال
پيش برويم ،و ديگر بار  ...رستاخيز مردگان و مجازات ابدی را بنياد ننهيم.
[اينها مواردی است که شما از مدتها پيش به طور کامل از آنها آگاه
شدهايد[[( » [1عب رانيان ) 2-1 :6

همان طور که میبينيد من پنج تعليم و اصل بنيادی ديگر را در اين آيه
بيان نکردهام .بعضی از آنها مانند توبه از اعمال منتهی به مرگ و ايمان
به خدا ،به منظور تاکيد بر ابتدايی و اصلی بودن داوری و مجازات ابدی
آمدهاند.
[[2
يکی از فرهنگهای لغت ،واژه «ابتدايی» را «بخش اصلی ،پايهای و بنيادی»
تعريف کرده است .بنابراين اين تعليم بخش زيربنايی و بنيادیای است که بايد
از همان ابتدا همه چيز را بر اساس آن بنا نهاد .به منظور درک بهتر ،روش
آموزش خودمان را در نظر بگيريد .در دوران ابتدايی ،برای پيشرفت و رشد
کامل تر آموزشی ،ابزارهايی مانند خواندن ،نوشتن و حساب کردن را به کار
برده و ياد میگيريم .اگر اين اصول بنيادين نباشد ،قادر به رشد آموزشی
مناسب در زندگیمان نخواهيم بود .همين موضوع در مورد ايمانداران
نيز صادق است؛ اگر درک محکم و درستی از داوری ابدی نداشته باشيم،
نمیتوانيم زندگی شايستهای در مسيح بنا کنيم .درست مانند اين است که
بخواهيم تحصيالت عاليه داشته باشيم اما خواندن بلد نباشيم.
من طی بيست سال سفر در حالی که خود را وقف پيروان مسيح کردهام،
دريافتهام که بسياری از آنها از اين موضوع باخبر نيستند .توجه کنيد که
نويسنده رساله میگويد« :اينها مواردی است که شما از مدتها پيش به
طور کامل از آنها آگاه شده ايد ».توجه کنيد که نويسنده نمیگويد ما با اين
موارد آشنايی داريم ،بلکه میگويد به طور کامل از آنها آگاه هستيم .واژه
 1اين بخش در ترجمه فارسی کتاب مقدس وجود ندارد.
Elementary 2
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«از مدتها پيش» تنها تاکيدی بر اين موضوع است که اين تعاليم ،بنيادی
بوده و اساس ايمان ما هستند ،همان طور که خواندن و نوشتن در آموختن،
از اصول زيربنايی به حساب میآيند .به زودی خواهيم ديد که چرا داوری
ابدی ،يک تعليم بنيادين و ابتدايی برای ساختن يک زندگی سالم مسيحی
است .در ادامه ،اين موضوع را به ياد داشته باشيد چرا که بدون اين درک،
ممکن است فهم مطلب مورد بحث برايتان دشوار باشد و دچار اين فکر شويد
که هدف از اين بحث چيست؟!

هنم مجا

او

پيش از نوشتن با اين فکر درگير بودم که چگونه میتوانم با نس ِل «دم،
غنيمت است» ارتباط برقرار کنم و ماهيت حکم ابدی که ناشی از داوری
جهان است و به زودی در زندگی ما انجام میشود را مطرح کنم .پس از چند
روز کشمکش در دعا اين فکر به سرم زد که عيسا به خاطر قابل فهم کردن
حقايق روحانی برای ذهن انسان ،از داستان استفاده میکرد .بنابراين ايده
روايت تمثيلی افابل شکل گرفت.
هنگامی که اين داستان را مینوشتم ،داوریای که شخصيتهای قصه
تجربه کردند و دوره مجازات شان در سرزمين لون ،خودم را نيز به وحشت
انداخت .در واقع آخرين بخش فصل پيش را طی پروازی که عصر يک شنبه
به سمت خانه داشتم ،نوشتم .آن روز ،سه بار موعظه کرده بودم ،صدای
خروپف دستيارم بلند شده بود اما من نمیتوانستم دست از تايپ کردن
بکشم .پس از رسيدن به خانه در نيمه شب ،نتوانستم بخوابم .ترس برای
تمام آنانی که روزی خود را در بدترين شرايط ممکن که درياچه آتش ناميده
میشود ،میيابند و نمیتوانند الم تا کام حرفی بزنند ،با من بود .بنا به گفته
عيسای خداوند ،اکثريت افراد از آن گروهاند:
«از در تنگ داخل شويد ،زي را ف راخ است آن در و عريض است آن راه که به
هالکت منتهی میشود و داخل شوندگان به آن بسيارند .اما تنگ است آن
در و سخت است آن راه که به حيات منتهی میشود ،و يابندگان آن کماند».
(متا )14-13 :7

هنگامی که روی تخت دراز کشيدم ،ناگهان به ياد دو سال پيش افتادم
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که از من خواسته شده بود در بخش فوق امنيتی زندان مردان در افريقای
جنوبی موعظه کنم .به ياد آوردم که به مکانی وحشتناک وارد شدم؛ بوی
مشمئزکننده و شرايط غيرقابل تحمل و تنفرزای سلول هايی که بيست تا سی
مرد را در فضايی به هم فشرده جای داده بود و کاندوم هايی که از ديوارها
آويزان بودند ،تنها بخشی از تصوير وحشتناکی است که میتوانم بيان کنم.
پيشتر در چندين زندان امريکايی موعظه کرده بودم اما هرگز چنين شرايط
هولناک و نااميدکنندهای را در زندگيم نديده بودم .زندانیهای ما در قياس با
آنها مانند اعضای يک کلوپ تفريحی هستند.
تصور اقامت يک هفتهای در آنجا برايم غيرممکن بود ،چه برسد به چهل
و پنج سال (بيشتر زندانيان آنجا محکوم به حبس ابد بودند) شما میتوانستيد
ياس مطلق را در صورت اين افراد که هرگز به عيسا ايمان نداشتند ،ببينيد.
میتوانستم صدای ذهنی بيشتر آنها را بشنوم که میگفتند« :دست کم يک
روز به واسطه مرگ از اين جا بيرون خواهم رفت!»
اما از طرف ديگر ،از حقيقت نامعلوم مرگ هم در هراس بودند .اين
سرگردانی به واقع وحشتناک بود .آنها کامال نااميد بودند .اگر شما در
دنيای آزاد زندگی میکرديد  -همان طور که آنها زندگی میکردند -و با
چنين مکانی روبهرو میشديد که قرار بود باقی زندگیتان را در آن سپری
کنيد ،عذاب و شکنجهای صرف بود.
هنگامی که آنجا بودم ،با خود فکر کردم آنجا چنان مکان خوفناکی
است که خوب است با جهنم مقايسهاش کنم .حداقل اين زندانيان با هم بودند
و نور خورشيد از ميان ميله پنجرههای زندان به درون میتابيد؛ اما در جهنم
نه مشارکتی بود و نه نوری به جز نور آتشی که هرگز خاموش نمیشد.
در درياچه آتش ،هيچ آسايش و فراغتی نيست .جانها در غم و اندوهی
دايمیخواهند بود! در جهنم کسی نمیتواند بيانديشد که «باالخره روزی اين
مکان را ترک خواهم کرد!»
آنها دچار مجازات ابدیاند.
به دليل اهميت و بنيادی بودن اين تعليم ،عيسا درباره جهنم به فراوانی و
خيلی بيشتر از آنچه امروزه از روی منبرها گفته میشود ،بحث کرده است .او
توصيف خود درباره جهنم را با وجود مطرح کردن درد و حقيقت بیپايان آن
به عنوان يک مفهوم بدون رحم و شفقت نمیبيند .در عوض او جهنم را همچون
موضوعی اصلی میبيند که به عنوان شبانی نيکو بايد آن را با ما مطرح کند.
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بنابراين اشاره ها ،طرز بيان و تعليم او در اين باره ناشی از محبت و عشق
است؛ همان طور که تمام اعمال و تعاليم او از قلبی دل سوز و رحيم نشات
گرفته است .پس سوال من اين است :آيا امروز ما میتوانيم بدون ذکر جهنم
از روی منبرها ،بهترين خدمت را به مردم بدهيم؟ آيا اين محبت واقعی است؟!
در کتاب مقدس ،جهنم را به چندين نام میشناسيم :شعول[( [3تنها در عهد
عتيق) هادس[ [4و گور[( [5قبر ،هاويه ) چند نامی هستند که به مکان واسط و
ميانی مردگان داده شده است .جهنم[ [6و درياچه آتش[ [7نام هايی هستند که
به جهنم ابدی داده شدهاند .ما تنها اندکی درباره تفاوت ميان حد واسط
(ميانی) و ابدی بحث خواهيم کرد.
کتاب مقدس به ما میگويد که جهنم يک مکان واقعی است نه آن طور
که جامعه ما تالش میکند تا باور نمادين بودن آن را رواج دهد .در باب
شانزدهم کتاب اعداد ،زمين دهان باز میکند و سه خاندان را در حضور
شاهدان بسيار به سوی شعول (گور) فرو میبلعد .در عهد جديد درباره ضد
مسيح (وحش) و نبی کاذب گفته شده که :
«اما آن وحش گرفتار شد و با او آن نبی کاذب که به نام او آيات به ظهور
میآورد و با آيات خود کسانی را فريفته بود که عالمت آن وحش را پذيرفته
بودند و تمثال او را میپرستيدند .آنان هر دو ،زنده به درياچه آتش و گوگرد
مشتعل افکنده شدند( ».مکاشفه )20 :19

آنها نمیميرند که تنها جانشان به اين مکان انداخته شود ،بلکه هم جسم
شان و هم جانشان به درياچه آتش افکنده میشود.

ا ر[ [8و مرد رو ن
عيسا در انجيل لوقا از يک حادثه واقعی درباره مرد ثروتمند سخن
میگويد که به طور کامل برای خودش زندگی میکرد و از فقيران و گدايانی
که هر روز جلوی خانهاش بودند ،غافل بود .از آنجا که عيسا داستان را
3
4
5
6
7
8

Sheol
Hades
Grave
Gehenna
Lake of Fire
Lazarus
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با اين عبارت شروع میکند که« :شخص توانگری[ [9بود »...نشان میدهد ما
با يک تمثيل طرف نيستيم .به عالوه او از نام ابراهيم استفاده میکند و نام
معلوم و مشخصی به فرد فقير میدهد؛ يعنی ايلعازر! در تمثيلهای عيسا،
بردن نام فرد يا اشاره به افراد واقعی مرسوم نيست .ايلعازر پس از مرگ،
توسط فرشتگان به جوار ابراهيم برده شد( که به عنوان مکان آرامش ابدی
مقدسان عهد عتيق شمرده میشد تا زمانی که عيسا راهی برای آنها مهيا
کرد تا به حضور خداوند در ملکوت حاضر شوند ).مرد ثروتمند ُمرد و خود
را در هادس (جهان مردگان) ديد .میخوانيم:
«اما چون چشم در جهان مردگان گشود ،خود را در عذاب يافت .از دور،
اب راهيم را ديد و ايلعازر را در ج وارش ،پس با صدای بلند گفت :ای پدر من
اب راهيم ،بر من ترحم کن و ايلعازر را بفرست تا نوک انگشت خود را در آب
تَر کند و زبانم را خنک سازد ،زي را در اين آتش عذاب میکشم».
(لوقا )24-23 :16

توجه کنيد که مرد ثروتمند در عذاب و دردی[ [10شديد بود .در ترجمههای
ديگر (انگليسی) کلمات ديگری مانند رنج[ ،[11غم[ [12و عذاب[ [13به کار رفته
است .به عبارت ديگر ،رنج و دردی شديد بود .جهنم مکانی است که فرد در
آن آگاهانه عذاب میکشد .همچنين دقت کنيد که ابراهيم و ايلعازر به خوبی
همديگر را میشناسند و هر دو میتوانند مرد ثروتمند را نيز به جا آورند.
افراد در جهنم بسيار بيشتر از آنچه تصور میکنيم ،انساناند .آنها هنوز
دارای عقل و استدالل ،احساسات و هيجانات ،آرزوها و خواستهها ،صورت
ظاهری و ويژگیهای فيزيکیاند ،همان طور که حس دارند.
اين مرد میتوانست ببيند ،بشنود و درد را حس کند .اين افراد حتا برخی
از شکلهای جسمانی را نيز دارند ،میتوانيد مالحظه کنيد که مرد ثروتمند،
شديدا دلش میخواست زبانش خنک شود .عيسا میگويد که هم بدن و هم
جان ،هر دو در جهنم به هالکت ابدی میرسند (.متا )28 :10
به عبارت ديگر جسم افراد پيوسته زجر خواهد کشيد و به وسيله کرمها
 )A certain ( -There was a certain rich man 9بيانگر فرد معين و مشخصی است.
 10در ترجمه انگليسی  ،TEVکلمه  Painبه معنای «درد» آمده است اما در ترجمه فارسی ،عذاب
( )Tormentمورد استفاده قرار گرفته است.
Agony 11
Anguish 12
Torment 13
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و آتش آسيب خواهد ديد .همچنين توجه کنيد که فرد ثروتمند ،درخواست
رحمت و بخشش دارد ،درست همان طور که زندانيان سياه چال لون در
داستان ما گدايی رحمت میکردند .جهنم مکانی است که هيچ گاه نمیتوان از
آن گريخت .هيچ کس نيست که از ساکنان جهنم فرصتی بيابد تا برای آرامی
لحظهای از آن خارج شود؛ حتا اگر مدتی بسيار طوالنی را در آنجا سپری
کرده باشد .به نظر میرسد که جهنم را هرگز نتوان کامال درک کرد .ابراهيم
به ياد اين مرد میآورد که« :از اين گذشته ،بين ما و شما پرتگاهی هست؛
آنان که بخواهند از اين جا نزد تو آيند نتوانند ،و آنان نيز که آنجايند نتوانند
نزد ما آيند»( .لوقا )27 :16
من شخصا زنی را میشناسم که جهنم را تجربه کرده است .او بعدها
گفت که هر فردی را که ديده ،فرياد میزند اين جا بسيار بيشتر از حد
تحمل شان است .اين دقيقا همان فريادی است که مرد ثروتمند در آيات باال
میکشد .آيات را ادامه میدهيم:
«اما اب راهيم پاسخ داد :ای فرزند ،به ياد آر که تو در زندگی ،از هر چيز خوب
بهرهمند شدی ،حال آن که چيزهای بد نصيب ايلعازر شد .اکنون او اين جا
در آسايش است و تو در عذاب .گفت :پس ای پدر ،تمنا اين که ايلعازر را
به خانه پدرم بفرستی ،زي را م را پنج ب رادر است .او را بفرست تا ب رادرانم را
هشدار دهد ،مبادا آنان نيز به اين مکان عذاب درافتند( ».لوقا )28-27 ،25 :16

اين جمله قديمی را شنيده ايد که« :بدبختی ،دنبال شريک میگردد»؟ چرا
اين جمله در اين جا کاربرد ندارد؟ چرا مرد ثروتمند نمیخواهد ديگران اين
جا با او باشند؟ جواب در اين است که در جهنم هيچ مصاحبت و مشارکتی
وجود ندارد .برخی میانديشند در جهنم پارتی و مهمانی است؛ برخی ديگر
فکر میکنند از مصاحبت با دوستانشان لذت میبرند .اگر چنين بود ،او
میخواست که دوستان نزديکش به او بپيوندند .احتماال از اين که ممکن بود
آنها به اين مکان رنج آور نيايند ،نااميد و ناراحت میشد .جهنم مکان تنهايی
و نااميدی مطلق است .همچنين مکان يادآوری دايمی است که من شخصا
باور دارم يکی از سختترين عذاب هاست.
گوش دهيد که چگونه اب راهيم به درخ واست او ب رای ب رادرانش پاسخ میدهد:
«آنها موسا و انبيا را دارند ،پس به سخنان ايشان گوش ف رادهند .گفت :نه،
ای پدر ما اب راهيم ،بلکه اگر کسی از مردگان نزد آنها برود ،توبه خ واهند
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کرد .اب راهيم به او گفت :اگر به موسا و انبيا گوش نسپارند ،حتا اگر کسی از
مردگان زنده شود ،مجاب نخ واهند شد( ».لوقا )31-29 :16

در اين آيات حقيقت نيرومندی نهفته است .بسياری به دنبال تجربيات
ماورايی برای اثبات انجيل به خودشان يا ديگران هستند .اما عيسا به ما
نشان میدهد که هيچ چيز بزرگتر از کالم خدا قادر نيست در ما ايمانی را
به وجود آورد که خدا را به کمال و تا به انتها پيروی نماييم .دچار سوتفاهم
نشويد .بسياری ممکن است به وسيله تجربيات تکان بخورند يا برای دوره
کوتاهی تغيير کنند اما در قلب شان اعتقاد و باور دايمی شکل نخواهد گرفت.
در دوره نوجوانیام که فردی بدزبان وموجودی پرخاشگر بودم ،پدرم
مرا به ديدن فيلم «ده فرمان» با بازی چارلتون هستون برد .به وضوح به
ياد میآورم هنگامی که زمين دهان باز کرد و مردم را به درون جهنم فرو
بلعيد ،چشمانم به آن پرده عظيم ميخکوب شده بود .آن صحنه مرا دچار ترس
وحشتناکی کرده بود .وقتی از آن سالن بيرون آمدم ،زندگیام تغيير کرده بود.
من صادقتر شده بودم و مدت يک هفته روشها و رفتارهايم تغيير کرد .اما
اين تنها تا زمانی طول کشيد که دوباره به راههای گذشتهام بازگشتم .چرا؟
زيرا من کالم خدا را نشنيده بودم .از راههايم توبه نکرده بودم و زندگيم را به
طور کامل به عيسا نسپرده بودم تا با فيضاش مرا تغيير دهد.
من و دوستانم تجربيات خارق العاده ديگری نيز داشتيم ،اما من به واسطه
هيچ کدام از اين تجربيات ماورايی عوض نشدم .اين اتفاق نيفتاد تا زمانی
که يکی از برادران عضو «انجمن برادران کالج» به اتاقم آمد و کالم خدارا
از انجيل عيسای مسيح با من در ميان گذاشت و زندگيم عوض شد .به طور
خاص به ما گفته شده است که « :پس ايمان از شنيد ِن پيام سرچشمه میگيرد
و شنيدن پيام ،از طريق کالم مسيح ميسر میشود( ».روميان )17 :10
و همچنين «زيرا تولد تازه يافتهايد ،نه از تخم فانی بلکه تخم غيرفانی،
يعنی کالم خدا که زنده و باقی است( ».اول پطرس )23 :1
به همين دليل است که نه فقط تجربيات ما بلکه تعليم و موعظه کالم خداوند
اهميت دارد .از طرف ديگر پس از روشن شدن اين موضوع اجازه دهيد بر
اين حقيقت تاکيد کنم :اگر تجربيات ،به عنوان مکمل يا کمک کننده جهت تقويت
کالم خدا مورد استفاده قرار گيرند ،نه تنها عظيم بلکه ضروری هم هستند.
شهادتها نقش مهمی در گفت وگوهای انجيلی دارند ،اما اين کالم خداست که
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دريافت و ايمان به آن ،باعث میشود تا به انتها بمانيم و بايستيم.

چر مر ب

ر م بر

پس اکنون اجازه میخواهم که شهادتی را با شما در ميان بگذارم که
مکمل آن چيزی است که بارها در کتاب مقدس ديده ايم .من و همسرم در
يک بعدازظهر همراه يکی از دوستان مان در خانه نشسته بوديم .دوست
مان درباره اتفاقی که در جوانی برايش پيش آمده بود ،حرف میزد .او در
منطقه کارائيب بزرگ شده بود و در يک فصل بارانی به درون شبکهای که
برای جمع آوری آب باران برای خانه مورد استفاده قرار میگرفت ،افتاده
بود .برادرش به درون بشکه پريد و سعی کرد او را نجات دهد ،اما نتوانست؛
بنابراين بيرون پريد و برای يافتن کمک برای برادرش که شنا بلد نبود ،رفت.
پس از اندکی کمک رسيد اما او به مدت نيم ساعت میشد که مرده بود .او به
ما گفت به محض آن که بدنش را ترک کرد ،تمام حواسش (حواس پنج گانه)
سالم و دست نخورده باقی ماندند .او خودش را ديد که به سرعت به سمت
تاريکی بسيار ژرفی کشيده میشود .او گفت که تاريکی به قدری زياد بود
که حتا نمیتوانست دستش را جلوی صورتش ببيند؛ تاريکی آنقدر عميق بود
که انگار آن را پوشيده بود.
او میگفت« :به قدری ترسيده بودم که فکر میکردم بدتر از اين نمیشود،
اما هرچه بيشتر سقوط میکردم ،ترسم هم بيشتر میشد .هرگز تجربه چنين
ترسی را در زمين نداشتم ،به هيچ وجه نمیتوانم آن حس را با واژهها بيان
کنم .سپس باريکه نوری ديدم و دريافتم باالی جهنمام .شروع کردم به فرياد
کشيدن که :چرا مرا به اين راه میبريد؟ من مسيحیام!»
پدر و مادر او ايماندارانی قوی بودند اما او تنها به اين دليل که پدر و
مادرش به او گفته بودند انتخاب ديگری ندارد ،به کليسا میرفت .هنگامی که
داستان خود را با ما در ميان میگذاشت ،گفت که توضيحی برای چگونگی
روند اين اتفاق ندارد .سپس گفت که فريادهای ناشی از ترس و درد را
شنيد .به وضوح گفتههايش را به ياد میآورم« :جان ،ليزا! فريادهای بسياری
وجود دارد که عادیاند .اما فريادهايی هم هست که خون را در رگهايتان
منجمد میکند .اين فريادهايی بود که من میشنيدم .سپس با مخلوقی فلس
دار روبهرو شدم که مدام به من میگفت« :با من بيا ،تو متعلق به منی! «با آن
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مخلوق در حال جنگ بودم .در ابتدا نمیتوانستم از ترس چيزی بگويم اما
بعد گفتم« :بگذار بروم ،بگذار بروم!»
ناگهان خود را در حال فرياد زدن در بدنم ديدم و دکتری که انگشتش
را در حلقم فرو کرده بود( .اين چيزها را مادرم پس از گفتن تجربهام ،به
من گفت ).در همان هنگام مادرم بيرون اتاق عمل نشسته بود و با استغاثه
دعا میکرد« :پدر اگر پسرم را به من بازگردانی ،او را برای هميشه به تو
میسپارم!»
دوست ما بعدها در زندگیاش پيشگام خدمت در منطقه دريای کارائيب
شد.
ممکن است تجربه او را زير سوال ببريد ،اگرچه عده نسبتا زيادی از زنان
و مردان و کودکان چنين تجربه مشابهی را پشت سر نهادهاند .از آنجايی
که چنين تجربيات نزديک به مرگی ( )NDESبه ندرت در حضور پزشکان
اتفاق افتاده است ،برای تحقيق تعداد معدودی در دسترس است .يکی از اين
موارد مردی است به نام «ملوين مورس»[ [14پزشکی که مطالعات گستردهای
روی بچه هايی که تجربه نزديک به مرگ داشتهاند ،انجام داده است .او روی
دو گروه از بچهها تحقيق کرد ،گروه نخست شامل  121بيماری بود که
بيماریشان وخيم و بحرانی بود اما تجربه نزديک به مرگ را نداشتند .اين
بچهها که بين سنين  3تا  6سال بودند ،به دستگاه ريه مصنوعی وصل بودند
و تحت مراقبت شديد قرار داشتند و در حجم زياد دارو مصرف میکردند.
در بدن هيچ کدام از آنها نشانهای از حيات وجود نداشت.
گروه دوم شامل  12بچه در همان گروه سنی نخست بود که قلبشان
به واسطه غرق شدن ،حادثه اتومبيل ،ايست قلبی يا موارد مشابه از کار
افتاده بود .هر دوازده نفر گروه دوم ،تجربه خروج از بدن را داشتند .بعضی
از آنها به وضوح بدنهايشان را ديده بودند و مراحل و روشهايی را که
پزشکان روی آنها به کار میبردند ،تشريح کرده بودند.
ممکن است بسياری فکر کنند که تجربه دوست ما ،اوهام و خيال بوده اما
مطالعاتی که روی اين بچهها انجام شده ،با قدرت وجه ديگری را نشان میدهد.
وانگهی چگونه ممکن است که دوست ما در حالی که از نظر پزشکی بيش از
سه دقيقه مرده محسوب میشد ،دچار هذيان و وهم و خياالت شده باشد؟!
Melvin Morse 14
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دن ا مرد ا

در م اب در اچ

ش

دوست ما و کسانی که من میدانم تجربه جهنم را داشتهاند ،مکان ميانی
يا حد واسط عذاب ،يعنی هادس( دنيای مردگان) را ديدهاند .اين جا منزلگاه
ابدی کسانی که نجات ندارند ،نيست .بلکه مکان انتظار در حين عذاب است
تا زما ِن تخت سفيد بزرگ داوری! پس از داوری ،مکان دايمی که انسانها و
فرشتگان سقوط کرده برای هميشه در آن خواهند بود ،درياچه آتش ناميده
میشود .اين موضوع را به روشنی در آيات زير میبينيد:
«آن گاه تخت بزرگ و سفيدی ديدم ،و کسی را که بر آن نشسته بود .آسمان
و زمين از حضور او میگريختند و جايی ب رای آنها نبود ...دريا مردگانی را
که در خود داشت ،پس داد؛ مرگ و جهان مردگان نيز مردگان خود را پس
دادند ،و هر کس بر حسب اعمالی که انجام داده بود ،داوری شد .و مرگ و
جهان مردگان به درياچه آتش افکنده شد .درياچه آتش ،مرگ دوم است .و
هر که نامش در دفتر حيات نوشته نشده بود ،به درياچه آتش افکنده شد».
(مکاشفه  11 :20و )15-13

در ابتدا میخواهم بر اين نکته تاکيد کنم که تمام کسانی که در مکان
ميانی درد و رنج ،يعنی هادس ،هستند برای داوری برده خواهند شد .به
محض تکميل داوری ،تمام کسانی که تخطی و بی قانونی را پيشه کردهاند،
به درون درياچه آتش انداخته میشوند که اين شامل فرشتگان و حتا خود
شيطان هم میشود.

ور

در اچ

ش
[[15

من و همسرم دوستی يونانی داشتيم .همسر وی که نامش «جوی»
بود ،نسل سوم يک خانواده ميسيونر بود .مادربزرگ جوی در يونان به دنيا
آمده و همان جا بزرگ شده بود .او از جوانی شروع به جست و جوی خدا
کرد .سواالت او از اطرافيانش با بی توجهی يا استهزای آنها روبهرو میشد.
او میخواست به کليسايی برود اما به او گفته شده بود که در آنجا خدايی
نيست و او را با اين حرف پوچ باز میداشتند .يک روز در حالی که او در
ميدان دهکده در يکی از مراسم يونانی با يکی از دوستانش در حال رقص
Joy 15
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فولکلوريک بود ،صدايی خطاب به او گفت:
«افروسينی[ ،[16به جست و جوی رقص جاودانی باش! اين رقص ارزشی
ندارد!»
او وحشتزده شده بود .چه کسی بود؟ او متعجب بود .فورا دست از
رقصيدن کشيد و به ديگر دختران گفت که کار آنها خوب نيست .هيچ کس
نمیدانست چه اتفاقی افتاده است.
او بدون توجه به ديگران ميدان را ترک کرده و به سمت خانهاش راه افتاد.
وقتی میدويد ،يک با ِر مسئوليت وحشتناک بر او قرار گرفت؛ انگار که وزنهای
سنگين بر پشتش گذاشته باشند .او به درون خانه دويد و مستقيما به حمام
رفت .روی زانوانش افتاد و شروع به گريستن کرد .او میخواست با آن صدا
حرف بزند .چه کلماتی بود که به او گفته شده بود؟ آن مرد (صدا) به دنبال چه
گفتوگو يی با او بود؟ اينها سواالتی بودند که ذهنش را عذاب میدادند .اما
زياد طول نکشيد .پيش از آن که بتواند کف زمين را لمس کند ،حس کرد چيزی
مانند آتش به درون اتاق وارد شد و او را دربر گرفت .او به روی درافتاد و
رويايی ديد .در رويا فرشتهای سپيدپوش را ديد که به سويش میآيد .فرشته
او را بلند کرد و به مکانی برد که هيچ نوری در آن نبود .فرشته او را در آنجا
رها کرد .وقتی دقت کرد ،با شگفتی فراوانی دريافت که جلوی صحنه جلجتا
ايستاده است .خداوند بر صليب بود و خون از جراحاتش میچکيد .او در
صورت خداوند رنجی را که میکشيد ،ديد.
در همان زمان صدای فريادهايی را شنيد که از دوردست به گوش
میرسيد .او برگشت تا ببيند آن صداها از کجا میآيند و پرتگاهی عظيم را
ميان صليب و محيط آن سوی پرتگاه ديد؛ جايی که موجهای عظيم آتشين
از زمين بيرون میجهيد .آنجا اقيانوسی از آتش بود .او میتوانست صدای
فريادهايی را که به نظر میرسيد از سوی جمعيت زيادی است ،بشنود .آنها
خداوند را دشنام میدادند .در آن لحظه حس کرد نيرويی س ِر او را به سوی
شکاف زمين فشار میدهد و صدايی را که پيشتر شنيده ،دوباره شنيد که
میگفت« :اين جايی است که تو هم به آن تعلق داری!»
او وحشتزده شد و شروع کرد به گريه کردن و درخواست بخشش
نمود .او در پای صليب با باری که بزرگتر و سنگين تر از بار قبلیای که بر
دوشاش حس میکرد بود ،به زانو درافتاد .او مدت مديدی گريان در همان
Efrosyni 16
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جا ماند تا وقتی که صدا با محبت و دل سوزی بار ديگر با او سخن گفت« :او
اين کار را برای تو کرد! برای تو ُمرد! اگر از او بخشش بطلبی و قربانیاش
را که برای توست ،بپذيری ،هرگز به آنجا (درياچه آتش) نخواهی رفت!»
در آن حال ،تنها پاسخ او به آن صدا ،گريه بيشتر بود .او بخشش طلبيد
و حس کرد باری که حمل میکرد ،در همان لحظه از دوشاش برداشته شده
و به پای صليب غلطيد.
سرش را بلند کرد و عيسای مسيح را ديد که با لباسی پرجالل روبهروی
او ايستاده است .خداوند او را بلند کرد و به سوی زيباترين تپه سبز برد.
اکنون میتوانست از طريق ذهناش با خداوند گفتوگو کند .او سوال میکرد
و خداوند پاسخ میداد .حيرت انگيز بود .از او پرسيد کجا میروند و عيسا
پاسخ داد« :به مالقات پدر آسمانی!»
هنگامی که به نوک کوه نزديک شدند ،نوری را ديد که از دروازه خارج
میشود؛ زيبايی ،موسيقی آسمانی فرشتگان و آوازهايی که از گلها و درختان
جاری میشد ،همه جا را آکنده بود .آنها به باال رسيدند و از دروازه داخل
شدند .باورنکردنی و شگفتانگيز بود .زيبايی آنجا وصف ناپذير بود .آنها
مستقيما به سوی تخت پادشاهی رفتند .او صورت خداوند را نديد ،چرا که
پوشيده بود .اما کتابی بزرگ و دستی را ديد که از ابرها بيرون آمد .دست
شروع به نوشتن کرد .او خم شد تا نوشته را ببيند .آنچه میديد برايش
حيرت آور بود؛ نام او را در دفتر حيات مینوشتند( .اگرچه در آن لحظه او
نمیدانست که آن دفتر حيات است) هنگامی که پدر آسمانی نامش را در دفتر
حيات نوشت ،به او گفت« :به خانواده خوش آمدی!» و بوسهای بر پيشانیاش
زد .در آن لحظه ديد که فرشتگان حلقه زدند و شروع به رقص و آواز نمودند
و شادی بسيار کردند .او نام خود را شنيد که به وسيله فرشتگان رقصان،
سروده میشد .او نيز به آنها پيوست .ناگهان به ياد کالمی افتاد که خداوند به
او گفته بود« :رقص جاودانی را بجوی!»
بعدها او دريافت که فرشتگان جشنی عظيم به افتخار او و به خاطر
نجاتش برپا داشته بودند.
پس از مدتی خداوند به او گفت که اکنون زمان برگشتن به زمين است،
زيرا نقشه و برنامهای بزرگ برای او دارد .او میبايست به خاطر نام خداوند
از ميان آتش میگذشت ،اما خداوند با او بود و وقتی همه کارهايش را
به اتمام میرساند ،به نزد او برمی گشت و برای هميشه با او میبود .در
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آن لحظه خود را در اتاقش بازيافت .از اين که خداوند او را پس از آن
تجربه آسمانی شگفتآور به زمين بازگردانده بود ،مايوس و ناراحت بود
اما انتخاب ديگری نداشت.
وقتی شايعه تجربهای که او پشت سر گذاشته بود در روستا پخش شد،
جفاها بار ديگر شروع شد .ابتدا پدرش تهديد کرد که اگر آنچه را باور دارد
انکار نکند ،او را با تبر خواهد کشت .او به پدرش گفت که هرگز نمیتواند
آنچه را که تجربه کرده ،انکار کند .جفاها سختتر و شديدتر میشد تا آن
که يک روز بعدازظهر خواهرش آمد و به او هشدار داد که برخی از مردم
نقشه کشيدهاند که صبح روز بعد او را به ميدان روستا؛ جايی که کليسای
ارتودکس يونانی نيز آنجا بوده ،ببرند .آنها با خود تمثال مريم مقدس را
آوردهاند و اگر او آن تمثال را نمیبوسيد و آن را پرستش نمیکرد ،رويش
بنزين میريختند و او را به آتش میکشيدند.
او نمیتوانست باور کند که آنها تا آنجا پيش بروند اما به نظر میرسيد
مردم برای انجام آن ،مصمم هستند .زيرا همان شب فرشته خداوند به سوی
او آمد و افروسينی جوان را با نواختن شانهاش بيدار کرد .به محض بيدار
شدن ،فرشته به او گفت که لباسش را بپوشد و جلوی در برود .افروسينی
اطاعت کرد .وقتی به ايوان رسيد ،حس کرد کسی او را از زمين بلند کرد .او
از خانهاش به مکانی امن در روستايی که کيلومترها با آن جا فاصله داشت،
انتقال داده شده بود.

درد

ر اب

ور

مادربزرگ جوی ،هادس را نديده بود ،آنچه او ديد درياچه آتش بود؛
جايی که «مرگ دوم» نيز ناميده میشود .او به دليل آن که با تمام قلب و
وجودش پيروی از عيسای مسيح را برگزيده بود ،سرنوشتاش تغيير کرد.
کتاب مقدس به ما میگويد:
«[اما نصيب کسانی که از پيروی من (عيسا) روی برمیگردانند و به من ايمان
ندارند[[ [17و مفسدان و آدم کشان و بیعفتان و جادوگ ران و بتپرستان و
همه دروغ گويان ،درياچه مشتعل به آتش و گوگرد خ واهد بود .اين مرگ دوم
است( ».مکاشفه )8 :21
 17نويسنده اين بخش را با ترجمه متفاوتی ارايه کرده است.
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توجه کنيد اين درياچه ،مشتعل به آتش و گوگرد است .گوگرد يک عنصر
غيرفلزی است که با حرارت زيادی مشتعل میشود و بوی بسيار نامطبوعی
توليد میکند .بسياری از کسانی که جهنم را توصيف کردهاند ،درباره بوی
وحشتناکی صحبت کردهاند .معموال واژه «غيرقابل تحمل» برای اين توصيف
به کار میرود .در حقيقت کسانی که من میدانم اين مکان را تجربه کردهاند،
میگويند ممکن نيست کسی بتواند با زبان مادریاش درد و وحشتی را که
حس میشود ،توصيف کند.
به مفهوم «مرگ دوم» نيز توجه کنيد .عيسا میگويد« :آن که گوش دارد
بشنود که روح به کليساها چه میگويد[آن چه روح میگويد ،مربوط به
کليساهاست نه بیايمانان[ هر که غالب آيد ،از مرگ دوم گزند نخواهد ديد».
(مکاشفه )11 :2
ممکن است برايتان عجيب باشد که چرا به کليساها میگويد ،اما توجه
کنيد که در آيه پيشين سه دسته را میبينيم که در درياچه آتش سوزانده
میشوند :گروه نخست کسانی هستند که از پيروی مسيح باز میگردند
(بزدالن) ،دسته دوم آنهايی هستند که به او ايمان ندارند (بیايمانان) ،دسته
سوم گناهکارانی هستند که هرگز و به هيچ روی با مسيح گامی برنداشتهاند
و با او همسو نبودهاند.
دو گروه نخست ،بيانگر کسانی است که زمانی به کليسا میرفتند .سه
نفر اولی که ما در تمثيل خود نام برديم را به ياد آوريد :بزدل ،فريبخورده
و مستقل .دو نفر از آنها در مدرسه عندل يا به نوعی کليسا ،فعال بودند .ما
در اين رابطه کمی عميقتر خواهيم شد.
در درياچه آتش ،مرگ دوم به نوعی غم و دلتنگی برای آسايشی است
که در ابديت است .يک بار ديگر فصل نخست را به ياد آوريد؛ بخشی که
ابديت را معنا کرديم .ابديت يعنی ،هميشگی ،ازلی و جاودانی ،بی انتها و در
ارتباط با درياچه آتش ،يعنی بی آسايشی ،بدون خروج و هميشگی .برخی
میانديشند که اين شکنجه سرانجام پايان میيابد ،اما اين فکر آشکارا با
تعاليم کالم خدا در تعارض و تضاد است .کالم میگويد:
«و ابليس ،که آنان را فريب داده بود ،به درياچه آتش و گوگرد افکنده شد،
جايی که آن وحش و نبی کاذب افکنده شده بودند .اينان روز و شب تا ابد
عذاب خ واهند کشيد( ».مکاشفه )10 :20
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برای تاکيد بر اين بیپايانی ،عيسا درباره کسانی که از کالم او اطاعت
نمیکنند ،میگويد« :پس آنان به مجازات جاودان داخل خواهند شد ،اما
پارسايان به حيات جاودان( ».متا )46 :25
به کلمات «مجازات جاودان» دقت کنيد .به عبارت ديگر ،مجازات هرگز
پايان نمیپذيرد .اين مجازات ابدی است .عيسا به ما میگويد:
«و اگر چشمت تو را میلغزاند ،آن را به در آر ،زي را تو را بهتر آن است که
با يک چشم به پادشاهی خدا راه يابی ،تا آن که با دو چشم به دوزخ افکنده
شوی( ».مرقس )47 :9

همان گونه که میبينيد او در حال صحبت درباره درياچه آتش است،
دوزخ (جهنم) .يک بار ديگر آيه را بخوانيم:
«و اگر چشمت تو را میلغزاند ،آن را به در آر ،زي را تو را بهتر آن است که با
يک چشم به پادشاهی خدا راه يابی ،تا آن که با دو چشم به دوزخ افکنده شوی.
جايی که کرم آنها نمیميرد و آتش خاموشی نمیپذيرد( ».مرقس )48-47 :9

توجه کنيد ،کرمهايی که میخورند هرگز نمیميرند؛ و اين يعنی هميشه
چيزی برای خوردن وجود دارد .بياييد اين موضوع را با وضعيت طبيعی
مقايسه کنيم .به محض آن که فرد از نظر جسمی میميرد ،کرمها شروع به
خوردن گوشت او میکنند تا به پايان برسد .تنها استخوانها باقی میمانند.
سپس کرمها میميرند .اين کرمها در دوزخ هرگز نمیميرند زيرا آنچه
مصرف میکنند ،هرگز تمام نمیشود .يکی از کسانی که جهنم را ديده بود،
میگفت که کرمهای عظيم گوشت افرادی را که درون آتش عذاب میکشيدند،
میخوردند .فرقی نداشت آن افراد چه مدت است که در جهنماند .هنوز جسم
آنها قابل مصرف بود.
اما شما درست میگوييد ،اين مکان غيرقابل تصور است! آنچه که ما
بايد به ياد داشته باشيم ،اين است که خداوند درياچه آتش را در ابتدا برای
انسان خلق نکرد .ببينيد عيسا به کسانی که به درون اين مکان دهشتناک
افکنده میشوند ،چه میگويد:
«آن گاه پادشاه به آنان که در سمت چپ او هستند خ واهد گفت :ای ملعونان،
از من دور شويد و به آتش جاودانی رويد که ب رای ابليس و فرشتگان او آماده
شده است( ».متا )41 :25
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اين مکان برای ابليس و فرشتگان سقوط کرده خلق شده بود نه برای
انسان .با اين وجود شيطان بسياری را فريب داده و با خود به سوی اين
مجازات ابدی میکشاند .اين درست شبيه آن چيزی است که در داستان
تمثيلی خود میبينيم؛ نفوذ دايگون باعث فريب بسياری میشود و خشم
جايلين که در اصل معطوف به دايگون بود ،به سوی کسانی که تسليم نفوذ
دايگون شده بودند ،نيز کشيده شد .در غير اين صورت ،جايلين عادل نبود.

ب سو ن و

ب

رف

در فصل پيشين میبينيم که خشم و غضب جايلين تا چه حدی شديد
است؛ کتاب مقدس بيان میکند که « :آن کس نيز از شراب خشم خدا که اينک
ُپرمايه و خالص در جام غضب او ريخته شده ،خواهد نوشيد .آن کس نيز
در حضور فرشتگان مقدس و در حضور بره با گوگرد مشتعل عذاب خواهد
شد .و دود عذاب آنان تا ابد به باال خواهد رفت .برای آنان که آن وحش و آن
تمثال او را میپرستند و برای آنان که نشان نام او را میپذيرند ،نه در شب
و نه در روز آسايش نخواهد بود( ».مکاشفه )11-10 :14
به «تا ابد» فکر کنيد! توصيفی که از ابديت در فصل نخست ارايه شد را به
ياد آوريد .سعی کنيد مفهوم «هرگز پايانناپذير» را درک کنيد .قادر نيستيد
از نظر ذهنی اين کار را انجام دهيد ،اما در قلبتان میتوانيد .به همين دليل
خداوند برای کسانی که به او گوش ندادند ،تاسف میخورد:
«کاش که دلی را مثل اين داشتند تا از من میترسيدند ،و تمامی اوامر م را
در هر وقت به جا میآوردند ،تا ايشان را و فرزندان ايشان را تا به ابد نيکو
باشد( ».تثنيه )29 :5

به کلمه «تا ابد» توجه کنيد .اگر آنها به واسطه اين واژه برانگيخته
میشدند ،تاب میآوردند؛ بله« ،برانگيخته با ابديت!»
توجه کنيد که خداوند میگويد« :تمامی اوامر مرا در هر وقت به جا
میآوردند» او نمیگويد:
«برای مدتی تمامی اوامر مرا به جا آورند» همچنين نمیگويد« :همواره
برخی از اوامر مرا نگاه داريد» نه ،بلکه همواره ،همه را به جا آوريد!
به ما فرمان داده شده که به طور کامل و پيوسته از اراده او اطاعت و
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پيروی کنيم.
ممکن است فکر کنيد که من نمیتوانم همه اوامر او را به جا آورم .پس
در روز داوری گناهکار خواهم بود؟! بله ،کامال درست است .قانون خداوند
نشان داده و اثبات میکند که همه انسانها از استاندارد پارسايی خداوند
پايين تر بوده و در داوری ،گناهکار خواهند بود .هيچ کس قادر نيست در
پيشگاه خداوند بايستد و بگويد« :من به گونهای شايسته پادشاهی تو زيستم
و سزاوار تنبيه ابديت نيستم!»
دليل اين قصور ،به پيدايش بازمیگردد .در باغ عدن ،انسان با اراده آزاد
از خدا نااطاعتی کرد و با عملش ،طبيعت گناه آلود را به خود گرفت .با اين
پيمان شکنی ،انسان خود را برده شيطان ساخت ،به قلمرو او وارد شد و
هيچ راهی برای بازخريد و نجات خود نداشت .اين طبيعت سقوط کرده به
تمامی نسل آدم يعنی همه بشريت سرايت کرد .چرا که ما با طبيعت والدين
خود به دنيا میآييم.
با وجود آن که انسان برای اين سقوط به طور کامل مسئول بود ،خدا به
واسطه محبت پاک و خالصاش وعده داد که نجات دهندهای برای رهايی ما
میفرستد .آن نجات دهنده ،عيسای مسيح است .قرنها پيش از تولدش نبوت
شده بود که از باکره متولد میشود( .اشعيا  )14 :7پدرش خدا بود و مادرش
مريم مقدس که از نسل داود پادشاه بود .بايد چنين میشد زيرا اگر والدين
او هر دو انسان بودند ،عيسا در طبيعت گناه آلود آدم به دنيا میآمد ،برده
گناه بود و نمیتوانست زندگی بی نقصی داشته باشد .بنابراين نمیتوانست
ما را برهاند .با اين وجود از يک زن زاده شد ،چرا که يک انسان سقوط
کرد(هبوط) و يک انسان میبايست بهای آن پيمان شکنی را میپرداخت.
بنابراين عيسا صددرصد خدا بود و صددرصد انسان.
زمانی که عيسا به سوی صليب میرفت ،او تمام گناهان ما را با خود
حمل میکرد و خونش که تا مرگ ريخته شد ،بهای گناهان ما بود .اما چون
او در پارسايی کامل زندگی کرد ،خدای پدر او را از مردگان قيام داد و در
دست راست خود نشانيد .داود پادشاه که خود يک نبی و جد عيسا بود ،هزار
سال پيش از مصلوب شدن عيسا ،قيام او را پيشبينی کرده بود .پطرس در
روز پنتيکاست به همين پيشگويی اشاره میکند:
«اما او نبی بود و میدانست خدا ب رايش سوگند خورده است که کسی را
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از نسل او بر تخت سلطنت وی خ واهد نشانيد .پس آينده را پيشاپيش ديده،
درباره رستاخيز مسيح گفت که جان او در جهان مردگان رها نگردد و بدنش
نيز فساد نبيند .خدا همين عيسا را برخيزانيد و ما همگی شاهد برآنيم».
(اعمال رسوالن )32-30 :2

عيسا از مردگان برخاست تا ما را آزاد سازد .توجه کنيد که او در جهان
مردگان رها نگرديد که به طور ناخودآگاه به اين اشاره دارد که او آنجا
بود .چه وقتی او آنجا بود؟ بين مصلوب شدن و رستاخيز ،فاصله زمانیای
وجود دارد .عيسا با مرگ آزموده شد يعنی با جهنم تا ما را از تنبيه ابدیای
که مستحقاش هستيم ،آزاد سازد .اکنون هنگامی که ما زندگی خودخواهانه
خود را انکار میکنيم و خود را به طور کامل به خداوندیِ او میسپاريم،
کاری را که او برای ما انجام داد ،يعنی ريختهشدن خونش و تجربه مرگ،
بهايی میشود که برای پاک شدن ما در حضور خدا پرداخته میشود .اکنون
میتوانيم با پاکی در حضور پارسايی او بايستيم و در پيشگاه تخت داوری
با اطمينان حاضر شويم .ستايش بر خداوند تا ابداالباد!
به اين دليل است که میتوانيم بی قيد و شرط بگوييم« :زيرا به فيض و از
راه ايمان نجات يافتهايد  -و اين از خودتان نيست ،بلکه عطای خداست -و
نه از اعمال ،تا هيچ کس نتواند به خود ببالد( ».افسسيان )9-8 :2
اگر هرگز پيش از اين توبه نکردهايد و زندگی خود را به طور کامل به خداوند
عيسا نسپرده ايد ،در همين لحظه فورا به بخش پيوست کتاب رجوع کنيد که در
آن نقشه خدا را برای نجات شما شرح دادهام و با شما برای دريافت عيسای
مسيح به عنوان خداوند زندگی و نجات دهندهتان دعا میکنم.
بسياری از ايمانداران درباره چيزهايی که در چند صفحه انتهايی اين
فصل گفتهام ،اُستادند .با اين وجود دريافتهام که ايمانداران ،آنچه را که در
دو بخش بعدی مورد بررسی قرار میدهم ،کمتر درک کردهاند .در حقيقت
بسياری از مدعيان مسيحيت از حقايق سادهای که در کالم در صفحات بعدی
کشف میکنند ،وحشتزده خواهند شد .ما در فصول بعد درک خواهيم کرد
که چرا مجازات ابدی ،دانش بنيادينی برای رشد هر ايمانداری است.
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فصل پنجم

د ور فر ب ورد
ما میدانيم که داوری خدا بر کسانی که
اين گونه اعمال را انجام میدهند ،بر حق است.
روم ا

عيسا آمد تا ما را از پرداخت جريمه ابدی گناه آزاد سازد؛ جريمهای که
در اصل برای شيطان و پيروانش در نظر گرفته شده است .زندگی او محبت
شگفتانگيز خداوند را آشکار میسازد.
به اين موضوع فکر کنيد :خداوند در آغاز انسان را همراه با حيوانات،
پرندگان ،حشرات ،مخلوقات دريا و تمام زمين در کمال آفريد .در کالم
میخوانيم:
«خدا هر چه ساخته بود ،ديد و همانا بسيار نيکو بود .و شام بود و
صبح بود ،روز ششم( ».پيدايش  )31 :1سپس او خلقت کامل خود را به
دست انسان میسپارد تا از آن نگهبانی کرده و حفظاش کند .همان طور که
مزمورنويس بيان میکند« :آسمان ها ،آسمانهای خداوند است و اما زمين
را به بنی آدم عطا فرمود( ».مزمور  )16 :115اين مسئوليت آدم بود که نه
تنها از خودش بلکه از تمام خلقت در برابر دشمن بزرگ خداوند ،لوسيفر
(شيطان) حفاظت کند.
خدا نمیخواست که آدم آهنیها در باغ عدن باشند زيرا آنها قادر نبودند
آزادانه محبت و اطاعت از او را برگزينند ،بنابراين از ميان دهها هزار درختی
که در باغ بود ،يکی از آنها در ميان باغ قرار داده شده بود و خداوند
دربارهاش فرمان داده بود که« :از همه درختان باغ بی ممانعت بخور ،اما از
درخت معرفت نيک و بد زنهار نخوری ،زيرا روزی که از آن خوردی ،هر
آينه خواهی مرد( ».پيدايش )17-16 :2
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مرگی که خدا از آن سخن میگويد ،مرگ جسمانی نيست ،چرا که آدم باز
هم تا سالها پس از نااطاعتی اش ،تجربه مرگ جسمانی را نداشت .اگرچه
اين مرگ هم نتيجه نااطاعتی بود .خداوند به آدم نشان داد که او از زندگی
االهی (در حضور خدا بودن) منقطع خواهد شد و طبيعت شيطان را خواهد
گرفت ،که همانا مرگ است.
پس از مدتی ،لوسيفر (شيطان) با نشان دادن شخصيت دروغينی از خدا
در نظر حوا ،او را فريفت .او توانست توجه حوا را از درختان ديگر منحرف
و به سمت تک درخت ممنوعه باغ معطوف نمايد .به محض آن که حوا درخت
را نيکو ،سودمند و دل پذير و مطبوع يافت ،از ميوهاش خورد ،چرا که او
اکنون خدا را يک «گيرنده»[ [1میديد نه يک «بخشنده»[ [2که ذات خداوند بود.
اما مرد هنوز سقوط نکرده بود تا اين که همسرش از آنچه خورده بود ،او
را شريک ساخت و از آنجا آفرينش خدا ،طبيعت مرگ را بر خود گرفت .به
همين دليل گناه آدم بزرگتر بود .چرا که حوا فريبخورده بود اما آدم خير.
(اول تيموتائوس  14 :2را بخوانيد).
در نتيجه نه تنها آدم بلکه همه خلقتی که تحت فرمان او بودند ،فورا طبيعت
مرگ را بر خود گرفتند .پيش از نافرمانی و پيمان شکنی آدم ،حيوانات گوشت
نمیخوردند و نمیمردند .گردبادها ،زمين لرزه ها ،طوفانها و خشکسالی و
بيماریهای واگيردار وجود نداشتند .همه اينها نتيجه حفاظت نکردن آدم از
آن چيزی بود که خداوند به او سپرده بود .پس اکنون نه تنها آدم ،بلکه همه
خلقت ،طبيعت مرگ را داشتند .در کالم میخوانيم:
«زي را خلقت تسليم بطالت شد ،نه به خ واست خود ،بلکه به اراده او که آن را
تسليم کرد ،با اين اميد که خود خلقت نيز از بندگی فساد رهايی خ واهد يافت
و در آزادی پرجالل فرزندان خدا سهيم خ واهد شد( ».روميان )21-20 :8

طبيعت نه به واسطه انتخاب خودش ،بلکه به واسطه نافرمانی آدم نسبت
به خداوند ،دچار لعنت مرگ شده بود .او نتوانست آنچه را که برای مراقبت
به او سپرده شده بود ،حفظ کند .آدم نه تنها طبيعت ،بلکه خودش ،همسرش
و تمام نسل آيندهاش را به لعنتی که در اصل از آ ِن شيطان بود ،يعنی دوری
از خدا ،دچار ساخت .چه خيانتی! چه پيمان شکنیای! در اين وضع خدا
Taker 1
Giver 2
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میتوانست بگويد« :انسان ،کسی که دوستش داشتم ،برکتش دادم و به کمال
آفريدمش ،لوسيفر را به من ترجيح داد ،پس بگذاريم همه آنها به درياچه
آتش افکنده شوند و ما (پدر ،پسر ،روحالقدس) از نو همه را بيافرينيم؛ جهانی
ديگر خلق کنيم با مخلوقاتی که وفادار بمانند و آن چنان که ما دوست شان
داريم ،ما را دوست بدارند!»
اگر خدا چنين میکرد ،تصميمی کامال عادالنه گرفته بود .اما در اثر محبت
بی مانندش ،او عهدی ديگر با انسان بست :فرستادن رهانندهای که ما را
از اسارت جايی که در آن بوديم ،آزاد میساخت .آن رهاننده (بازخريدار)
پسرش بود که با او زمين و آسمان را آفريد .پس به عبارت ديگر او خود به
واسطه محبت آغازيناش نسبت به ما ،بهای سنگين گناه و طبيعت مرگ ما را
پرداخت ،در حالی که خود در آن هيچ نقشی نداشت .اين محبتی شگفتانگيز
است .اين دليل جلجتاست .متحير میشوم از اين که مسيحيان در برابر اين
سوال بیايمانان که «چگونه يک خدای پرمحبت میتواند کسانی را که انجيل
را نشنيدهاند به جهنم بفرستد؟» سردرگم و گيج میشوند و هيچ پاسخی
ندارند .جواب من ساده است« :اين خطای او نبود بلکه خطای ماست ».عيسا
بهای سنگين آزادی انسان را پرداخت و پس از آن به ما گفت کسی که اکنون
اين خبر خوش را درک کرد ،برود و به تمام کسانی که آن را نشنيدهاند،
بگويد که ما از لعنتی که بر ما و تمام خلقت بود ،آزاد شديم .ما در برابر نسل
مان مسئوليم .خدا کار خودش را انجام داد.

ما

ت

ر رف

م

نه تنها بهای داوری گناهان ما توسط عيسا پرداخت شد ،بلکه ما دارای
طبيعت تازهای شدهايم که در شباهت خداوند است و ديگر برده گناه نيستيم.
هنگامی که شخصی زندگی خود را کامال به عيسای مسيح میسپرد ،صاحب
نشا ِن خلقت تازه میشود.
«پس اگر کسی در مسيح باشد ،خلقتی تازه است .چيزهای کهنه درگذشت؛
هان ،همه چيز تازه شده است!» (دوم قرنتيان )17 :5

هنگامی که عيسای مسيح را به عنوان خداوند میپذيريم ،حقيقتا میميريم.
طبيعت کهنه ما میميرد و در چشم خدا با مسيح مصلوب میشود .يک فرد
داوری فريب خورده
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جديد ،با طبيعت االهی متولد میشود .بنابراين ما تولد تازه میيابيم .اکنون
ما از طبيعت کهنهای که بر زندگی ما فرمان میراند ،آزاد شدهايم .همان طور
که کتاب مقدس به روشنی نشان میدهد« :پس با تعميد يافتن در مرگ ،با او
دفن شديم تا همان گونه که مسيح به وسيله جالل پدر ،از مردگان برخيزانيده
شد ،ما نيز در زندگی نوينی گام برداريم ...زيرا میدانيم آن انسان قديمی که
ما بوديم ،با او بر صليب شد تا پيکر گناه درگذرد و ديگر گناه را بندگی نکنيم.
چون آن که مرده است ،از گناه آزاد شده است .حال اگر با مسيح مردهايم،
ايمانداريم که با او زندگی نيز خواهيم کرد( ».روميان )8-6 ،4 :6
اکنون قادريم مطابق با طبيعت عيسا زيست نماييم نه به آن طبيعتی که به
واسطه نافرمانی آدم اسيرش بوديم .نشانه جهالت کامل يک مسيحی است که
بخواهد فردی که عيسا را به عنوان سرور و خداوند زندگیاش دريافت نکرده،
تحقير کند و مورد اهانت قرار دهد DNA .روحانی اين فرد به گناه آغشته است
و طبيعتا او کار ديگری نمیتواند بکند .آنچه که عجيب و کامال غيرطبيعی است،
«ايمانداری»[ [3است که از روی عادت و ميل گناه میکند .علت اين که واژه
ايماندار را در گيومه قرار دادم ،قصدم بيان فردی است که گناه میکند اما عيسا
را به عنوان نجات دهنده و خداوندش اعالم میکند؛ اما در حقيقت او ايماندار
نيست .زيرا اگر حقيقتا بود ،آن فرد طبيعت االهی را در زندگیاش آشکار میکرد.
عيسا در اين باره به وضوح میگويد:
«به همين سان ،هر درخت نيکو ميوه نيکو میدهد ،و درخت بد نيز نمیت واند
ميوه نيکو آورد .هر درختی که ميوه خوب ندهد ،بريده و در آتش افکنده
میشود .بناب راين ،آنان را از ميوه هايشان خ واهيد شناخت( ».متا ) 20-17 :7

آن چه او بيان میکند چندان پيچيده نيست و به يقين تغييرناپذير است.
هدف ميوه نيست ،بلکه طبيعت درخت است ،اگرچه خودش را در سطح
ميوه آشکار میسازد .اگر به بوتهای برسيد که ذغال اختههای سالمیدارد،
میدانيد که اين بوتهای است که برای غذا مناسب است .از طرف ديگر اگر
يک دانه سمی پيدا کنيد ،میدانيد که اين بوته خوبی نيست .آنچه که نشان
میدهد درختی خوب است يا سمی است ،از ميوهای است که به بار مینشاند.
به همين ترتيب عيسا میگويد شيوهای که اصالت ايمان فرد را مشخص
میکند ،از گفتارش نيست  -که ممکن است بسيار هم مذهبی باشد -بلکه
3
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از روی اعمال اوست .آيا ميوه او فاقد خودخواهی است ،بر ملکوت متمرکز
است يا خودخواهانه است و به دنيا متمرکز شده است ،همان طور که يوحنا
در رسالهاش آن را شرح میدهد:
«دنيا و آنچه را در آن است ،دوست مداريد .اگر کسی دنيا را دوست
بدارد ،محبت پدر در او نيست .زي را هر چه در دنياست ،يعنی ه وای نفس،
هوسهای چشم و غرور ناشی از مال و مقام ،نه از پدر بلکه از دنياست.
دنيا و هوسهای آن گذراست ،اما آن که خ واست خدا را به جا میآورد ،تا ابد
باقی میماند( ».اول يوحنا )17-15 :2

زمان بسياری برد تا من و ليزا بتوانيم در اين باره فرزندان مان را
متقاعد کنيم .آنها به مدرسههای مسيحی میرفتند و مدام با هم کالسی
هايی بودند که به طور مرتب با والدينشان به کليسا میرفتند و مدعی بودند
که مسيحیاند اما از روی عادت به دنبال خشنودی خود بودند  -و آن چنان
که در آيه باال میبينيم -خشنودی خود را به ثمره مورد پسند عيسا ترجيح
میدادند .اين هم کالسیها برای خودشان زندگی میکردند و خواهش خود
را به رضامندی و خشنودی خدا ترجيح میدادند .شرايط فرزندانمان در
مدرسه يکی از بیشمار نمونههايی است که میتوانم ارائه دهم .اين مشکل در
خانه ،دنيای تجارت و حتا کليساها و گروههای خدمتیها نيز ديده میشود.
بسياری هستند که مدعی مسيحی بودهاند ،اما ثمره زندگیشان چيز ديگری
است و با سخنان شان در تعارض است.

ن ون بار د ر ون
انجيلی که ما موعظه میکنيم ،بيشتر متمايل به تاکيد پذيرش مسيح در
دعای فرد گناهکار است .ما او را به عنوان «خداوند»[ [4اعتراف میکنيم و به
يک باره برای هميشه نجات میيابيم .اما اين آن چيزی نيست که عيسا تعليم
میدهد .او میگويد« :نه هر که مرا سرورم[ ،[5سرورم خطاب کند به پادشاهی
آسمان راه يابد» (متا )21 :7
اگر تنها به بيانات او بدون گذر دادنش از صافی سالها موعظههای
غيرمتعادل (گرايش يافته به توبه صرف) تعاليم ،نوشتهها و سرودهايی که
Lord 4
Lord 5
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بر فيض خداوند تاکيد میکنند گوش دهيم ،درمیيابيم که انجيل مدرن ما با
آن در تناقض است  -کالمش بيشتر از اين نمیتواند صريح و شفاف باشد-
هر کسی که دعای توبه را میخواند و او را خداوند يا سرورم خطاب میکند،
به ملکوت راه نمیيابد .و اگر آنها به ملکوت راه نمیيابند ،تنها يک گزينه
ديگر باقی میماند که در فصل گذشته ديديم.
اجازه دهيد که يکی از جلسات کليساهای نوعا انجيلی يا بشارتی را مرور
کنيم .واعظ پيام «به سوی مسيح بياييد و برکت بگيريد» را موعظه میکند .او
میگويد که چگونه عيسا به ما شادی ،آرامی ،موفقيت ،خوشحالی ،سالمتی،
ملکوت و حتا قدرت میبخشد .دچار سوتفاهم نشويد .خواست خداست
که به ما برکت بدهد ،اما عيسا هرگز از برکت برای فريفتن مردم به جهت
پيرویاش استفاده نمیکرد .پس از حدود چهل و پنج دقيقه بازاريابی فروش،
او از جمعيت میخواهد که سرهايشان را خم کنند و از خودشان بپرسند که
اگر امشب بميرند آيا به ملکوت خواهند رفت؟ او حتا از افراد میخواهد که
به نفر سمت چپ و راست خود نگاه کنند و همين سوال را از تازه واردها
بپرسند« :اگر جواب بله نباشد» او در ادامه میگويد« :دستهايشان را باال
بگيرند و به جلو بيايند»
وقتی داوطلبان به جلو میآيند ،سرايندگان شروع به سرودن سرودها
میکنند .در روشی ديگر جمعيت دست میزنند و لبخند بر لب با ريتم و
ضرب آهنگی شادمان ،پيشروی داوطلبان را همراهی میکنند .به محض
آنکه همه به جلو رسيدند ،خادم جلسه از آنها میخواهد که سرهايشان را
خم کنند و دعاهايی عادی و معمولی را تکرار کنند ،مانند« :پدر من اعتراف
میکنم که گناهکارم .مرا به خاطر گناهانم ببخش .امروز از عيسا میخواهم
به عنوان نجات دهنده و خداوند وارد زندگيم شود .سپاسگزارم که مرا
فرزند خود ساختی .در نام عيسا ،آمين!»
تشويق جمعيت و شروع موسيقی و «نوکيشان»[ [6به صندلیهای خود
بازمیگردند؛ درست همان طور که بودند :بدون تغييری واقعی!
به جز اين که اکنون گمراه شدهاند ،هيچ چيز درباره توبه و بازگشت
از زندگی نامطيعانه ،انکار خواست خود به منظور در آغوش گرفتن اراده
خداوند و از دست دادن زندگیهايشان برای عيسا ،حرفی زده نمیشود.
آنها عيسا را به عنوان «سرور» و «خداوند» اعتراف کردهاند اما قلبشان
 New Convert 6به مفهوم «نوکيش»  :کسانی که به کيش يا دين جديدی به تازگی درآمدهاند.
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تغيير نکرده است .اکنون عيسا تنها بخشی از زندگیشان است .بگذاريد به
اطالعتان برسانم شاه شاهان و خدای خدايان هرگز به عنوان نفر دوم يا حتا
اول وارد زندگی شخصی نمیشود؛ جايی که رقيبان عشقی ديگری وجود
دارند! او تنها زمانی وارد قلب ما میشود که به عنوان پادشاه همه چيز متعلق
به او باشد ،بدون آن که فرد ،چيز يا عملی با جايگاه او در قلب ما رقابت کند.
او بايد خداوند و سرور باشد که به معنای مالک و ارباب است؛ به اين معنا
که ديگر زندگیمان به خودمان تعلق ندارد.
فکر کنيد آيا حاضريد با کسی ازدواج کنيد که آگاهتان میسازد که نسبت
به ديگر عشاق خودش هم وفادار است اما شما نفر اول هستيد؟ در مورد
خداوند و پادشاه جهان چه؟! آيا او عروسی را که میگويد« :تو بين عشاقم
اولين هستی» میپذيرد؟ هيچ رابطه قراردادیای وجود ندارد ،هرگز با يکديگر
يک نخواهيم شد ،چه فريبی!
اين «نوکيشان» اجازه ندادهاند که صليب ،زندگی خودخواهانهشان را
بکشد و مکانی برای طبيعت تازه عيسا ايجاد کند که در درونشان شکل
گيرد .به آنها تنها يک زندگی بهتر در اين جا و وعده ملکوت فروخته شده
است .جالب است در بسياری از کشورهای دنيا که مسيحيان مورد جفا واقع
میشوند ،آنها با آگاهی از اين که ممکن است جانشان را به خاطر مسيح
از دست بدهند ،به سوی او میآيند .اما امروزه در کشورهای غربی برای يک
زندگی بهتر و ملکوت به سوی عيسا میآييم .اما بايد به همان نسبت زندگی
خود را نيز فدا سازيم.
امروزه بسياری از نوعا انجيلیها در جامعه ما در فريب نوعی از انجيل
که ما موعظه کردهايم ،زندگی میکنند« .نوکيشان» ممکن است به خاطر
انرژی ناشی از ايمان تازه يافتهشان در فعاليت های مسيحی سهيم شوند،
به کليسا بروند و حتا درگير مسايل مهمتر شوند ،زيرا همه چيز برايشان
تازه و هيجانانگيز است .درست مانند اين است که در يک باشگاه جديد وارد
شده باشند ،ورزش جديدی را تمرين کنند ،به مدرسه تازهای بروند يا در
يک شغل جديد کار کنند .در همه اينها تازگی وجود دارد ،اما آن کاری را
که عيسا به تمام پيروان راستيناش فرمان داده ،انجام نمیدهند .يعنی اين که
بهای پيروی از او را در نظر بگيرند و تصميمی ابدی بگيرند که بهای دادن
زندگیشان را برای خدمت به او بپردازند( .لوقا  33-27 :14را بخوانيد)
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اين يک مبادله است؛ ما بايد تمام زندگیمان را بدهيم و در عوض او
زندگیاش (طبيعتاش) را میبخشد .عيسا به دفعات در اين باره گفته است:
«آن گاه جماعت را با شاگردان خود ف راخ واند و به آنان گفت :اگر کسی
بخ واهد م را پيروی کند ،بايد خود را انکار کرده ،صليب خويش برگيرد و از
پی من بيايد( ».مرقس )34 :8

ما بايد پيوسته و بدون تزلزل نسبت به او وفادار بمانيم .اين تنها يک
دعای يک مرتبهای نيست که پس از آن به طور عادی زندگی کنيد ،جز آنکه
اکنون در باشگاه «تولد تازه» عضو شده و مهيای ملکوت هستيد .عيسا ادامه
میدهد« :زيرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد ،آن را از دست خواهد
داد؛ اما هر که به خاطر من و به خاطر انجيل جان خود را از دست بدهد ،آن
را نجات خواهد داد( ».مرقس )35 :8
در يکی از ترجمههای انگليسی آمده« :هر که به خاطر من و به خاطر
انجيل جان خود را از دست بدهد [که اين تنها زندگی بر روی زمين است[
آن را نجات خواهد داد [زندگی روحانی و در مرتبه باالتر ابدی در پادشاهی
جاودانی خدا[[».[7
اين يک مبادله قطعی است؛ ما چيزهايی را که از نظر خودمان برای
زندگیمان درست است ،از دست میدهيم تا خواسته او را پيروی کنيم و
در عوض زندگی ابدی او را دريافت میکنيم .در انجيلی که امروزه موعظه
میشود ،اين وجه بسيار مهم پيروی عيسا را مورد تاکيد قرار نمیدهيم؛ ما
تنها از منافع حرف میزنيم .در اصل ما رستاخيز وعده داده شده را موعظه
کردهايم بدون آن که درد و فشار و گزينش صليب [توسط عيسا[ را موعظه
کرده باشيم.
اين موضوع را میتوانيم با جوانی مقايسه کنيم که آگهی استخدام نيروی
نظامی را از تلويزيون میبيند .او يک فرمانده ارشد نيروی دريايی را میبيند
که هم سن اوست و اونيفرم براقی پوشيده و در عرشه کشتی بادبانی زيبايی
در درياهای آزاد زير آسمان آبی ايستاده و به همسرش لبخند میزند .سپس
آگهی ،اين دريانورد را در بندرگاههای سراسر جهان نشان میدهد که در
همه حال آزاد است .مرد جوان فورا به اداره کارگزينی میرود و ثبت نام
7
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میکند .او شرايط پيوستن به نيروی دريايی را نمیخواند ،زيرا تنها روی
منافع متمرکز شده است .او بسيار شادمان است؛ اکنون در شرف ديدن
دنياست و بخشی از نيروی نظامی شده و دوستان جديد بسياری پيدا خواهد
کرد .اما او به سرعت خود را در ميان تمرينات اوليه میبيند که ديگر نمیتواند
تا ساعت  9صبح که عادت داشت ،بخوابد .به او دستور داده شده تا موهای
بلند نازنيناش را کوتاه کند .او نمیتواند به بسياری از اجتماعات برود زيرا
نمیتواند دوره آموزش را بيش از دو بار در ماه ترک کند .بدتر از همه درگير
يک برنامه منظم است که به او اجازه زندگی کردن نمیدهد .تمام وقت ناچار
است حمامها و سالن غذاخوری را تميز کند و شنا برود و تمرينات سخت را
انجام دهد .او اوقات فراغت زيادی را که روزگاری داشت ،از دست داده است
و هر شب از فشار خستگی در تخت غش میکند .او هنوز اميدوار است چون
میداند به زودی در کشتی خواهد بود .به محض تمام شدن دوران آموزش
مقدماتی ،او به يک کشتی منتقل میشود اما تنها به عنوان يک کارگر با کار
زياد ،اکنون او تنها روی درياهای آزاد است .جنگ شروع میشود .حال خود
را در ميان جنگی میبيند که برای آن استخدام نشده بود.
او ثبت نام کرد چرا که زندگیای را میديد که خودش هرگز نمیتوانست
برای خود فراهم کند ،و در ضمن مجانی هم بود .بله ،مجانی بود اما او هيچ
توجهی به جزيياتی که در دفتر اداری بود ،نداشت .مواردی که او را از تمام
آزادیهايش باز میداشت .او از جهات مختلف صدمه ديده بود .منافعاش را
نشان داده بودند ،اما بهای شخصی که بايد پرداخت میشد را معرفی نکرده
بودند .ما انجيلی را موعظه کردهايم که در آن درباره نجات مجانی صحبت
میکنيم که البته کامال درست است ،اما فراموش کردهايم به داوطلبان بگوييم
هزينه آن ،آزادیشان است .هنگامی که از آزادی حرف میزنم ،مقصود
آزادی حقيقی نيست بلکه آزادیای است که ما درک کردهايم و در ظاهر
میبينيم .تمام کسانی که بيرون از مسيحاند ،در اسارت گناهاند .آنها بردهاند
با وجود آن که کامال باور دارند که آزادند .به عنوان نمونه قابل مقايسه
میتوان به فيلم «ماتريکس» اشاره کرد .پسر بزرگم يک نسخه تدوين شده
جديد از اين فيلم را يک شب کرايه کرده بود و به خانواده نشان داد و من
يک مقايسه شگفتانگيز را ديدم .يک سوال جالب در ماتريکس مطرح شد:
«اگر از رويا بيدار نشوی ،چه طور میتوانی تفاوت بين دنيای واقعی و جهان
حقيقی را درک کنی؟»
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در اين فيلم ،زندگی قرن بيستم روندی طبيعی دارد يا حداقل اين طور به
نظر میرسد .بعد در قرن بيست و يکم ،بشر هوش مصنوعی را گسترش
میدهد( يا به زبان ساده ،ماشينها) که کنترل زمين را به دست میگيرند و
به جنگ با انسان برمی خيزند .در نتيجه اين کشاکش قدرت ،تلفات زيادی
به جا میماند و ماشينها پيروز میشوند .اين ماشينها کشف میکنند که
میتوانند انرژی الکتريکی مورد نياز برای زنده ماندنشان را از بدن انسانها
به دست بياورند ،بنابراين هزارتويی خيالی خلق میکنند تا انسانها را برای
خدمت به ماشينها فريب بدهند .دنيا هنوز عادی به نظر میرسد (شبيه
دنيای قرن بيستم) ،اما در حقيقت بدن انسانها در درون اتاقکهايی در يک
مزرعه بزرگ نگه داری میشد و ذهنشان به يک دنيای مجازی از طريق يک
برنامه کامپيوتری که ماتريکس ناميده میشد ،وصل شده بود .بنابراين در
اصل آزادی آنها واقعی نبود ،آنها در حقيقت برده بودند.
در اين نقطه است که فيلم با داستان گروهی از مردان و زنان شروع
میشود که توانستهاند با هک کردن نرم افزار از برنامه ماتريکس خارج
شوند و هويت واقعیشان را کشف کنند .آنها در دنيای واقعی يک کلونی
به نام «زيون»[ [8را تشکيل میدهند( .دنيايی که در غير اين صورت عاری از
زندگی بود) چند نفر از آنها مجددا وارد ماتريکس میشوند تا با ماشينها
بجنگند و انسانها را آزاد سازند .جنگ بسيار سخت است و زندگی آسان
نيست؛ اما اين جنگجويان آزادی حقيقی را به زندگی در يک آزادی ساختگی
و دروغين ترجيح میدهند .آن آزادی با سختی را به بردگی با آسايش
فريبنده ترجيح میدهند.
اين جاست که میتوانيم تشابه را ببينيم .بسياری از بیايمانان ،مسيحيان
را همچون بردگانی میبينند در اسارت! کسانی که آزادیشان را از دست
دادهاند ،در حالی که خودشان آزاد هستند .اما حقيقت اين است کسانی که
خارج از مسيح هستند ،در اسارتاند .درست همان طور که کسانی که در
مزرعه در دروغ (توهم) زندگی میکردند ،برده ماشينها بودند .آنها برده
گناه هستند.
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بود سخت ست

نه فقط کسانی که هرگز بشارت انجيل را نشنيدهاند و يا ايمان به
آن را رد کردهاند ،در اسارت هستند بلکه به همان نسبت بسياری از
گروههای به ظاهر تغيير دين داده اين نسل نيز در اسارتاند .ما اين
وضع دشوار را با غفلتمان در بيان بهای پيروی مسيح ايجاد کردهايم.
بسياری میپندارند آزادند ،اما در واقع نيستند و در روش زندگیشان
به خوبی اين حقيقت را نشان میدهند .عيسا میگويد:
«آمين ،آمين ،به شما میگويم ،کسی که گناه میکند ،غالم گناه
است .غالم ،جايگاهی هميشگی در خانه ندارد ،اما پسر را جايگاهی
هميشگی است .پس اگر پسر شما را آزاد کند ،به راستی آزاد خ واهيد
بود( ».يوحنا )36-34 :8
اين واژگان حقيقت ميوه درخت را تصريح و تکرار میکنند .اگر کسی
عادتا گناه کند ،برده گناه است .او پسر نيست ،چرا که طبيعت واقعیاش
تغيير نکرده است .ممکن است که فکر کند که آزاد است زيرا دعای توبه
و اعتراف ايمان را خوانده است اما هنوز آزادانه حقوق و منافع خود را به
منظور پيروی از مسيح ،به خداوند تسليم نکرده است .او هنوز آزادیهايش
را (آزادی جعلی و قالبی) در کنار منافع نجات میخواهد .شما نمیتوانيد هر
دو را داشته باشيد!
همان طور که پيشتر گفتم ،آنها تجربيات تولد تازه شان را با شادی،
هيجان و اشتياق آغاز میکنند چرا که اين تجربيات ،تازه و نو هستند .اما
سرانجام طبيعت تغيير نکردهشان آشکار میشود ،اما اين طبيعت در چرخه
«مسيحيتی» بروز میيابد و در لفافه زبانی انجيلی و روش زندگی به ظاهر
مسيحی متجلی میشود .به همين دليل که بسيار گول زننده به نظر میرسد،
پولس مینويسد« :اما آگاه باش که در روزهای آخر ،زمانهای سخت پيش
خواهد آمد( ».دوم تيموتائوس )1 :3

ما در روزهای آخر زندگی میکنيم .هيچ شکی درباره آن نيست.
تمام پيشگويیها و نبوتهای کتاب مقدس ،بازگشت زود هنگام عيسای
مسيح را آشکار میکنند .پولس دوران ما را به عنوان سختترين
دوران مسيحيت پيشبينی کرده بود .در ترجمههای ديگر [انگليسی[
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از واژههای «خطرناک»[ [9و «هولناک»[ [10در شرح عصر ما استفاده
کردهاند .چرا اينچنين است؟ در بررسی عصر پولس میبينيم که او با
مخالفتهای بزرگی مواجه بود .او در مجموع سی و نه ضربه شالق
در پنج موقعيت مختلف خورد؛ سه بار با چوب و ترکه کتک خورد ،يک
بار سنگسار شد و سالها در زندان بود .هر جا که میرفت ،با جفاهای
سختی روبهرو میشد .اما میگويد که دوران ما برای يک مسيحی
دوران سختتری است .چرا؟ او علت را توضيح میدهد:
«مردمان خودپرست ،پول دوست ،الف زن ،متکب ر ،ناس زاگ و ،نافرمان به
والدين ،ناسپاس ،ناپاک ،بی عاطفه ،بی گذشت ،غيبت گ و ،بی بندوبار،
وحشی ،دشمن نيکويی ،خيانتکار ،عجول و خودپسند خ واهند بود .لذت
را بيش از خدا دوست خ واهند داشت( ».دوم تيموتائوس )4-2 :3

در بررسی بيانات پولس ممکن است هنوز از نکاتی که او سعی
کرده مشخص کند ،دچار حيرت شويد .از چه نظر اين فهرست با
دوران او متفاوت است؟ مردم در جامعه او دارای چنين ويژگیهايی
بودند؛ خودپرست ،پول دوست ،ناپاک ،بی گذشت و بی عاطفه و  ...حتا
پطرس در روز پنتيکاست گفت« :خود را از اين نسل منحرف برهانيد!»
(اعمال )40 :2
پس چرا پولس تنها نسل ما را متهم به داشتن اين ويژگیها میکند و آن
را دليلی برای سختترين دوران به حساب میآورد؟ دليل او اين چنين است:
ِ
صورت ظاه ِر دينداری را دارند ،منکر قدرت آن خ واهند بود .از چنين
«و هرچند
[[11
کسان دوری گزين[« .رفتارشان در تعارض با ادعايی است که میکنند[
(دوم تيموتائوس )5 :3

پس چنان که میبينيد اين موضوع مسيحی بودن را در نسل ما سخت
میسازد ،کسانی هستند که (با استناد به بخشهای ديگر عهد جديد) ادعا
میکنند «مسيحیاند»[« ،[12تولد تازه»[ [13دارند يا «نجات»[ [14يافتهاند ،اما
9
10
11
12
13
14

Perilous
Terrible
در ترجمه  AMPآمده است.
Christian
Born again
Saved
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اجازه نمیدهند صليب ،زندگی خودخواهانهشان را قربانی کند .آنها
تصميم نگرفتهاند از منافع[ [15خود برای پيروی از مسيح ،دست بکشند.
در اصل آنها ايماندارند که مسيح نجات دهنده آنهاست ،اما تنها او را
برای آنچه که میتواند برای آنها انجام دهد ،پذيرفتهاند نه آنچه که
هست .درست مانند اين است که زنی با مردی تنها برای دارايیهايش
ازدواج کند .ممکن است برای عشق ازدواج کند اما با داليلی اشتباه .از اين
انگيزه که بگذريم ،آنها او را برای نجات و موفقيت در زندگی میخواهند
و حقيقتا اعتقاد دارند که مسيح نجاتدهندهشان است ،اما هرگز حاضر
نيستند کنترل زندگیشان را رها کنند.

مس ر ا نامشخ
اشکال در مسيرهای نامشخص پيدا میشود .بياييد به فردی نگاه
کنيم که به دنبال منافع شخصی است اما مدعی است که تجربه تولد
تازه دارد؛ با زبان يک ايماندار واقعی حرف میزند ،در دوستی فرد
خوبی است و حتا درباره حضور در جماعتهای ايمانداران شور و
شوق زيادی دارد ،اما طبيعتاش عوض نشده است .پس در اصل اين
فرد ناآگاهانه يک دغل کار است و اشکال در اين حقيقت رخ میدهد
که خودفريبیاش همچون مرض شيوع میيابد .ديگران زندگیهای
خود را بر اساس هنجارهای فرهنگ مسيحی بنا میکنند و اين هنجار
در همگامی با ملکوت نيست .بنابراين ايماندار راستين بودن دشوار
میشود .اگر در دوره پولس يک ايماندار بوديد ،زندگیتان هر ساعت
در خطر بود .ترديدی درباره آن وجود نداشت ،اگر به عيسا وفادار
بوديد ،زندگیتان را در مسيردرست قرار داده بوديد .پولس ادامه
میدهد:
«ولی تو تعليم و رفتار و هدف و ايمان و صبر و محبت و تحمل م را
و آزارهايی را که ديدم و رنج هايی را که کشيدم ،نظارهگر بودهای و
از آنچه در انطاکيه و قونيه و ل ِستره بر سرم آمد و آزارهايی که به
من رسيد ،نيک آگاهی .اما خداوند م را از آن همه رهانيد .به راستی،
همه کسانی که بخ واهند در مسيح عيسا با دينداری زيست کنند ،آزار
Rights 15
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خ واهند ديد؛ اما ش رارتپيشگان و شيادان در بدی پيش خ واهند رفت؛
فريب خ واهند داد و فريب خ واهند خورد( ».دوم تيموتائوس )13-10 :3

پولس اين مساله را آشکار میکند .اين مساله فقط يک تفکر نبود بلکه
چيزی بود که او میزيست و هدفاش از زندگی بود («بر اساس ابديت
پيش رفتن» که در ادامه اين کتاب به آن خواهيم پرداخت).؛ روشی که
به تيموتائوس اثبات میکند میتواند به پولس اعتماد کند .اين ربطی به
جواب دعاهای او ،عطايای ماورای طبيعی که باعث معجزه میشدند
يا توانايی فوقالعاده او در تعليم کالم ،نداشت .خير ،اين ويژگیهايی
نبودند که او خاطرنشان میسازد .آنچه او مورد تاکيد قرار میدهد،
روش زندگیاش بود .اين نکته عامل تعيين کننده محسوب میشد.
(امروزه هم چنين است)
او با اين جمله ادامه میدهد که «شريران و فريبکاران» در بدی
پيش خواهند رفت .ما به خوبی از ويژگی يک فرد شرير آگاهيم ،اما در
رابطه با فريبکاران چه؟ آنها کسانی هستند که به يک شخصيت و
هويت خارجی تظاهر میکنند که با طبيعت حقيقی آنها مطابقت نمیکند.
اين افراد بسيار خطرناکاند .آنها کسانی هستند که ادعا میکنند
مسيحیاند و ظاهری مسيحی دارند،اما زندگیشان هيچ نشانهای از
تغيير را در اثر قدرت فيض ،نشان نمیدهد .دقت کنيد پولس میگويد
آنها نه فقط ديگران بلکه خودشان را نيز فريب میدهند.
اين تعريف به طور کامل مفهوم «فريبخورده» را در تمثيل ما شرح
میدهد .اين مرد جوان در مدرسه عندل فعال بود ،ادعا میکرد يک پيرو
پارسا و مذهبی است و خالصانه باور داشت جايگاه خوبی نزد پادشاه
دارد .او بيشتر روی اعتراف وفاداریاش تاکيد میکرد و زندگیاش
کمتر آن را بازمی تاباند .او نه تنها فريبخورده بود ،بلکه ديگران
را نيز فريب میداد .در اثر استانداردی که فريبخورده ايجاد کرده
بود ،بسياری بدنام و بیآبرو شدند؛ از دخترانی که با آنها خوابيد تا
بسياری از دانشآموزان در اثر نفوذ پيامش ،دچار مخاطره و بحران
شدند.
می پرسيد« :پيام؟» او معلم نبود .بله! منظور من از پيام ،چگونگی
زندگی ماست که صدايش بسيار رساتر از سخنان ماست .دانشآموزانی
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که به جايلين وفادار بودند ،دچار جنگی درونی بودند تا تحت نفوذ
شخصيت نيرومند و روش زندگی فريبخورده قرار نگيرند .کسانی که
قوی نبودند ،در برابر نفوذ او تسليم میشدند.
اين جنگی است که نه تنها پولس ما را نسبت به آن آگاه میسازد
بلکه به همان اندازه ،نويسندگان ديگر عهد جديد نيز به آن پرداختهاند.
به عنوان نمونه يهودا در رسالهاش میگويد:
«ای عزيزان ،اگرچه اشتياق بسيار داشتم تا درباره نجاتی که در آن
سهيم هستيم به شما بنويسم ،اما الزم ديدم با نوشتن اين چند خط،
شما را به ادامه مجاهده در راه ايمانی ب رانگيزم که يک بار ب رای هميشه
به مقدسان سپرده شده است( ».يهودا )3

به اضطراری که در لحن اوست ،توجه کنيد .او قصد داشت که ابتدا
درباره شگفتیهايی که ما در نجات ،آن را به دست آوردهايم بحث کند
اما میبايست درباره چيزی متفاوت مینوشت .او آنها را به جنگ،
نبرد و مجاهده برای ايمان تشويق میکند .نبرد برای چه چيز؟ او اين
گونه شرح میدهد:
«زي را برخی کسان که محکوميت شان از ديرباز رقم خورده ،مخفيانه
در ميان شما رخنه کردهاند .اينان خدانشناسانی هستند که فيض
ِ
خالف اخالق بدل میکنند و عيسا
خدای ما را به ج واز انجام کارهای
مسيح ،يگانه سرور و خداوند ما را انکار مینمايند( ».يهودا )4

جنگ در برابر نفوذی است که به وسيله کسانی ايجاد شده که
مفهوم فيض خدا را به منظور توجيه زندگی غيرروحانی شان ،منحرف
ساختهاند .اين يورش مرگآورتر از تمام جفاهايی است که عليه کليسا
انجام میشود .اين جنگ خطرناکتر از قوانينی است که بر ضد مبانی
اوليه و اصولی مسيحيت وضع میشود .قوانينی نظير :آزادی سقط
جنين و الزامی شدن تدريس مفهوم و اصل تکامل در مدارس .اين افراد
نفوذشان قویتر از فرهنگ يا مذاهب دروغين است .آنها زهری مهلک
و دايمیاند.
ممکن است بپرسيد چگونه اين موضوع ،افراد داخل کليسا را نيز
شامل میشود؛ چرا که افرادی که يهودا به آنها اشاره دارد ،عيسای
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مسيح را رد و انکار میکنند .هيچ کس نمیتواند امروزه چنين کاری را
در کليسا انجام دهد و به عنوان مسيحی پذيرفته شود .چه چيز باعث
میشود که فکر کنيد آنها آسيبپذيرتر از ما بودند؟
بار ديگر با دقت آيه را بخوانيد .اين افراد بی سر و صدا و بدون جلب
توجه وارد قلمرو ما شدند .هيچ کس نمیتواند در جماعتهای امروزی ما
يا روزگار يهودا بايستد و با زبان عيسای مسيح را انکار کند و همچنان
بدون جلب توجه بماند .پس چگونه او را انکار میکنند که جلب توجه هم
نمیکنند؟ پاسخ در کتاب ديگری از عهد جديد يافت میشود:
«مدعی خداشناسیاند ،اما با کردارشان او را انکار میکنند .نفرت
انگيزند و نافرمان ،و نامناسب برای هر کار نيکو ( ».تيتوس )16 :1
آنها خداوند را با روش زندگیشان انکار میکنند نه با کالم شان.
در واقع آنها مدعیاند که خداوند را میشناسند ،عيسا را به عنوان
خداوندشان اعتراف میکنند اما گفته هايشان در تعارض با کارهايشان
است .بهخاطر داشته باشيد که آنها نه تنها ديگران بلکه خودشان
را نيز فريب میدهند .به عبارت ديگر آنها خالصانه باور دارند که
مسيحیاند.

ف

ون

يهودا بيان میکند که اين افراد پيام فيض خداوند را تحريف میکنند.
اين مساله در زمانهای آخر بسيار رايج است ،چراکه تعاليم ما درهای
ورود به اين موضوع را باز کرده است .ما فکر کردهايم فيض يک نوع
پوشش حفاظتی برای نااطاعتیهای ما در زندگی است .شما میتوانيد
اين طرز تفکر رايج را اغلب در کليسا بشنويد که معموال با جمالتی
مانند اين مطرح میشود:
«میدانم آن طور که بايد زندگی نمیکنم ،اما خدا را شکر برای
فيضاش!»
اين يک فريب جدی است .انجيل ،فيض را به عنوان يک چسب زخم
بزرگ معرفی نمیکند ،بلکه چنين تعليم میدهد که« :قدرت خداست که
در انجام نيازهای حقيقیمان حاضر و آماده است».
فيض را به طور ساده انگارانهای به عنوان رحمت و نيکی خدا در
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چيزی که استحقاقاش را نداريم ،تعليم میدهند .بله ،فيض به راستی
رحمت خداست و خريدنی و به دست آوردنی نيست .اما فيض ما را
قدرت میبخشد تا اطاعت کنيم و گواهی است بر اين که ما حقيقتا
زندگی خداپسندانهای داريم .فرمان برداری ما نسبت به کالم خدا
حقيقت فيض را در زندگیهايمان تصديق میکند .به همين دليل است
که يعقوب میگويد:
«پس ايمان به تنهايی و بدون عمل ،مرده است .کسی خ واهد گفت :تو
ايمان داری و من اعمال دارم! ايمانت را بدون اعمال به من بنما و من ايمانم
را با اعمالم به تو خ واهم نمود .تو ايمان داری که خدا يکی است .نيکو
میکنی! حتا ديوها نيز اين گونه ايمان دارند و از ترس به خود میلرزند!»
(يعقوب )19-17 :2

يعقوب شکافی عظيم را در تعاليم امروزی ما بازمیشناساند .ما يک
بخش از انجيل را بيرون میکشيم و به آن استناد میکنيم .به عنوان
نمونه:
«به خداوند عيسا مسيح ايمان آور که تو و اهل خانهات نجات
خواهيد يافت( ».اعمال )31 :16
و اين گونه تعليم میدهيم که اگر تنها به وجود او ايمان داشته
باشيد و باور کنيد که او پسر خداست ،برای نجات کافی است .بنابراين
يعقوب نشان میدهد که ديوها هم میبايست نجات يافته باشند ،چون
باور دارند.
اين مضحک است! يعقوب برای روشنتر شدن موضوع تاکيد
میکند که ديوها از ترس به خود میلرزند .به عبارت ديگر ،ديوها
نسبت به کسانی که ايماندارند اما نشانهای از اطاعت در اعمالشان
وجود ندارد ،بيشتر از خدا میترسند.
زمانی فيض عيسای مسيح نجات واقعی ما را تاييد میکند که روش
زندگیمان نيز آن را اثبات کند .به همين دليل است که يوحنا میگويد:
«از اين جا میدانيم او را میشناسيم که از احکامش اطاعت میکنيم.
آن که میگويد او را میشناسد ،اما از احکامش اطاعت نمیکند ،دروغ
گوست و راستی در او جايی ندارد .اما آن که از کالم او اطاعت میکند،
محبت به خدا به راستی در او به کمال رسيده است .از اين جا میدانيم
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که در او هستيم :آن که میگويد در او میماند ،بايد همان گونه رفتار
کند که عيسا رفتار میکرد( ».اول يوحنا )6-3 :2

يوحنا به طور آشکار بيان میکند آنچه شناخت حقيقی ما را نسبت
به عيسای مسيح اثبات میکند ،اين است که احکامش را اطاعت کنيم.
کسی که میگويد عيسا را میشناسد اما کالم او را نگاه نمیدارد،
فريبکار است ،دروغگوست ،با راستی بيگانه است .حتا اگر با دهان و
زبان اعتراف کند که کالم خدا را میداند و دانش االهياتی داشته باشد،
باز هم دروغگوست .به همين دليل يوحنا میگويد:
«فرزندانم ،اين را به شما مینويسم تا گناه نکنيد .اما اگر کسی
گناهی کرد ،شفيعی نزد پدر داريد ،يعنی عيسای مسيح پارسا .او خود
کفاره گناهان ما است ،و نه گناهان ما فقط ،بلکه گناهان تمامی جهان
نيز( ».اول يوحنا )2-1 :2
دقت کنيد که او نمیگويد« :اين را به شما مینويسم تا بدانيد هنگامی
که گناه میکنيد ،شفيعی داريد» خير ،هدف گناه نکردن است .ما قدرت
فيض خداوند را به دست آوردهايم ،پس میتوانيم هدف خود را بر داشتن
زندگیای شبيه مسيح بگذاريم( در طريق قدمهای او گام برداريم) ،چراکه
با اين فيض ،از کنترل طبيعت نامطيع آزاديم .اما اگر تسليم گناه شديم،
میدانيم که شفيعی در آسمان داريم .شادی ايماندار در اين است که
اکنون توانايی خدمت شايسته به خداوند را دارد« .پس چون پادشاهیای
را میيابيم که تزلزل ناپذير است ،بياييد شکرگزار باشيم و خدا را با
ترس و هيبت عبادتی پسنديده نماييم( ».عبرانيان )28 :12
شما اين را داريد .فيض به ما توانايی میبخشد تا خدا را به طرزی
شايسته خدمت کنيم .چرا نبايد تمام انجيل را موعظه کنيم ،چرا تنها
نيمی از داستان را میگوييم؟ بله ،نجات يک هديه است ،خريدنی
نيست ،کسب کردنی نيست .همه اينها درست است و حقيقت دارد .اما
فراموش میکنيم به مردم بگوييم تنها راه به دست آوردن ،رها کردن
همه چيز است .تسليم کل زندگیمان به خداوندی او ،و با انجام اين
کارها قدرت میيابيم تا مطابق با طبيعت او زندگی کنيم .همان طور که
پطرس مینويسد:
«فيض و آرامش به واسطه شناخت خدا و خداوند ما عيسا ،به فزونی
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بر شما باد .قدرت االهی او هر آنچه را ب رای حيات و دينداری نياز
داريم بر ما ارزانی داشته است .اين از طريق شناخت او ميسر شده که
ما را به واسطه جالل و نيکويی خويش ف راخ وانده است .او به واسطه
اينها وعدههای عظيم و گ ران بهای خود را به ما بخشيده ،تا از طريق
آنها شريک طبيعت االهی شويد و از فسادی که در نتيجه اميال
نفسانی در دنيا وجود دارد ،برهيد( ».دوم پطرس )4-2 :1

دقت کنيد که از طريق شناخت عيسای مسيح به ما فيض بخشيده
شد و اين فيض همان قدرت االهی اوست که هر آنچه را که برای
حيات و دينداری نياز داريم ،به ما میبخشد و اين زندگی روحانی
مطابق با طبيعت االهی اوست .بنابراين ما از فساد و فنايی که از طريق
آدم وارد جهان شد ،و به واسطه خواستههای بشر که مخالف خداوند
بود ،تکثير گرديد ،بازخريد و آزاد شدهايم .اجازه ندهيد هيچ کس چه
با گفتار ،چه با اعمال ،شما را نسبت به زندگی بر اساس طبيعت االهی
که به واسطه ايمان و فيض در آن سهيم شده ايد ،دلسرد کند .پولس
به صراحت بيان میکند :
«زي را فيض خدا به ظهور رسيده است ،فيضی که همگان را نجاتبخش
است و به ما میآموزد که بی دينی و اميال دنيوی را ترک گفته ،با
خويشتن داری و پارسايی و دينداری در اين عصر زيست کنيم ،در
حينی که منتظر آن اميد مبارک ،يعنی ظهور پرجالل خدای عظيم و
نجات دهنده خويش عيسا مسيح هستيم ،که خود را فدای ما ساخت تا
از هر ش رارت بازخريدمان کند و قومی ب رای خود طاهر سازد که از آ ِن
خودش باشند و غيور ب رای کار نيک و .اينها را بگ و ،با کمال اقتدار تشويق
و توبيخ کن ،و مگذار کسی تو را حقير شمارد( ».تيتوس )15-11 :2

فيض خدا ما را تعليم میدهد که تمام بی دينی و اميال دنيوی را انکار
کرده و با خويشتن داری ،پارسايی و دينداری زندگی کنيم .آموزگاران
ما را تعليم میدهند و نيرومند میسازند و اين کاری است که فيض خدا
در ما انجام میدهد .توجه کنيد که اين چيزها به ما آموخته میشود .در
حقيقت پولس چنين میگويد:
«اين سخنی است در خو ِر اعتماد .و از تو میخواهم که بر اين امور
تاکيد ورزی ،تا آنان که بر خدا اعتماد بستهاند ،از ياد نبرند که خويشتن
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را وقف کارهای نيکو نمايند ،که اينها همگان را نيکو و سودمند است».
(تيتوس )8 :3
ما به وسيله فيض خدا در زندگیمان وقف کارهای نيکو شدهايم.
پيش از نجات حتا برای مقدسان عهد عتيق هم فيضی وجود نداشت؛
اين هديه خداست که از طريق عيسای مسيح به ما داده شده است .به
همين دليل است که عيسای مسيح میگويد در عهد عتيق اگر جان کسی
را میگرفتيد ،قاتل شمرده میشديد و در خطر جهنم بوديد ،اما زير
فيض ،هر کدام از شما اگر برادرش را احمق خطاب کند ،پيش داوری
کند ،نبخشد يا هرگونه خشم و تنفر را در خود جای دهد ،مستحق آتش
جهنم است( .متا  22-21 :5را بخوانيد) چرا؟ ما اکنون از طريق قوت
فيض ،قدرت داريم تا مطابق طبيعت االهی زندگی کنيم.

با د

[[16

توجه کنيد که در آيات باال به ما فرمان داده شده که اين چيزها را
موکدا و پيوسته تعليم و شهادت دهيم .آيا شما شنيدهايد؟ امروزه به
ندرت چنين چيزهايی را از منبرها يا در بين ايمانداران میتوان شنيد.
چه رسد به اين که پيوسته و دايمی گفته شود .به همين دليل در انجام
کارهای مهم و نيکويی که از طريق فيض خدا بايد انجام پذيرد ،بی
اراده و سست شدهايم .در اصل اجازه میدهيم قدرتی که در ماست ،به
واسطه فقدان ايمان و آگاهی مان نسبت به آن ،بی اثر و خاموش بماند.
ايمانمان که فيض را میپذيرد ،بايد از طريق بالفعل کردن باورها،
فعال باقی بماند .پولس میگويد:
«دعايم اين است که مشارکت ايمانت بسی کارگر افتاده ،تو را به
شناخت هر قابليت نيکويی رهنمون شود که در جهت نيل به قامت
مسيح در ماست( ».فيليمون )6

اگر اين موارد را پيوسته بيان نکنيم ،حقيقت را ناديده گرفتهايم .اين
موضوع به روشنی در رساله به عبرانيان ديده میشود:
16

عنوان از تيتوس  8 :3گرفته شده است .در ترجمه فارسی معادل «تاکيد ورزيدن» آمده که با توجه به متن «بيان دايمی» مناسب تر

است.
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«پس بر ماست که به آنچه شنيدهايم با دقت هرچه بيشتر توجه کنيم،
مبادا از آن منحرف شويم .زي را اگر پيامی که به واسطه فرشتگان بيان
شد الزام آور بود ،آن گونه که هر سرپيچی و نافرمانی مجازاتی بر حق
میيافت ،پس ما چه راه گريزی خ واهيم داشت اگر چنين نجاتی عظيم را
ناديده بگيريم؟ اين نجات در آغاز به واسطه خداوند بيان شد و سپس
توسط آنان که از او شنيدند ،بر ما ثابت گرديد( ».عب رانيان )3-1 :2

با شهادت دادن و بيان اين حقايق ،ما پيوسته خود را در معرض
موضوعات مهم و ضروری ابديت قرار میدهيم که ما را از بی هدفی
نجات میدهد .زمانی را به خاطر میآورم که به عنوان يک پسربچه،
ماهی گيری میکردم .هنگامی که روی ماهی گيری تمرکز میکردم،
قايق اگر محکم بسته نشده بود ،بدون آن که توجه ما را جلب کند،
بی هدف سرگردان میشد .چهل و پنج دقيقه بعد که نگاه میکرديم،
نمیتوانستيم موقعيت مکانی خودمان را تشخيص دهيم .ما سرگردان
شده بوديم .چرا که ذهنمان روی موضوع ديگری به نام ماهيگيری
درگير شده بود .همين گم شدن و بی هدفی برای ماهيگيران ديگر
بهای سنگينتری میتواند داشته باشد ،چراکه ممکن است به يک
آبشار مرگبار در رودخانه برسند .بسياری ،از آبشارها سقوط کرده
و مردهاند ،چرا که از جای اولی که قرار داشتند ،شناور شدند و [بی آن
که متوجه شده باشند[ آهسته به آبشار رسيدند.
اين موضوع در مورد مسايل مهم ابديت نيز صدق میکند .اگر خدا
میگويد بايد پيوسته اين مسايل را يادآوری کرده و بيان داريم ،پس
بايد آنها را مورد تاکيد قرار دهيم .چرا قدرت فيض را مورد تاکيد قرار
نمیدهيم ،قدرتی که به ما توانايی نگهداری و حفظ دينداری و زندگی
مطيعانه را میبخشد؟ دريافتهام که کليسای اوليه چنين میکرد .من
نوشتههای تعدادی از پدران اوليه کليسا را مورد بررسی قرار دادم
و دريافتم که آنها چيزهايی را تعليم میدادند که از نظر آموزههای
امروزی ما غريب و نامانوساند .اما آن چيزی را که در تضاد با
کتاب مقدس باشد ،تعليم نمیدادند .پدران چند قرن اول باور داشتند
که کارها [اعمال[ نقشی اساسی در شهادت و گواهی ايمان ما بازی
میکنند .بياييد چند مثال را بازخوانی کنيم:
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نخستين نفر که از او نقل قول کردهام ،پوليکارپ[ [17است (156 -69
پ .م)[ [18اسقف کليسای اسميرنا[( [19ازمير) و همراه يوحنای رسول.
هنگامی که خيلی پير بود ،دستگير و در آتش هيزم سوزانيده شد .او
نوشت« :بسياری آرزومندند که به اين خوشی (خوشی نجات) داخل
شوند .بدانيد که به واسطه فيض نجات يافتهايد ،نه از اعمالتان».
اين موضوع در کليساها و جوامع انجيلی امروزی ما نيز مورد
قبول است ،چرا که ما نيز بر اين حقيقت تاکيد کردهايم که ما به واسطه
کارهای خوب نجات نمیيابيم .اما او به ايمانداران چنين نيز مینويسد:
«اويی که از مردگان برخيزانيده شد ما را نيز قيام خ واهد داد  -اگر
اراده او را به جا آوريم و در مسير اوامر او گام برداريم و آنچه را که
او محبت نمود ،محبت نماييم و خود را از هر ناراستی حفظ کنيم».

اغلب نمیتوانيد اين جمالت را از منبرهای امروزی بشنويد .به واژه
«اگر» توجه کنيد .به ما گفته شده که به منظور رستاخيز ايمانداران
بايد اراده او را به جا آوريم و در مسير فرامين او گام برداريم .در
ادامه خواهيد ديد که اين دقيقا همان چيزی است که عيسا بيان نموده
است.
فرد دوم کلمنت روم است ( 100-30پ.م) همراه و همکار پولس
رسول و پطرس و يکی از ناظران کليسای روم .او نوشت« :ما به
واسطه خودمان ،دينداریمان و يا اعمالمان داوری نمیشويم بلکه به
واسطه ايمان است که خداوند يهوه صبايوت همه را داوری میکند».
اين موضوع نيز کامال مورد پذيرش مسيحيت امروزی است اما او
به ايمانداران در جای ديگری مینويسد« :ضروری است که در انجام
اعمال نيک آماده و چاالک باشيم .چرا که او از پيش به ما اخطار داده
است که :هان ،اينک خداوند میآيد و به هر کسی مطابق اعمالش سزا
خواهد داد( ».روميان  10-6 :2را ببينيد)
آيا اين موضوع حقيقت دارد؟ پولس هم همين مساله را در دورانی
که تحت تعقيب بود ،به نوعی ديگر بيان میکند« :پس در آن وقت ،ای
ِ
آگريپاس پادشاه ،از رويای آسمانی سرپيچی نکردم .بلکه نخست در
Polycarp 17
A.D. 18
Smyrna 19
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ميان دمشقيان ،سپس در اورشليم و تمامی سرزمين يهوديه ،و نيز
در ميان غيريهوديان به اعالم اين پيام پرداختم که بايد توبه کنند و
به سوی خدا بازگردند و کرداری شايسته توبه داشته باشند .از همين
سبب بود که يهوديان مرا در معبد گرفتار کردند و در صدد کشتنم
برآمدند( ».اعمال )21-19 :26
از آنجايی که پولس بر اهميت اين موضوع تاکيد میکند ،به نظر
میرسد همان کاری را انجام داده که همراهش  -کلمنت رومی  -انجام
میداد.
نفر بعدی کلمنت اسکندريه است(  150 -200پ.م) او يکی از رهبران
کليسای اسکندريه مصر بود .او همچنين مسئول مدرسه آموزش
نوايمانان نيز بود .او درباره بیايمانان چنين مینويسد« :اگر آنها
اکنون کارهای نيکو انجام دهند ،اگر ايمان نداشته باشند ،پس از مرگ
سودی به حالشان ندارد».
اين موضوع هم کامال در کليساهای انجيلی امروز مورد تاييد است
و با شنيدنش کف میزنند .همان طور که در چند فصل گذشته بيان
کردم ،میدانيم که مهم نيست که بیايمان چه تعداد کار خوب انجام
داده باشد ،چرا که اين کارها نمیتواند موجب ورود فرد به ملکوت
و پادشاهی ابدی خداوند شود؛ اين فيض خداست که ما را نجات
میبخشد .اما به آنچه کلمنت به ايمانداران مینويسد ،نگاه کنيد:
«هر آن کس که به حقيقت نايل شود و خود را در انجام کارهای نيکو
مشهور سازد ،س زايش حيات ابدی خ واهد بود ...برخی از مردم به
درستی و شايستگی چگونگی تدارک قدرت الزم ب رای نجات توسط
خداوند را درک کردهاند ،اما اهميت کارهايی که ما را به نجات سوق
میدهند را ناچيز میشمرند؛ آنها از آمادگی ب رای دست يافتن به
آنچه به آن اميد بستهاند ،باز خ واهند ماند و شکست خ واهند خورد».

برخی از شما ممکن است فکر کنيد آيا اين افراد هرگز عهد جديد را
خواندهاند؟ بله ،خواندهاند.
[[21
«جاش مک داول»[ [20در کتابش خاطر نشان میسازد که کلمنت
Josh MacDowell 20
Evidence that Demands a Verdict 21
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اسکندريه در تمام نوشتههايش بيش از  2400نقل قول از سه کتاب
عهد جديد آورده است .بايد اذعان کنم که بسياری از کتابهايی که
در کتابفروشیهای مسيحی امروزی يافت میشوند ،بسيار کمتر از
کتاب مقدس نقل قول آوردهاند .آيا اينها نشان نمیدهد که ما تا چه حد
حقايق مهمی را که میبايست پيوسته و موکد بيان میکرديم ،ناديده
گرفتهايم؟

نج

نا

ما

متاسفانه ما تنها بخشهايی از انجيل را بيان میکنيم ،مانند« :که
اگر به زبان خود اعتراف کنيد عيسا خداوند است و در دل خود ايمان
داشته باشيد که خدا او را از مردگان برخيزانيد ،نجات خواهی يافت».
(روميان )9 :10
پس ما به مردم میگوييم که اگر میخواهند نجات بيابند ،بايد
اين دعای جادويی را بخوانند ،آن گاه ايماندار خواهند شد .اما چرا
اشارهای به کلمات خود عيسا نمیکنيم که میگويد:
«چگونه است که م را سرورم ،سرورم میخ وانيد ،اما به آنچه میگويم
عمل نمیکنيد؟» (لوقا )46 :6

همان طور که بررسی کرديم« ،سرورم» به معنای «ارباب عالی
مقام» است که در درون خود مفهوم مالکيت را نيز دارد .بنابراين عيسا
میگويد« :مرا ارباب و مالک نناميد ،در حالی که خودتان مالک زندگی
خودتان هستيد ،بهتر است که مرا نبی بزرگ يا معلم بخوانيد تا آن که
خود را فريب بدهيد».
پس اکنون بياييد تا بار ديگر بيان عيسا را که با آن تمام بحثمان
را آغاز کرديم ،بررسی نماييم:
«نه هر که مرا سرورم ،سرورم خطاب کند به پادشاهی آسمان راه
يابد ،بلکه تنها آن که اراده پدر مرا که در آسمان است ،به جا آورد».
(متا )21 :7
همانطور که بيان کرديم ،کسی که تنها عيسا را خداوند میخواند،
وارد ملکوت و پادشاهی نخواهد شد .در نتيجه اين کالم قاطعانه به ما
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میگويد که خواندن دعای توبه تضمينی برای ورود به ملکوت نيست.
پس سوال من اين است که عيسا! چه کسی وارد پادشاهی خداوند
خواهد شد؟! عيسا چنين پاسخ میدهد:
«نه هر که م را سرورم ،سرورم خطاب کند به پادشاهی آسمان راه يابد،
بلکه تنها آن که اراده پدر م را که در آسمان است ،به جا آورد( ».متا )21 :7

جالب است .اين بسيار شبيه کلماتی است که پوليکارپ به کار برده
است .پس تنها اقرار به عيسا ما را به ملکوت نمیرساند ،بلکه بايد عالوه
بر آن اراده و خواست خداوند را نيز انجام داد .و تنها راه انجام اراده او،
فيضی است که هنگامی که فروتن شده ،خود و زندگی خويش را انکار
میکنيم و او را به عنوان خداوند میپذيريم ،به ما داده میشود .اعتراف
و اقرار ،ساده است اما تسليم کردن تمام زندگیمان به حقيقت خداوندی
او کاری دشوار است .اکنون ببينيد چرا من تا اين حد در بيان موکد اين
آيات شور و هيجان دارم:
«در آن روز بسياری م را خ واهند گفت :سرور ما ،سرور ما ،آيا با نام
تو نبوت نکرديم؟ آيا با نام تو ديوها را بيرون ن رانديم؟ آيا به نام تو
معج زات بسيار انجام نداديم؟ اما به آنها به ص راحت خ واهم گفت،
هرگز شما را نشناختهام .از من دور شويد،ای بدکاران!» (متا )23-22 :7

در اواخر دهه  80ميالدی خداوند به من رويايی نشان داد .من
گروه بیشماری را ديدم که به قدری بزرگ بود نمیتوانستم انتهايش
را ببينم .اين جمعيت يک اقيانوس انسانی بود .میدانستم که هيچ ملحد
و خدانشناسی ،هيچ گناهکار خودآگاهی و يا پيروان مذاهب ديگر در
ميان جمعيت وجود ندارد ،در عوض همه به خداوند عيسای مسيح
و مسيحی بودن اعتراف میکردند .اين جمعيت وسيع برای داوری
آمده بودند و هيچ يک توقع نداشتند که عيسا بگويد« :هرگز شما را
نشناختهام .از من دور شويد،ای بدکاران!» (متا )23 :7
من از ديدن صورتهايشان دچار ترس و حيرت زيادی شدم .آيا
میتوانيد حس شخصی را تصور کنيد که مطمئن است نجات دارد ،اما
نجات ندارد؟ آيا میتوانيد فردی را تصور کنيد که باور دارد آماده
رفتن به ملکوت است اما برای هميشه به آتش جهنم افکنده میشود؟ آيا
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همواره با اين فکر سر و کار داشته ايد که شما يا احتماال کسانی که به
شما موعظه کردهاند ،تا اين حد سرنوشت ابدیتان را سرسری گرفته
باشند؟ آيا محلی برای يک جوينده مهربان خدمت وجود دارد که در آن
از ميان سرزنشها و تذکرهای عيسا اجتناب کند؟ آيا میتوانيد درک
کنيد که چرا ما نبايد تنها نقاط مثبت و سودآور نصايح و توصيههای
خدا را مطرح کنيم بلکه بايد همه آنها را اعالم نماييم .بله ،ما منافع
را دوست داريم و بايد آنها را مطرح کرده و از وجودشان شادمان
گرديم و لذت ببريم ،اما نه به بهای غفلت از هشدارها!
به ياد میآورم که در يک کنفرانس دليلم را برای موعظه اين حقايق
چنين عنوان کردم:
«نمیخواهم هنگام داوری کسی سر من فرياد بزند که« :چرا اين
حقايق را به من نگفتی؟» آن وقت خون آنها به گردن من است!»
پس از جلسه يکی از شبانان در حالی که کامال آشفته و مضطرب
بود به من نزديک شد ،در واقع بسيار خشمگين بود .او گفت« :چه طور
جرات کردی االهيات عهد عتيق را در مورد خدمات ما به کار ببری .به
اين دليل که کل انجيل را موعظه نکردهام ،خون هيچ کس بر گردن من
نيست!»
او در ظاهر فردی با سيمايی مثبت بود اما انگار با بخشهايی از
کالم خدا مواجه نشده بود .پس به او گفتم« :برادر ،به آنچه پولس به
رهبران افسس بيان کرده ،نگاهی بينداز!»
کتاب مقدسی را که در دست داشتم ،باز کردم و کتاب اعمال
رسوالن را آوردم .کتاب را به او دادم و خواستم که بخواند« :پس
امروز با شما اتمام حجت میکنم که من از خون همه بری هستم ،زيرا
در اعالم اراده کامل خدا به شما کوتاهی نکردم( ».اعمال )27-26 :20
او وحشتزده و متحير به من نگاه کرد ،چشم و دهانش باز مانده
بود .گفت« :همواره عهد جديد را میخوانم اما هرگز به اين بخش
توجهی نکرده بودم ».در ادامه ،گفتوگويمان دوستانه شد .يادآوری
کردم که ما برای به بلوغ رساندن افراد در مسيح ،نبايد تنها تعليم دهيم
بلکه بايد آنها را آگاه ساخته و به آنها هشدار دهيم( .کولسيان 28 :1
را بخوانيد) اين چه هشداری است؟ هشدار برای غافل نشدن از حقيقت،
برای سردرگم نشدن در ميان پيامهای رواج يافته توسط دغل بازانی
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که نه تنها خود را گمراه ساختهاند بلکه بسياری را نسبت به دينداری
و پرهيزگاری فريب دادهاند.
پولس مدت مديدی را با مردم افسس بود .آنها را بسيار دوست
میداشت و از طريق روح خدا میدانست که بار ديگر تا هنگام ملکوت
آنها را نخواهد ديد .فکر کنيد تا چه حد در انتخاب کلماتی که بايد به
کسانی که همچون فرزندانتان هستند و میدانيد اين واژهها ،آخرين
کلمات شما به آنهاست ،دقت خواهيد کرد .اين بخشی از کالم پولس
است به رهبران افسس:
«م راقب خود و تمامی گلهای که روحالقدس شما را به نظارت به آن
برگماشته است باشيد و کليسای خدا را که آن را به خون پسر خود
خريده است ،شبانی کنيد .میدانم بعد از رفتنم ،گرگهای درنده به
ميان شما خ واهند آمد که به گله رحم نخ واهند کرد .حتا از ميان خود
شما کسانی برخ واهند خ واست و حقيقت را دگرگون خ واهند کرد تا
شاگردان را به پيروی خود از راه به در کنند .پس هوشيار باشيد و به
خاطر آوريد که من سه سا ِل تمام ،شب و روز ،دمی از هشدار دادن به
هر يک از شما با اشک ها ،بازنايستادم( ».اعمال )31-28 :20

چه طور حقيقت را دگرگون خواهند کرد؟ شايد با واژگان ،اما بيشتر
به واسطه اعمالشان .توجه کنيد که پولس چه احساس نيرومندی در اين
ارتباط داشت تا آنجا که سه سال تمام ،شب و روز از هشدار دادن به
آنها بازنايستاد .يک بار ديگر اين تاکيد را بازبينی کنيم؛ ما بايد پيوسته اين
چيزها را بيان کنيم.

م تو

لت

در حکايت ما میتوانيد شوک و تقالی فريبخورده را حس کنيد.
نفستان در سياه چال اضطراب آلود لون بند آمد .از فکر  125سال
ماندن در تاريکی و گرمای غيرقابل تحمل و يک زندان انفرادی با هوای
آلوده خودتان را جمع کرديد .اما اينها همه در قياس با آنچه که
زنان و مردان بیشماری به واسطه عدم بيان همه گفتهها و اندرزهای
خداوند با آن روبهرو خواهند شد ،هيچ است.
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اگر به خاطر بياوريد جايلين ،هم با محبت بود و هم عادل .در
داوریاش محبت او از اين رو آشکار شد که هرگز اجازه نمیداد
کسی که طبيعت و شخصيت دايگون را داشت ،داخل شهر افابل شود.
اگر اجازه میداد ،همه شهر را آلوده و منحرف میساخت .و اين شامل
همه ساکنان شهر میشد .محبت او از بی گناهان محافظت میکرد .در
همان زمان که با محبت بود ،عادل هم بود .چرا که اجازه نمیداد کسی
که طبيعت دايگون را داشت ،جريمهای کمتر از خود دايگون دريافت
کند .به همين دليل تمام کسانی که پيروی جايلين را انتخاب نکرده
بودند ،بايد به سياه چال لون تبعيد میشدند .به همين منوال ،محبت
خدا هرگز نمیتواند اجازه بدهد کسانی که طبيعت شيطان را دارند ،به
شهر ابدی وارد شوند .اگر خدا شيطان و همکارانش را به درياچه آتش
محکوم میکرد ،اما کسانی را که زير حکومت او بوده و طبيعت او را
برگزيده بودند ،محکوم نمیکرد خدايی ناعادل بود .تمام کسانی که
طبيعت شيطان را دارند ،همراه او به درياچه آتش افکنده خواهند شد.
خدا از حال تا ابداالباد هم عادل است ،هم با محبت و رحيم ،و جاللش
در سراسر زمين ديده خواهد شد.
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پرسش ا م ا
بخش دوم :فصول  4تا5
 .1پيش از خواندن اين فصل ،آيا داوری ابدی را به عنوان آموزه
بنيادينی که هر مسيحی بايد آن را درک کند ،میشناختيد؟ وقتی
ما مردم را بدون در نظر گرفتن اين موضوع شاگرد میسازيم ،چه
اتفاقی میافتد؟
 .2بسياری از مسيحيان در گفتن حقايق مربوط به جهنم به ديگران
عاجزند ،زيرا میترسند که گفتارشان محکوم کننده و منفی به نظر
برسد .اما درواقع صحبت در اين باب عملی ناشی از شفقت ماست.
 .3برای ايمانداران (چه فردی و چه در ساختار کليسايی) پرداختن به
اين موضوع به عنوان مفهومی از محبت ،چگونه بايد باشد؟
 .4رابطه بين ايمان و ثمرات (يا اعمال) را چگونه توضيح میدهيد؟ اگر
نجات يک هديه است ،چرا آنچه که انجام میدهيم ،به آنچه که باور
داريم ،ارتباط دارد؟
 .5در فصل پنجم ،در اين باره بحث کرديم که مايليم وعده های انجيل را
بدون صحبت درباره شاگردی عيسا در زندگی فرد مطرح کنيم .چرا
ی تسليم شده به خداوندی عيسا ،درواقع مهمتر از دريافت
يک زندگ ِ
هيجانات روحانی بدون تغيير در شيوههای زندگی است؟
 .6به همه آنچه که نجات ،داوری و اثری که زندگی کنونی ما بر
ابديتمان دارد ،فکر کنيد .چطور مفاهيم فصل پنجم درباره طبيعت
فيض ،بر ديدگاه ما نسبت به اين موارد اثر میگذارد؟
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بخش سوم

فصل ششم

سو ب ر
اما هر که تا به پايان پايدار بماند ،نجات خ واهد يافت.
م ا

اکنون به بررسی حقايقی که «زندگی پنهانی» و «بزدل» بازمیتابانند،
میپردازيم .زمانی آنها پيروان راستين جايلين بوند اما متاسفانه از راه او
منحرف شدند که نتيجهاش پايانی مصيبت بار بود.

چ ر

م و ن م باور د ر م ا
باور د ر م م و ن م

چ ر

دريافتهام برخی از حقايقی که در اين فصل به بحث درباره آنها خواهيم
پرداخت ،از نظر برخی از گروههای انجيلی ،بسيار چالشی و بحثبرانگيز
است ،اگرچه اين ستيزهها در بررسی کامل کتاب مقدس از بين میرود .پس
اجازه بدهيد پيش از آغاز بررسی آنچه کتاب مقدس در ارتباط با «زندگی
پنهانی» و «بزدل» آشکار میکند ،ابتدا درخواست کنم که با قلب و ذهنی باز
کتاب را بخوانيد.
يکی از بزرگترين موانعی که باعث عدم شناخت مردم نسبت به اراده
خداوند میشود ،اين حقيقت است که آنها هنگام خواندن کتاب مقدس ترجيح
میدهند به جای «ايمان به آنچه میخوانند»« ،آن چه را که به آن باور دارند،
بخوانند».
هنگامی که حقايق را زير يک ذره بين کثيف و لکهدار برمیگزينيم ،در
حال خواندن آن چيزی هستيم که به آن ايمان داريم .اين لکهها ناشی از
دانش اشتباهی است که از طريق ديگران به دست آوردهايم يا ناشی از
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آموختههايی است که به وسيله مذهبمان يا از طريق تصور قبلی مان از
کيستی خدا و روشهای او به ما القا شده است .اين موضوع بسيار خطرناک
است ،چرا که میتواند باعث گمراهی و فريب ما گردد .در کتاب ايوب میتوان
مثالی را در اين باره ديد .اين اواخر کتاب مقدسم را برداشته بودم و پيش از
باز کردن آن شنيدم که روح خدا گفت« :کتاب ايوب را باز کن و از باب سی
و دوم آن شروع به خواندن کن!»
فورا آن بخش را باز کردم و دريافتم که آغاز گفتار اليهو است.
پيشفرضهای ايوب از روشها و راههای خداوند پس از آن تجربه تراژيک
به واسطه درد و بدبختیاش ،دچار ويرانی و اضمحالل شده بود .او اکنون به
جای آن که حکمت خدا را بطلبد ،خدا را از ميان تجربياتاش میديد( .يعقوب
 8-2 :1را بخوانيد)
با گذشت زمان ،اين دليل تراشیها او را به سمت خودداوری کشاند .سه
دوست ايوب که در بابهای پيشين سخن گفته بودند ،دچار نوعی سرگردانی
ِ
االهيات «من درآورديشان» بودند که سعی میکرد وضعيت تاسف
در ميان
بار و تراژيک ايوب را تفسير کند .اين کار اوضاع را بدتر کرد .آنها هيچ
راهی برای آن که تمرد و نافرمانی ايوب را اثبات کرده و او را به توبه
بکشانند ،نمیيافتند.
اليهو ،که جوانترين آن گروه بود ،مدتی مديد منتظر بود تا از کالم سه
دوست ايوب ،حکمت خدا را بشنود ،اما هنگامی که دريافت آن سه نفر ديگر
چيزی برای گفتن ندارند ،باالخره لب به سخن گشود و گفت:
«اينک از سخن گفتن با شما درنگ نمودم ،و َب راهي ِن شما را گوش گرفتم ،تا
سخنان را کاوش گرديد .و من در شما تامل نمودم و اينک کسی از شما نبود
که ايوب را ملزم سازد .يا سخنان او را ج واب دهد .مبادا بگوييد که حکمت را
دريافت نمودهايم ،خدا او را مغلوب میسازد و نه انسان( ».ايوب )13-11 :32

اليهو همه آنها را مالمت کرد .او گفت« :آيا بر حسب رای تو جزا داده
خواهد شد؟» (ايوب  )33 :34او به درستی دربارهاشتباهی که امروزه در ميان
بسياری شايع است ،سخن میگويد .اين يکی از ريشههای اصلی االهيات
گمراه شده و اشتباه در کليساست .ما ترجيح میدهيم به جای آن که کالم
خدا حقايق را بنا کند ،اجازه دهيم تجربيات ،کالم خدا را تفسير کنند! اليهو بر
اساس استداللهای انسانی يا االهياتی که به وسيله حوادث و رخدادها شکل
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گرفته و پيشفرضهای ذهنی از کيستی خدا ،سخن نمیگويد بلکه بدون مدارا
کردن با حقايق و خراب کردن آنها به طور محض کالم خدا را عنوان میکند.
به محض اين که او کالمش را به پايان میرساند ،میخوانيم:
«و خداوند ايوب را از ميان گردباد خطاب کرده ،گفت :کيست که مشورت را
از سخنان بی علم تاريک میسازد؟ االن کمر خود را مثل مرد ببند ،زي را که از
تو س وال مینمايم پس م را اعالم نما( ».ايوب )3-1 :38

دقت کنيد که کالم خدا میگويد« :کيست که مشورت را از سخنان بی علم
تاريک میسازد؟»[ [1اين دقيقا همان کاری است که هنگام پالودن و فيلتره
کردن کالم خدا از ميان تجربيات ،انديشهها و آرای ديگران يا پيشفرض
ذهنی از کيستی او ،انجام میدهيم .ما مشورت او را تاريک میسازيم و در
نتيجه آن را برای خود غيرقابل دسترس میسازيم .ما در واقع حقايق را از
نظر کسانی که آن را میجويند ،پنهان میکنيم .به همين دليل است که خدا
از ايوب و دوستانش و به همان اندازه از ما خشمگين است ،به اين دليل که
روشهای او را به اشتباه نشان میدهيم.
ما مردم را از شناخت حقيقت بازمیداريم .سپس خداوند چهار باب بعدی
را صرف آشکار ساختن کالمش برای ايوب میکند .به محض آن که خداوند
کالمش را به اتمام میرساند ،ايوب توبهکارانه و پشيمان میگويد:
«میدانم که به هر چيز قادر هستی ،و ابدا قصد تو را منع نت وان نمود.
کيست که مشورت را بی ِعلم مخفی میسازد؟ لکن من به آنچه نفهميدم
تکلم نمودم .به چيزهايی که فوق از عقل من بود و نمیدانستم .االن بشنو تا
من سخن گويم ،از تو س وال مینمايم م را تعليم بده .از شنيدن گوش درباره
تو شنيده بودم ليکن االن چشم من تو را میبيند .از اين جهت از خويشتن
ک راهت دارم و در خاک و خاکستر توبه مینمايم( ».ايوب )6-2 :42

توجه کنيد که ايوب میگويد[« :در گذشته[ از شنيدن گوش درباره تو
شنيده بودم»؛حقيقت نيرومندی درون اين کالم است .کالم بيان میدارد که
ما با ديدن او از جالل به جالل تبديل میيابيم (دوم قرنتيان  18 :3را ببينيد)،
نه از شنيدن درباره او .او در کالم خدا (کتاب مقدس) زندگی میکند و ديدن
او باعث شناخت او و راههايش میشود.
1
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اين آن حقيقتی است که بايد برای يک شخص آشکار گردد .ما کالم خدا
را میشنويم ،اما تا زمانی که فکرمان در مورد آن باز نشود و آن را تعليم
نگيريم ،تغيير نمیکنيم .هنگامی که درک کالم خدا به قلبمان وارد میشود،
فرياد میزنيم که« :میبينم ،میبينم!» در آن لحظه است که فکرمان روشن و
آگاه شده و بيشتر به سمت شبيه شدن به او تغيير شکل میدهيم.
اين يک حقيقت روحانی است که پولس را برمیانگيزاند تا چنين دعا کند:
«از اين رو من  ...از شکرگزاری ب رای وجود شما بازنايستادهام ،بلکه پيوسته
شما را در دعاهای خود ياد میکنم و از خدای خداوند ما عيسا مسيح ،آن
پدر پرجالل ،میخ واهم که روح حکمت و مکاشفه را در شناخت خود به
شما عطا فرمايد ،تا چشمان دلتان روشن شده ،اميدی را که خدا شما را
بدان ف راخ وانده است ،بشناسيد و به مي راث غنی و پرجالل او در مقدسان
پیببريد( ».افسسيان )18-15 :1

ايوب اکنون چنان آگاه شده بود که پيش از آن با وجود آن که قبل از
بروز آن فاجعه روشی پارسايانه و ديندارانه داشت ،هرگز چنين آگاهی و
بينشی نداشت .او اکنون خدا را در مرتبهای باالتر میشناخت.
به محض آن که خدا سخنش با ايوب را به پايان رسانيد ،به سمت اليفاز
 يکی از دوستان ايوب  -برگشت و گفت« :خشم من بر تو و بر دو رفيقات افروخته شده ،زيرا که درباره من آنچه راست است مثل بندهام ايوب
نگفتی( ».ايوب )7 :42
هنگامی که خدا و راههايش را اشتباه معرفی کرده و تعليم میدهيم ،خدا
به سادگی از اين موضوع نمیگذرد .اين کار مشورت او را تاريک و عدالت
او را تحريف میکند .به اين دليل به نظرم عجيب رسيد که آن مردان در
مورد االهياتی به سرعت شروع به سخن نمودند که در پیاش هيچ استنادی
به کتاب مقدس نداشت.
چه ترسناک! اگر نمیخواهيم به وسيله حقيقت تعليم بگيريم و اصالح
شويم ،چگونه میتوانيم آن را بشناسيم .پس از آن که خواندن کتاب ايوب را
به پايان رساندم ،خداوند با من درباره مسايلی سخن گفت که پاسخ بسياری
از پرسشهايم بود .او گفت« :پسر ،آيا توجه کردی که من تا زمانی که ايوب و
دوستانش دربارهام به اشتباه سخن میگفتند ،وارد صحنه نشدم؟! حضور من
تنها زمانی آشکار میشود که کسی بايستد و حقيقت را بگويد».
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من از آنچه خدا با قلبم گفته بود ،دچار ترس و احترام شده بودم .پس
از اندکی شروع به تحليل آن کلمات کردم .بار ديگر شنيدم که خداوند گفت:
«به همين دليل است که بسياری از افراد ،کليساها و مذاهب نمیتوانند حضور
من و قدرت دگرگون ساز زندگی را تجربه کنند .آنها کالم مرا به طور کامل
موعظه و اعالن نمیکنند ،بلکه ترجيح میدهند آن را با تفاسير و استداللهای
خود بيااليند .آنها فرقی با ايوب و دوستانش ندارند .آنها مشورتهای مرا
با سخنان بی علم خود تاريک میگردانند».
اگر ما خواهان شناخت حقيقت حضور و قدرت خدا هستيم ،بايد حقيقت او
را بدون حذف و تحريف و کم کردنش ،بشناسيم .بنابراين هنگامی که ما به
بررسی آنچه کالم درباره داوری خدا آشکار میسازد ادامه میدهيم ،اجازه
ندهيد پيشفرضهای ذهنی شما از خدا ،االهيات تحريف شده ،تجربيات يا
شرايط ،آنچه را که او آشکار میسازد دگرگون کند .در عوض ،او را در کالم
مکشوفاش بجوييد تا بتوانيد راههای او را به روشنی بشناسيد.

پ رو بر

سود

اجازه دهيد ابتدا به کالم عيسا که در فصل پيش مورد بحث قرار گرفت ،برگردم:
«و در آن روز بسياری م را خ واهند گفت :سرور ما ،سرور ما ،آيا به نام تو
نبوت نکرديم؟ آيا به نام تو ديوها را بيرون ن رانديم؟ آيا به نام تو معج زات
بسيار انجام نداديم؟ اما به آنها به ص راحت خ واهم گفت ،هرگز شما را
نشناختهام .از من دور شويد،ای بدکاران!» (متا )23-22 :7

در ترجمه  [2[NKJVآمده« :هرگز شما را نشناختهام .از من دور شويد،ای
شما که تمرد ورزيده ايد!»
[[3
اين ترجمه به اصل يونانی کالم نزديکتر است .در يونانی واژه «متمرد»
) ( Anomiaبه معنای عمل برخالف قانون يا اراده (خواست) خداوند است.
عيسا واژه متمرد را با واژه «به کار بردن» يا «پرداختن»[ [4مورد استفاده
قرار داده است و نشان میدهد منظور شخصی نيست که گاه ًا و بهطور
سهوی بلغزد و يا حتا يک کودک در مسيح که مدام برای آزادی دست و
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پا میزند؛ کسی که از اطاعت متنفر است .بلکه اين شخص کسی است که
مخالف خشنودی خدا زندگی میکند ،اما آن را میپوشاند ،توجيهاش میکند
يا آن را به شکل ديگری نشان میدهد.
اين مفهوم را میتوان در مورد فرد اغفال شده ،مانند «فريبخورده»
يا فرد بیايمان مانند «زندگی پنهانی» به کار برد .اين جماعت که عيسا به
آنها اشاره میکند ،حکم قضاوت را خواهند شنيد که در جانشان تا به ابد
در سرزمين لعنت شده طنين خواهد افکند .بسيار مهم است که ما هرگز اين
هشدار خداوند را ناديده نگيريم و ساده از کنارش نگذريم.
بياييد کمی به کسانی که عيسا در آيات باال مورد خطاب قرارشان
میدهد ،نزديکتر شويم .بخشی از آنها که از ملکوت خدا بيرون انداخته
میشوند ،کسانی هستند که به نام مسيح ديوها را اخراج میکنند .اينها چه
کسانی هستند؟ آيا میتوانند مردان و زنانی باشند که تنها نام عيسا را برای
اخراج ديوها به کار میبرند و هيچ وابستگی و شراکت ديگری با خداوند
عيسا ندارند؟ برای پيداکردن پاسخ بياييد به کتاب اعمال رسوالن نگاه کنيم:
«پس تنی چند از جن گي را ِن دوره گردِ يهودی نيز کوشيدند نام خداوند عيسا
را بر کسانی که ارواح پليد داشتند ،بخ وانند .آنان میگفتند :به نام عيسايی
که پولس به او موعظه میکند شما را بيرون میرانيم! کسانی که چنين
میکردند ،هفت پس ِر اسکي وا ،يکی از س ران کاهنان يهود بودند .اما روح پليد
در پاسخ آنها گفت :عيسا را میشناسم ،پولس را هم میشناسم ،اما شما
کيستيد؟ پس مردی که روح پليد داشت ،بر آنها جسته ،بر همگی ايشان
غلبه يافت و چنان آنها را زد که برهنه و زخمی از آن خانه گريختند( ».اعمال
)16-13 :19

بدين ترتيب میبينيم که اين جن گيران محال بود بتوانند ديوی را به نام
عيسا اخراج کنند! اين حقيقتی اثبات شده و مستحکم است که در اين بيان و
شرح حال آمده است :برای اخراج يک ديو ،داشتن تنها يک نام کافی نيست،
بايد با فردی که نام او را به کار میبريد ،ارتباط داشته باشيد .شما بايد خادم
و پيرو عيسای مسيح باشيد ،نه شبيه کسانی که در فصل پيش مورد بحث
قرارشان داديم.
ممکن است فکر کنيد :اما عيسا گفت هرگز آنها را نشناخته است ،پس
چه طور ممکن است به نام او توانسته باشند ديوها را اخراج کرده و معجزه
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کنند؟ چه طور چنين چيزی عملی است؟
آنها کسانی هستند که در اصل برای منفعت نجات به عيسای مسيح
پيوستند ،اما انگيزهشان منفعت شخصی بود .آنها هرگز نيامدند تا قلب و
خواست خدا را بشناسند ،آنها تنها خواستار قدرت و برکات او بودند .پولس
هشدار میدهد که اينان افرادی هستند که« :فکرشان فاسد شده و از حقيقت
منحرف گشته ،گمان میکنند دينداری وسيلهای است برای سودجويی( ».اول
تيموتائوس )5 :6
آنها عيسا را برای منافع خود میجويند و میطلبند .بنابراين تمام
خدمات شان برای او با انگيزه منفعتطلبی است نه محبت! عيسا آنها را
نخواهد شناخت ،چرا که میخوانيم« :اما آن که خدا را دوست میدارد،
نزد خدا شناخته شده است( ».اول قرنتيان  )3 :8چنين کسی به وسيله خدا
[[5
شناخته میشود يا به عبارتی خدا او را میشناسد .واژه «شناخته شده»
صرفا به معنای به جا آوردن يک فرد نيست ،چراکه خدا همه چيز و همه
کس را میشناسد .او دانای کل است! اين واژه معنای صميميت و رابطه
داشتن را در خود مستتر دارد .در [ Amplified Bible [6اين آيه چنين آمده
ست« :اما آن که خدا را حقيقتا دوست میدارد[با خونگرمی و احترام ،اطاعت
محض و بیدرنگ و سپاسگزار بودن از برکات او[ ،نزد خدا شناخته شده
است[شناخته شده به عنوان کسی که اليق صميميت و رابطه و محبت
خداست و خدا مالک اوست»[.
عيسا در روز داوری به بسياری خواهد گفت« :هرگز شما را نشناختم»
بنابراين کسانی که خدا را دوست ندارند (که بديهی است زيرا ناسپاس بودند،
از خدا اطاعت محض نکردند و با او صميميتی حاکی از احترام نداشتند) ،با
وجود آن که برای نجات به او نگريسته و او را طلبيده بودند ،اما نزد پدر
و عيسا به عنوان فردی آشنا و نزديک شناخته نمیشوند .محبت عيسا به
معنای تسليم زندگیمان به اوست .شما ديگر برای خود زيست نمیکنيد بلکه
برای او.
يهودا به عنوان يک نمونه است .او خودش به عيسا پيوست .با قربانی
بزرگی که او برای پيروی عيسا انجام داد ،به نظر میرسيد خداوند را دوست
دارد .يهودا همه چيز را پشت سرش رها کرد تا به جمع خادمان بپيوندد و
Known 5
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با خداوند قدم در مسير بگذارد .يهودا تحت جفا قرار گرفت و حتا زمانی که
بسياری از شاگردان ،خداوند را ترک کردند( يوحنا  )66 :6او مطلقا چنين
نکرد .او ديوها را اخراج کرد ،بيماران را شفا داد و انجيل را موعظه نمود.
(لوقا  1 :9را ببينيد)
اما مقاصد يهودا از ابتدا درست نبود .او هرگز از انگيزههای شخصیاش
توبه نکرد .شخصيت او با نمونه زير آشکار میشود« :به من چه خواهيد داد
اگر من ( »....متا )14 :26
او خود را تسليم کرد و تملق خداوند را میگفت تا به منافعاش برسد (متا
 )25 :26پول از خزانه برای استفاده شخصیاش برداشت( يوحنا )6-4 :12
و فهرست ادامه دارد! او هرگز با خداوند صميمی نبود و حتا با وجود آن که
سه سال و نيم از زندگیاش را به عنوان شاگرد با او سپری کرد .به همين
دليل عيسا به او گفت:
«مگر شما دوازده تن را من برنگزيدهام؟ با اين حال ،يکی از شما ابليسی
است .او به يهودا ،پسر شمعون ا ِ َ
سخ ريوطی ،اشاره میکرد ،زي را او که يکی
از آن دوازده تن بود ،پس از چندی عيسا را تسليم دشمن میکرد( ».يوحنا
)71-70 :6

افراد بسياری وجود دارند که شبيه يهودا هستند .آنها قربانیهای بزرگ
برای خدمات روحانی میکنند .حتا ديوها را اخراج میکنند ،مريضان را شفا
میدهند ،انجيل را موعظه میکنند ،به نجاتی که او میبخشد اعتماد دارند،
اما هرگز با خداوند صميمی و نزديک نيستند ،زيرا هر آنچه انجام میدهند،
انگيزهاش سود شخصی است .آنها به خاطر محبت و دوست داشتن خداوند
کاری نمیکنند .اين موضوع به خوبی ،وضعيت «زندگی پنهانی» را در حکايت
ما تشريح میکند .او جايلين را به خاطر نفوذ و قدرتی که به او بخشيده بود،
پيروی میکرد .انگيزه او از همان آغاز دوست داشتن جايلين و محبت نسبت
به او نبود .سختترين مکافات و پشيمانی در انتظار چنين افرادی است .عيسا
به يهودا میگويد« :اما وای بر آن کس که پسر انسان را تسليم دشمن میکند،
بهتر آن میبود که هرگز زاده نمیشد( ».متا )24 :26
عيسا به رهبران مذهبیای که خدا را با انگيزه منفعتطلبی خدمت میکردند
و در نام خداوند به دنبال به دست آوردن سود از مردم بودند ،میگويد« :از
اين رو مکافاتتان بسی سختتر خواهد بود( ».متا )14 :23
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اين مردان و زنان ،همچون «زندگی پنهانی» خود را در تاريکترين و
رنجآورترين قسمت جهنم خواهند يافت.

دست د د نجا
مبحث باال به طور کامل «زندگی پنهانی» و وضعيت او را در حکايت ما
توصيف میکند ،اما درباره بزدل چه بايد گفت؟ او يک رابطه حقيقی با جايلين
داشت ،اما آيا تا به انتها تاب آورد؟ آيا کتاب مقدس اين موضوع را باز کرده
است؟ اجازه دهيد با نبوت حزقيال شروع کنيم:
«و اگر مرد عادل از عدالتش برگردد و ظلم نموده ،موافق همه رجاساتی که
شري ران میکنند عمل نمايد آيا او زنده خ واهد ماند؟ نی بلکه تمامی عدالت او
که کرده است به ياد آورده نخ واهد شد و در خيانتی که نموده و در گناهی
که ورزيده است خ واهد مرد ( ».حزقيال )24 :18

در مرحله نخست خدا به مرد عادل (پارسا) اشاره میکند ،نه کسی که فکر
میکرد عادل (پارسا) است ،اما عادل نبود .هيچ شکی نيست که اين شخص همان
فريبخورده يا دغل بازی که پيشتر در موردش بحث کرديم ،نيست.
خداوند میگويد تمام عدالت و پارسايی او به ياد آورده نخواهد شد،
وقتی خدا چيزی را فراموش میکند ،گويی آن چيز هرگز اتفاق نيفتاده است.
من میگويم خدا گناهان ما را فراموش میکند و آن را جايی میگذارد که
شرق از غرب دور است و آن را در دريای فراموشی غرق میکند و به خاک
میسپارد .بله ،او دقيقا چنين میکند ،چرا که خودش میگويد« :از آن رو که
من شرارت ايشان را خواهم آمرزيد و گناهانشان را ديگر بار به ياد نخواهم
آورد( ».عبرانيان )12 :8
به محض آن که عيسا را به عنوان خداوند زندگیمان میپذيريم ،خداوند
نيز گناهان ما را فراموش میکند .شرير سعی میکند ما را متهم سازد اما
خداوند گفت که گناهان ما را ديگر به ياد نخواهد آورد .پس ،از نگاه و فک ِر
خدا ،چنين است که گويی ما هرگز گناه نکردهايم .خب ،اين موضوع هم
صادق است .وقتی خدا میگويد که عدالت و پارسايی يک فرد را به ياد
نمیآورد ،يعنی او فراموش خواهد کرد که زمانی آن فرد او را میشناخت ،يا
به عبارت ديگر رابطهشان به پايان رسيده است.
سقوط بزرگ

135

اجازه دهيد اکنون بيان و توضيح کتاب مقدس را درباره ايمانداری که
پيوسته نجات خودش را ترک میکند و در مسيری ديگر گام برمیدارد،
مورد بررسی موشکافانهتر قرار دهيم .يعقوب در رسالهاش مینويسد:
«ب رادرا ِن من ،اگر کسی از شما از حقيقت منحرف شود ،و ديگری او را
بازگردانَد ،بدانيد که هر کس گناهکاری را از گم راهی بازگردانَد ،جا ِن او
را از مرگ نجات خ واهد بخشيد و گناهان بیشماری را خ واهد پوشانيد».
(يعقوب )20-19 :5

نخستين نکتهای که بايد به آن توجه کرد ،در واژههای «برادران من ،اگر
کسی از شما »...يافت میشود .يعقوب با کسانی حرف نمیزند که تنها فکر
میکنند مسيحیاند .روی سخن او با ايمانداری است که از مسير حقيقت
منحرف شده است .دراين بخش از رساله ،برادری که از حقيقت منحرف
شده ،گناهکار ناميده میشود .اين گفته به اين معنا نيست که او از حاال تولد
تازه ندارد ،بلکه به اين معناست که او در گناه دايمی است و نيازمند توبه و
بازگشت و سرسپردگی است .اما يعقوب تصريح میکند که اگر او بر مسير
انحرافیاش پافشاری کند ،نتيجه نهايی اگر فرد به سمت خدا بازگشت نکند(
توبه مجدد) ،مرگ است( .از دست دادن روح و جان) امثال اين مطلب را با
اين بيان تاييد میکند:
«مردی که از طريق عقل منحرف شود ،سر از جمع مردگان درخ واهد آورد».
(امثال )16 :21

امثال کلمات يعقوب را با نشان دادن جايگاه واپسين مرد يا زنی که از
راههای خدا منحرف شده و به سوی راستی و پارسايی بازنمیگردد ،تاييد
میکند .يعنی جمع مردگان که همان هادس است و سرانجام درياچه آتش!

ا

ن

در عهد جديد به «کتاب زندگی» هشت مرتبه اشاره شده است .پولس
و يوحنا به ما نشان میدهند تمام کسانی که با تمام وجودشان با عيسا
بودهاند ،نامشان در اين کتاب ثبت شده است .نام ما در لحظهای که تولد تازه
میيابيم ،ثبت میشود .شهادت افروسينی را در فصل چهارم به ياد بياوريد.
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به محض اين که اين دختر جوان يونانی زندگيش را به مسيح تقديم کرد،
خدای پدر نام او را در کتاب حيات نوشت و در رويا به او گفت« :به خانواده
خوش آمدی!» پولس به يک ايماندار مینويسد« :و از تو نيز ای همکار
وفادار ،تقاضا دارم که اين دو بانو را ياری کنی ،زيرا همراه با اِکليمِنتُس و
ديگر همکارانم که نامشان در دفتر حيات نوشته شده است ،دوشادوش من
برای کار انجيل مجاهده کردهاند( ».فيليپيان )3 :4
عکس قضيه هم صادق است ،همه کسانی که نامشان در دفتر حيات ثبت
نشده ،گمشده هستند .ببينيد کتاب مکاشفه در اين باره چه میگويد« :و هر که
نامش در دفتر حيات نوشته نشده بود ،به درياچه آتش افکنده شد( ».مکاشفه
)15 :20
يوحنا با تاکيد به ما میگويد تنها کسانی اجازه ورود به شهر جاودانی
خدا را دارند که« :فقط کسانی که نامشان در دفتر حيات بره نوشته شده
است ،بدان راه خواهند داشت( ».مکاشفه  )27 :21مابقی خود را در ميان جمع
مردگان خواهند يافت.
در باب سوم مکاشفه با يک کليسا (نه يک شهر) ،يک گروه از افراد
گمشده يا پرستندگان خدای دروغين سخن میگويد! خير ،او با کسانی سخن
میگويد که حقيقتا به او باور دارند و هشدار میدهد« :هرکه غالب آيد ،همانند
اينان ،به جامه سفيد آراسته خواهد شد و نامش را هرگز از دفتر حيات
نخواهم زدود ،بلکه آن را در حضور پدرم و فرشتگانش بر زبان خواهم
آورد( ».مکاشفه  )5 :3در ترجمه ديگری آمده «نامش را هرگز از دفتر حيات
[[7
پاک نخواهم کرد و نخواهم زدود».
آيا به کلمه پاک کردن دقت کرديد؟ تنها راهی که امکان دارد نام شما از
دفتر حيات پاک شود اين است که نامتان از آغاز در دفتر حيات باشد .تنها
کسانی که به واسطه ايمان به عيسای مسيح حقيقتا تولد تازه دارند ،نامشان
در دفتر حيات ثبت شده است .بیايمانان و حتا فريب خوردگان ،کسانی
هستند که هرگز به راستی با عيسای مسيح گام برنداشتند و نامشان هرگز
در دفتر حيات ثبت نشده است ،پس نام آنها نمیتواند از دفتر حيات زدوده
يا پاک شود .روی سخن او با کسانی است که جزو خانواده االهیاند.
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رو ا

ش رد ن

کنت.ای هيگن ،در سن شانزده سالگی شفای معجزه آسايی از يک بيماری
مهلک داشت و پس از آن قريب هفتاد سال به خدمت صادقانه پرداخت تا
آن که در سال  2003چشم از جهان فروبست .نفوذ او در بدن مسيح بسيار
عظيم است .کتابهای بسياری نوشته که  65ميليون نسخه از آن منتشر
شده است .مدرسهای تاسيس کرده به نام «موسسه کتاب مقدسی رما»[ [8که
بالغ بر  24/000نفر از آن فارغ التحصيل شدهاند .او درباره اين موضوع در
کتابش «من به روياها ايمان دارم» مطالبی نوشته است .او نوشته که در سال
 1952عيسا بر او ظاهر شد و حقايق کالم را بر او مکشوف ساخت .خداوند
در رويا همسر کشيشی را به او نشان داد که برايش آشنا بود .او دروغی را
باور کرده بود که میگفت زيبايی و توانايی او در خدمات کليسايی به هرز
رفته است .با گذشت زمان اين زن به فکر شهرت ،مقبوليت و ثروتی افتاد که
میتوانست در دنيا داشته باشد .سرانجام تسليم شد .همسرش را ترک کرد
و به دنبال موفقيتی که آرزويش را داشت ،به راه افتاد.
خداوند به طور خاص به برادر هيگن گفت« :اين زن فرزند من بود»،
سپس او را راهنمايی کرد که برای اين زن دعا نکند .آنچه در ادامه میآيد،
مستقيما از کتاب اوست:
«من پرسيدم :خداوندا چه اتفاقی برای او خواهد افتاد؟ خداوند
پاسخ داد :او تا ابد در سرزمين لعنت خواهد ماند .جايی که گريه و
دندان به دندان ساييدن است .در رويا آن زن را ديدم که به سمت
جهنم میرفت .صدای فريادهای ترسناکش را میشنيدم .به خداوند
گفتم« :خداوندا ،اين زن فرزند تو بود .او از روح تو پر شده بود و
خدمت میکرد .اما تو گفتی برای او دعا نکنم .نمیتوانم اين موضوع
را درک کنم!»
خداوند بخشی از کتاب مقدس را به ياد من آورد« :اگر کسی ببيند
برادرش گناهی میکند که به مرگ نمیانجامد ،دعا کند و خدا به او
حيات خواهد بخشيد .اين را درباره کسی میگويم که گناهش به مرگ
نمیانجامد .گناهانی وجود دارد که به مرگ میانجامد .درباره چنين
گناهانی نمیگويم که بايد دعا کرد( ».اول يوحنا )16 :5
Rhema Bible Institute 8
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گفتم« :اما خداوندا من همواره باور داشتم گناهی که به اين آيه
ارجاع داده شده ،گناهی است که منجر به مرگ جسمانی میشود و
آن شخص هرچند که گناه کرده است ،نجات يافته!»
خداوند خاطرنشان ساخت که« :اما کالم نمیگويد مرگ جسمانی.
تو به آن بخشهايی را اضافه کردی .اگر تمام پنج باب رساله اول
يوحنا را بخوانی ،خواهی ديد که صحبت درباره مرگ و زندگی است؛
زندگی روحانی و مرگ روحانی ،و در اين بخش صحبت از مرگ
روحانی است .اين در ارتباط با ايمانداری است که میتواند گناه کند
و اين گناه منجر به مرگ روحانی شود .بنابراين من میگويم که تو
نبايد برای او دعا کنی .به تو میگويم برای اين زن دعا نکن چون او
گناهی کرده که منجر به مرگ است!»
من گفتم« :خداوندا ،اما اين موضوع واقعا االهيات مرا از هم گسيخته
است .ممکن است بيشتر برايم توضيح دهی؟ (بعضی مواقع الزم است
که االهيات ما هنگامی که با کالم خدا روی يک خط نيست ،دچار از
هم گسيختگی شود).
عيسا بخشی از کتاب مقدس را به ياد من آورد:
منور گشتند و طعم آن موهبت آسمانی را
«زيرا آنان که يک بار ّ
چشيدند و در روحالقدس سهيم شدند و طعم نيکويی کالم خدا و
نيروهای عصر آينده را چشيدند ،اگر سقوط کنند ،ممکن نيست بتوان
ايشان را ديگر بار به توبه آورد ،چرا که به زيان خويش ،پسر خدا
را باز بر صليب میکنند و او را در برابر چشم همگان بیحرمت
میسازند( ».عبرانيان )6-4 :6
شرايطی که در آيات باال فهرست شدهاند ،قابل توجهاند .نخست ،کسی
منور (آگاه) شده و طعم محبت آسمانی را چشيده است .اين ويژگی
است که ّ
در مورد افرادی است که عيسا را دريافت کردهاند ،چرا که او هديه آسمانی
است .دوم ،او با روحالقدس پر شده است .سوم طعم نيکويی کالم خدا و
نيروهای عصر آينده را چشيده است .اين موضوع شامل عطايای روحالقدس،
مسح االهی و  ...است .میبينيم که اين ليست ما شامل نوايمانان نمیشود،
بلکه شامل مسيحيان بالغ است.
چندين نفر را میشناسم که در گذشته با گريه نزد من آمده و گفتند که
زمانی به خداوند گفتهاند که ديگر نمیخواهند او را خدمت کنند .بعدها به
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شدت احساس پشيمانی و ندامت کردند .آنها وقتی با اين آيات و نمونههای
بسيار ديگری در کتاب مقدس مواجه شدند ،ترس عظيم را تجربه کردند .به
هر حال کودکان گاهی در اثر ناآگاهی کارهای احمقانهای میکنند و خداوند
اين را میداند .نويسنده به عبرانيان درباره يک کودک در مسيح (نوايمان)
صحبت نمیکند ،بلکه موضوع صحبت او يک مسيحی بالغ است .برای آرام
کردن اين جانهای وحشتزده ،به آنها میگويم اگر گناهی انجام داديد که
منجر به مرگ است و همان طور که در اول يوحنا  16 :5ديديد ،نمیتوانيد
خواستار بازگشت به يک رابطه شيرين و صميمانه با مسيح باشيد .در اکثر
مواقع آنها برای خداوند اشتياق شديد دارند و حقيقتا توبه میکنند ،ثمره
نيکو میآورند و میخواهند تا روحالقدس آنها را به رابطهای صميمانه
بازگرداند .اگر همانند آن زن در رويای برادر هيگن برای هميشه به دنبال
راه خود میرفتند ،نمیتوانستند آرزوی داشتن رابطهای صميمانه با عيسا يا
داشتن يک زندگی مقدس را داشته باشند.
عيسا گفت که آن زن به راستی يکی از فرزندان خدا بود .به عنوان يک
پسر ،برادر هيگن در طرز فکر و مذهبی رشد يافته بود که مطابق آن کسی
باور نمیکرد شخصی بتواند نجاتش را از دست بدهد .آنها به يک امنيت
ابدی بالشرط ايمان داشتند .به همين دليل او گفت« :حقيقتا اين [سخن /رويا[
االهيات مرا از هم گسيخت ».به عنوان يکی از فرزندان خداوند ،نام آن زن
در دفتر حيات ثبت شده بود .او تاب نياورد [تا به آخر نايستاد[ ،بلکه برای
هميشه به سوی دنيا بازگشت .بنابراين نام او از دفتر حيات زدوده شد .او
دست کشيدن از نيکويی را برگزيد .به همين دليل نويسنده عبرانيان به ما
میگويد که برای چنين شخصی بازگشت محال است .او اکنون دوباره مرده
بود .يک بار در گناهان مرده شد و سپس وارث حيات ابدی گشت ،اما بار
ديگر با قدم گذاشتن در مسير خود و ترک نجات برای هميشه ،در گناهان
مرد( .يهودا  12را بخوانيد)
به محض آن که فرد به چنين حالتی دچار شود ،هرگز بار ديگر متولد
نخواهد شد .به همين دليل نويسنده عبرانيان میگويد« :ممکن نيست بتوان
ايشان را ديگر بار به توبه درآورد ».بنابراين اين تفکر که افراد میتوانند در
شرايطی بارها تولد تازه داشته باشند( ،دوباره و دوباره متولد شوند) کامال
نادرست است.
اجازه دهيد يک بار ديگر تکرار کنم که اگر فردی مرتکب اين گناه شود
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[گناه منجر به مرگ[ نمیتواند بار ديگر اميد به توبه و زندگی مجدد با عيسای
مسيح داشته باشد .هيچ کس به جز روحالقدس نمیتواند ما را به سوی
عيسای مسيح و رابطه با او بکشاند .وقتی روحالقدس از يک ايماندار به
واسطه ارتداد جدا میشود(همانند آن زن در داستان برادر هيگن ) ديگر
نمیتواند بازگردد .به همين دليل روحالقدس بسيار صبور است .او به سادگی
[از ما[ نااميد نمیشود.

ار

مط

پطرس ما را در اين ارتباط روشنتر میسازد:
«زي را اگر آنان که با شناخت خداوند و نجات دهنده ما عيسای مسيح ،از
فساد دنيا رستند( »...دوم پطرس )20 :2

بياييد ابتدا بررسی کنيم که پطرس به چه کسانی اشاره میکند .اگر کسی
به واسطه شناخت خداوند و نجات دهنده ما عيسای مسيح از فساد دنيا رسته
باشد ،بدون شک يک مسيحی است .اين اشخاص در زيرمجموعه دغلبازان
(کسانی که مدعی شناخت خدا هستند اما در حقيقت او را نمیشناسند) که
در فصل پيش مورد بحث قرار گرفتند ،جای نمیگيرند .بلکه کسانی هستند
که به راستی به واسطه شناخت فيض خداوند عيسا از فساد دنيا رستهاند.
هيچ شکی وجود ندارد که اين اشخاص شامل کسانی میشوند که تولد
تازه دارند .در ادامه میخوانيم:
«زي را اگر آنان که با شناخت خداوند و نجات دهنده ما عيسای مسيح ،از
فساد دنيا رستند ،باز بدان گرفتار و مغلوب آيند ،س رانجام شان بدتر از آغاز
خ واهد بود .بهتر آن میبود که از آغاز ،راه پارسايی را نمیشناختند ،تا اين
که پس از شناختن ،از حکم مقدسی که بديشان سپرده شد ،روی برتابند.
پس آنان مصداق اين مث ِل راستيناند که :سگ به قی خود بازمیگردد ،و
خوک شسته شده ،به غلتيدن در گِل( ».دوم پطرس )22-20 :2

پطرس به مسيحيانی اشاره میکند که به روشهای دنيا بازگشتهاند .اما
توجه کنيد که او اشاره میکند که آنها به واسطه فساد دنيا مغلوب شدهاند.
مغلوب شدن به اين معناست که اين افراد بازگشت نمیکنند .آنها هرگز از
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سرپيچی و تمرد آگاهانه و خودسرانهشان توبه نخواهند کرد .پطرس بيان
میدارد که برای آنها بهتر بود که هرگز راه پارسايی را نشناخته بودند تا
اين که پس از شناختن آن از راه خداوند عيسا بازگردند .به عبارت ديگر
خداوند میگويد بهتر بود هرگز نجات نمیيافتند تا هديه زندگی ابدی را
دريافت کنند و بعد برای هميشه از آن برگردند .اين موضوع با آنچه حزقيال
میگويد ،کامال در يک راستاست« :تمامی عدالتی که او کرده است ،به ياد
آورده نخواهد شد».
چرا برای آنها بهتر بود که هرگز پارسايی را نمیشناختند؟ يهودا جواب
اين پرسش را میدهد .يهودا نيز همچون پطرس به کسانی اشاره میکند که
نجات شان را ترک کردهاند .او بيان میدارد:
«وای بر آنان ،زي را که به راه قائن رفتهاند و در پی سود ،به گم راهی بلعام
گرفتار آمده و در طغيان قورح هالک گشتهاند ( ».يهودا )11

قائن ،بلعام ،قورح کسانی بودند که زمانی با خدا رابطه داشتند و دو تن از
آنان خادم خداوند بودند .اشتباه قائن نااطاعتی نسبت به خداوند بود ،خطای
بلعام دوست داشتن پول و گناه قورح تمرد نسبت به اقتداری که به او محول
شده بود.
يهودا ادامه میدهد:
«اينان صخرههای دريايی خطرناک در ضيافتهای محبتآميز شمايند که
بدون کمترين پروا با شما بر يک سفره مینشينند؛ شبانانی هستند که
تنها خود را میپرورند؛ ابرهای بیباران رانده از باد و درختان پاييزی بی
برگی هستند که دو بار مرده و از ريشه به در آمدهاند .آری ،اينان همچون
امواج خروشان دريايند که اعمال ننگين شان را چون کف برمیآورند و
ستارگان سرگردانی هستند که تاريکی مطل ِق ابدی بر ايشان مقرر است».
(يهودا )13-12

ضيافتهای محبتآميز به وعده غذای عصر در کليساهای اوليه گفته
میشود که در طی آن اعضا به عنوان تجلی و ابراز رابطه نزديکشان با
خداوند و يکديگر ،دور هم جمع میشدند .ضيافتهای محبتآميز معموال با
عشای ربانی به پايان میرسيد .اکنون با حقيقت سنگينتری روبهرو هستيم:
همه کسانی که نجات خود را از دست میدهند ،کليسا را ترک نمیکنند.
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همانند آن زن در رويای برادر هيگن ،آنان به دليل نفوذشان بر نوايمانان،
وجدان ضعيف و زخمی بودن ،میتوانند کشنده و خطرناک باشند .قورح
نمونهای از اين دسته افراد است .او شريک خدمتی هارون بود ،اما به موسا
و هارون گفت:
«و به مقابل موسا و هارون جمع شده ،به ايشان گفتند :شما از حد خود
تجاوز مینماييد ،زي را تمامی جماعت هر يک از ايشان مقدساند ،و خداوند
ِ
جماعت خداوند برمی اف رازيد؟»
در ميان ايشان است .پس چ را خويشتن را بر
(اعداد )3 :16

نفوذ او باعث شد تا داوری مرگ بر  250تن از رهبران و  14700تن از
قوم بيايد.
يهودا به ما میگويد اين مرتدان يا همان طور که او میگويد صخرههای
دريايی [فانوس/نورافکن[ با احساسی غلط و دروغين از امنيت فيضی که
ی برای خودشان،
روزی در آن گام برمیداشتند اما اکنون در مسير زندگ ِ
منحرف شده است و ترس خدا را از دست دادهاند ،در ميان جماعت کليسايی
باقی میمانند( .توجه کنيد که قورح گفت خدا با همه ما بود .او نيز يک
احساس اشتباه از امنيت داشت .اما روز بعد زمين دهان گشود و او را زنده
به درون جهنم بلعيد).
در نتيجه اين مرتدان هنوز زبان يک مسيحی را میشناسند و با ايمانداران
زندگی میکنند .اما آنها در زمره غالب آمدگانی نيستند که عيسا به خاطر
آنها بازمیگردد .او برای کليسايی بیعيب و لک بازمیگردد( .افسسيان :5
 27را ببينيد)
يهودا خاطرنشان میسازد که اين اشخاص دوبار مردهاند .چگونه ممکن
است شما دوبار بميريد؟ آيا به اين معناست که فرد يک بار در گناه مرده
است ،سپس به واسطه تولد تازه حيات ابدی را دريافت میکند اما به طرز
مصيبت باری در اثر مداومت در گناه توبه شده ای ،مجددا میميرد؟ به ياد
بياوريد که يعقوب میگويد مسيحيانی که از حقيقت منحرف میشوند و در
آن وضع باقی میمانند ،جانشان خواهد مرد .يوحنا میگويد برای ايمانداران
گناهی وجود دارد که منتهی به مرگ است .هر دو مرگ در ارتباط با يک نفر
است؛ کسی که دوبار مرده است.
دقت کنيد يهودا میگويد« :تاريکی مطلق ابدی برايشان مقرر است»
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تاريکی مطلق به معنای بدترين مجازات ابدی است .اين موضوع در گفتههای
عيسا در ارتباط با بازگشت و داوریاش روشن میشود .او میگويد:
«خوشا به حال خادمانی که چون سرورشان بازگردد ،آنان را بيدار و هوشيار
يابد .آمين ،به شما میگويم خود کمر به خدمت شان خ واهد بست ،آری،
آنان را بر سفره خ واهد نشانيد و پيش آمده ،از ايشان پذي رايی خ واهد کرد...
اما اگر آن غالم با خود بينديشد که ارباب در آمدن تاخير کرده ،و به آزار
خادمان و خادمه ها ،و خوردن و نوشيدن و ميگساری بپردازد ،آن گاه اربابش
در روزی که انتظار ندارد و در ساعتی که از آن آگاه نيست خ واهد آمد و او را
از ميان دوپاره کرده ،در جايگاه خيانتکاران خ واهد افکند .غالمی که خ واست
اربابش را میداند و با اين حال ،خود را ب رای انجام آن آماده نمیکند ،تازيانه
بسيار خ واهد خورد .اما آن که خ واست اربابش را نمیداند و کاری میکند که
س زاوار تنبيه است ،تازيانه کمتر خ واهد خورد .هر که به او بيشتر داده شود،
از او بيشتر نيز مطالبه خ واهد شد ،و هر که مسئوليتاش بيشتر باشد،
پاسخ گويیاش نيز بيشتر خ واهد بود( ».لوقا )48-45 ،37 :12

مفاهيم بسياری در اين آيات وجود دارد .به من اجازه دهيد تنها چند
مورد را بررسی نمايم .اول از همه ،توجه کنيد که اين فرد غالم يا خادم
است ،نه يک کافر يا گناهکار .او خواست اربابش را میداند اما خالف آن
عمل میکند .اين جا صحبت از «مستقل» نيست .او جزو گروهی بود که
نمیدانستند و تازيانه کمتری میخورند .اين افراد را در زمره «فريبخورده»
هم نمیتوان به حساب آورد ،چرا که فريبخورده با خود میانديشد که خادم
است ،اما به گمان جايلين او هرگز يک خادم واقعی نبود .اين شخصی که
عيسا به او اشاره میکند ،کسی است که اربابش او را خادم (غالم) مینامد
و به طور کامل خواست ارباب را میداند .اين فرد کسی است که نجات خود
را ترک کرده است.
دقت کنيد که آن خادم زيردستان خود را میزند و آزار میدهد .اين جا
صحبت از روش زندگیای است که فرد برای نفع و شادی از ديگران استفاده
میکند .او اکنون برای امروز زندگی میکند؛ میخورد ،مینوشد و ميگساری
میکند .در حقيقت او برای خدمت به خودش زندگی میکند .به ياد آوريد که
يهودا میگويد اين از دين برگشتگان [مرتدان[ در ضيافت ايمانداران حاضرند،
اما ترس خدا در آنها نيست و تنها خود را خدمت میکنند .تمام تصميمات آنها
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حتا اگر درست و عالی به نظر برسند ،برای منفعت خودشان است.
در ارتباط با داوری اين خادم توجه کنيد که او به جايی فرستاده میشود
که بیايمانان (کسانی که هرگز نجات نيافتهاند) در آن ساکناند .و بیايمان
تازيانه کمتری خواهد خورد اما او که خواست اربابش را میداند ،تازيانه
بسيار خواهد خورد .بنابراين نشان میدهد که بزرگترين محکوميت درياچه
آتش يا تاريکی مطلق ابدی در انتظار اوست.

خ ن خش
اين مفهوم [تلخی نبخشيدن[ در ارتباط با «بزدل» به خصوص در رابطه
با «زندگی پنهانی» است .بزدل میدانست که بخشش خواست جايلين بود .اما
از بخشيدن سر باز زد .او تصميم گرفت که رنجشاش را نسبت به «تهمت»
نگاه دارد .تلخی او درهای ناپاکی و آلودگی را به روی او گشود .به همين
دليل میخوانيم:
«مواظب باشيد کسی از فيض خدا محروم نشود ،و هيچ ريشه تلخی نمو نکند،
مبادا موجب ناآرامی شود و بسياری را آلوده کند( ».عب رانيان )15 :12

من طی بررسی کتاب مقدس و سالها تجربه خدمتی ،آغاز به درک عدم
بخشش به عنوان بزرگترين دام برای بازداشتن ايمانداران از گام برداشتن
با خدا ،نمودهام .همان طور که در مورد «بزدل» میبينيم ،عدم بخشش در را
به روی انواع باورهای منحرف و رفتار نادرست گشود.
در باب  18انجيل متا ،عيسا داستانی تمثيلی از پادشاهی بزرگ در جريان
تسويه مالی تعريف میکند .فردی را به نزد او میآورند که بالغ بر ده هزار
قنطار به او بدهکار بود .قنطار يک واحد پولی نبود بلکه يک واحد وزنی
محسوب میشد .قنطار برای محاسبه وزن طال (دوم سموئيل  )3 :12و نقره
(اول پادشاهان  )39 :20و ديگر فلزات و کاالها به کار میرفت .در اين مثال
يک بدهی مورد بررسی قرار میگيرد .بنابراين با اطمينان میتوانيم فرض
کنيم که عيسا به يک واحد پولی مانند طال يا نقره اشاره میکند .بياييد فرض
کنيم طال بوده است.
[[9
به طور معمول هر قنطار  75پاند است .اين وزن کاملی است که يک فرد
میتواند آن را حمل کند( .دوم پادشاهان )23 :5
9
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ده هزار قنطار تقريبا  750/000پاند يا  375تُن میشود .بنابراين اين
خادم به پادشاه  375تن طال بدهکار بود .در زمان نگارش اين کتاب ()2006
قيمت هر اونس طال حدود  420دالر است .بياييد حساب کنيم :در بازار
امروز 10 ،هزار قنطار طال ،ارزشی معادل  5ميليارد دالر دارد! اين مقدار
پولی است که آن خادم به پادشاه بدهکار بود .نکتهای که عيسا بر آن تاکيد
میکند ،اين است که خادم بدهکار چنان زير بار بدهی فرو رفته که هرگز
قادر به پرداخت آن نيست.
پادشاه فرمان میدهد که او و خانوادهاش را بفروشند و پول حاصل از
آن را صرف وصول بدهیاش کنند .مرد به پای پادشاه میافتد و التماسکنان
طلب رحمت میکند .پادشاه تمام بدهی او را میبخشد .تا زمانی که او يک
بدهکار بود ،توبيخ سر جايش بود .اما پادشاه همه را پرداخت .بخشش ،فسخ
و ابطال بدهی است .اکنون بدهی غيرقابل پرداخت آن مرد بخشيده شده بود.
پس میبينيد که در اين روايت ،پادشاه نمايانگر خدای پدر و مرد مقروض،
نمايانگر کسی است که بخشش خدا را به واسطه عيسای مسيح دريافت
میکند.
در ادامه میخوانيم« :اما هنگامی که خادم بيرون میرفت ،يکی از همکاران
خود را ديد که صد دينار به او بدهکار بود .پس او را گرفت و گلويش را
فشرد و گفت :قرض ات را ادا کن!» (متا )28 :18
يک دينار ،دستمزد رايج روزانه يک کارگر در آن دوره بود .فرض کنيد
يک دينار در حدود  75دالر باشد .بنابراين جمع بدهی آن فرد حداکثر 7/500
دالر میشد .پس میبينيد اين مقدار بدهی چندان کمی هم نيست .در ادامه
آيات میبينيم که« :همکارش پيش پای او به زانو درافتاد و التماسکنان گفت:
مرا مهلت ده تا همه قرض خود را بپردازم .اما او نپذيرفت ،بلکه رفت و او را
به زندان انداخت تا قرض خود را بپردازد( ».متا )30-29 :18
همان طور که میبينيم يک غالم ديگر به آن مرد  7/500دالر بدهی داشت،
اما اين مرد کسی بود که  5ميليارد بدهیاش بخشيده شده بود اما حاضر
نبود غالماش را آزاد سازد .او مصمم بود بدهیاش را بستاند .توجه به اين
نکته مهم است که دلخوری و رنجشی که ما نسبت به يکديگر نگه میداريم،
در قياس معادل  7500دالر است در برابر توده بدهیهای ما نسبت به خدا که
معادل  5ميليارد دالر است! مهم نيست تا چه حد توسط يکديگر آزار ديدهايم،
اين در برابر تخطی نسبت به خداوند به حساب نمیآيد .ممکن است بگوييد
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هيچ کس همانند شما احساس بدی ندارد .نمیتوانيد درک کنيد با عيسا چه
رفتار بدی شد .او بی گناه بود .يک بره بیعيب که کشته شد و  5ميليارد دالر
بدهی تک تک ما را پرداخت!
شخصی که نمیتواند ببخشد ،از ياد برده که چه بدهی بزرگی داشت و
بخشيده شد! اگر مرگ فاجعه بار و زجر و عذاب ابدیای که عيسا شما را از
آن رهانيد ،درک کنيد ،ديگران را آزادانه میبخشيد .هيچ چيز بدتر از ابديت
در درياچه آتش نيست .هيچ آسايش و فراغتی نيست ،کرمها نمیميرند ،آتش
خاموش نمیشود .اين سرنوشت ما بود ،تا آن که خدا از طريق مرگ پسرش
عيسای مسيح ما را بخشيد! بياييد ادامه تمثيل را بخوانيم:
«هنگامی که ساير خادمان اين واقعه را ديدند ،بسياری آزرده شدند و نزد
ارباب خود رفتند و تمام ماج را را بازگفتند .پس ارباب ،آن خادم را نزد خود
ف راخ واند و گفت:ای خادم شرور ،مگر من محض خ واهش تو تمام قرض ات را
نبخشيدم؟ آيا نمیبايست تو نيز بر همکار خود رحم میکردی ،همان گونه
که من بر تو رحم کردم؟» (متا )33-31 :18

میخواهم تاکيد کنم که عيسا در مثال خود به بیايمانان اشاره نمیکند.
او درباره خادمان پادشاه يا ايمانداران تولد تازه يافته سخن میگويد .اين
مرد قبال قرض عظيماش بخشيده شده بود (نجات را دريافت کرده بود) و
خاد ِم (غالم) پادشاه ناميده میشود .کسی که او قادر به بخشيدناش نيست،
يک دستيار[ [10خادم محسوب میشد .پس میتوانيم اين طور نتيجه بگيريم
که سرنوشت او اين بود که ايمانداری باشد که بخشش را پس میزند .من
حقيقت جالبی را اين جا يافتم .در تمام تمثيلهای انجيل ،بايد برای فهم معنا از
عيسا درباره آن سوال میکردند .اما در اين مورد عيسا بدون آن که سوالی
پرسيده شود ،اين تمثيل را تفسير میکند .باور دارم اين کار او به اين علت
بود که بيان عيسا از سطح درک و هنجارهای آن زمان بسيار فراتر میرفت
و او مطمئن بود که آنها قادر به درک آن نيستند .در اين جا تفسير عيسا را
از مثالاش میخوانيم:
«پس ارباب خشمگين شد ،او را به زندان افکندند تا شکنجه شود و همه قرض
خود را ادا کند .به همين گونه پدر آسمانی من نيز با هر يک از شما رفتار
 Fellow 10کمتر مفهوم «همکار» را میدهد و با توجه به متن کتاب ،واژه «دستيار» به جای
همکار مناسبتر است.
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خ واهد کرد ،اگر شما نيز ب رادر خود را از دل نبخشيد( ».متا )35-34 :18

در اين دو آيه ،سه نکته مهم و اساسی وجود دارد که من میخواهم آنها
را متذکر شوم .نخست ،عدم بخشش غالم ،منجر به شکنجه و عذاب خودش
میشود .دوم ،حال او بايد به واسطه عدم بخشش تمام  375تن قرض اوليه
خود را بازپرداخت نمايد ،و سوم اين که خدای پدر با هر ايمانداری که
حاضر به بخشش خطای برادرش نباشد ،چنين خواهد کرد.
اجازه دهيد هر نکته را کوتاه مورد بررسی قرار دهيم .نخست واژه
«شکنجه»[( [11عذاب) به معنای عم ِل زدن است که باعث نهايت درد میشود.
اين درد ،هم فيزيکی است و هم ذهنی (روحی) و در ضمن در يک طريق و
وضعيت عادی صورت نمیپذيرد .شکنجهگر کسی است که عمل شکنجه را
انجام میدهد .ايمانداری که بخشش را پس میزند و نمیپذيرد ،به وسيله
ارواح شرير شکنجه خواهد شد .به شکنجهگران اجازه داده شده آن چنان
که میخواهند فرد را شکنجه دهند و به ذهن و جسم او آزار برسانند .من
اغلب برای کسانی در جلسات دعا میکنم که نمیتوانند شفا بيابند ،آرامش
پيدا کرده يا رها شوند؛ اين مسايل به اين علت است که حاضر به بخشش
يکديگر از ته قلبشان نيستند .اين عدم بخشش همواره منجر به خشم يا
رنجش نسبت به خدا میشود .در اين زمان ايمان آنها آلوده شده است و
پايان آنها اگر توبه نکنند و نبخشند ،مصيبت بار خواهد بود .نکته دوم ،اين
خادم نبخشنده ،اکنون ناچار بود قرض اصلیاش را ادا نمايد .او اکنون بايد
کاری غيرممکن را انجام میداد .اين قرضی بود که عيسا در جلجتا آن را
پرداخت کرد .شايد از شنيدن اين موضوع دچار ترس شده باشيد اما کالم
خدا در بخش ديگری به اين موضوع تاکيد میکند:
«پس هر گاه به دعا میايستيد ،اگر نسبت به کسی چيزی به دل داريد ،او
را ببخشيد تا پدر شما نيز که در آسمان است ،خطايای شما را ببخشايد».
(مرقس )25 :11

دقت کنيد که در اين آيه مخاطب عيسا کيست .به کالم او توجه کنيد« :پدر
شما که در آسمان است» خدا پدر گناهکاران نيست ،او خدای گناهکاران و
پدر ايمانداران است .همچنين گناهکاران دعا نمیکنند .بنابراين واضح است
که او به فرزندان خدا اشاره میکند.
Torture 11
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بياييد ادامه بدهيم« :اما اگر شما نبخشيد ،پدر شما نيز که در آسمان
است ،خطای شما را نخواهد بخشيد( ».مرقس )26 :11
چه چيز واضح تر از اين میتواند باشد؟! اين موضوع ما را به نکته
سوم میرساند؛ اگر بخشش را رد کنيم بايد قرض غيرقابل پرداخت مان را
بپردازيم .عيسا میگويد که پدر شما ،شما را نخواهيد بخشيد و شما را به
دست شکنجه گران ابدی خواهد سپرد .آيا ارزشاش را دارد؟
ما درباره کسانی که دچار يک رنجش هستند و برای بخشش دعا میکنند
صحبت نمیکنيم بلکه موضوع صحبت درباره کسانی نظير «بزدل» است که
با پافشاری بخشش را پس میزنند .توجه کنيد که در حکايت ما ،عدم بخشش
و کينه توزی او در را به روی تمام روشهای شيطانی باز کرد و او به تدريج
وفاداریاش به جايلين را از دست داد ،آيا پايان مصيبت بار او ارزش اين
انتخاب را داشت؟ از طرف ديگر ،به همين دليل است که نويسنده عبرانيان
موکدا به ما گوشزد میکند تا با دقت خود را بيازماييم و اجازه ندهيم هيچ
نوع از تلخی در ما نمو کند ،چرا به وسيله آن بسياری آلوده خواهند شد.
اکنون میتوانيم کالم عيسا در ارتباط با روزهای آخر در کليسا را درک
کنيم .او میگويد:
«در آن روزها بسياری از ايمان خود بازگشته ،و به يکديگر خيانت خ واهند
کرد و از يکديگر متنفر خ واهند شد ...در نتيجه افزونی ش رارت ،محبت
بسياری به سردی خ واهد گ راييد .اما هر که تا به پايان پايدار بماند ،نجات
خ واهد يافت( ».متا )13-12 ،10 :24

توجه کنيد اين تعداد کم و اندک نخواهد بود ،بلکه بسياری در روزهايی
که ما در آن زندگی میکنيم ،از ايمان خود برخواهند گشت .واژه «بسياری»
به معنای وسيع و عظيم ،بسيار بزرگ و تعداد زياد است .رنجش يا کينه و
عدم بخشش به شرارت اجازه ورود میدهد و در نتيجه محبت بسياری به
سردی خواهد گراييد .در يونانی واژه معادل برای محبت )Agape( ،است که
بيانگر محبت خداست که در قلب يک مسيحی به محض نجات جاری میشود.
عيسا از شيادان و کسانی که وانمود میکنند مسيحیاند ،صحبت نمیکند،
چرا که آنان هرگز محبت خدا را دريافت نکردهاند .خير ،او درباره ايمانداران
راستين سخن میگويد ،چراکه اگر دقت کنيد او میگويد« :هر که تا به پايان
پايدار بماند ،نجات خواهد يافت» شما نمیتوانيد به يک گناهکار يا متظاهر
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بگوييد اگر تا به آخر پايدار بمانی ،نجات خواهی يافت .آنها هنوز وارد گود
نشدهاند [که بخواهند پايدار بمانند![

رو رد ن

ا

کتاب مقدس هشدار میدهد که در زمان هايی که ما در آن زندگی میکنيم
[زمانهای آخر[ عصيان درميان برخی از ايمانداران پديدار خواهد شد.
پولس میگويد« :مگذاريد هيچ کس به هيچ طريقی شما را فريب دهيد .زيرا
تا نخست آن عصيان واقع نشود و آن مرد بیدين که فرزند هالکت است به
ظهور نرسد ،آن روز فرانخواهد رسيد( ».دوم تسالونيکيان )3 :2
در جای ديگر نيز پيشگويی میکند« :اما روح ،آشکارا میگويد که در
زمانهای آخر ،برخی از ايمان رویگردان شده ،از ارواح گمراهکننده و
تعاليم ديوها پيروی خواهند کرد( ».اول تيموتائوس )1 :4
چرا؟ «زيرا زمانی خواهد آمد که مردم به تعلي ِم صحيح گوش فرانخواهند
داد ،بلکه بنا به ميل خويش ،معلمان بسيار گِرد خود خواهند آورد تا آنچه را
که گوشهايشان طالب شنيدن آن است ،از آنان بشنوند ،و از گوش فرادادن
به حقيقت روی گردان شده ،به سوی افسانهها منحرف خواهند گشت( ».دوم
تيموتائوس  )4-3 :4دقت کنيد که در آيات باال پولس میگويد« :از ايمان
رویگردان خواهند شد» ايمانی که او از آن سخن میراند ،يک ايمان وهمی و
خيالی نيست ،بلکه ايمان حقيقی در عيسای مسيح است .برای آنکه کسی از
چنين ايمانی رویگردان شود ،الزم است زمانی به طور واقعی آن را داشته
باشد.
تقريبا از تمام نويسندگان عهد جديد که در ارتباط با ايماندارانی که از
مسير نجات خود خارج شده و آن را پس زدهاند ،حقايقی را با شما مطرح
کردم .حال بياييد نوشتههايی از پدران اوليه کليسا را با شما در ميان بگذارم
که برخی از آنها با رسوالنی که عهد جديد را نوشتند ،همکار هم بودند.
من نوشتههايی از آنها پيدا کردم که مستقيما با آنچه در انجيل خوانديم،
مرتبط است.
«پس بياييم پارسايی را تمرين کنيم و در آن ممارست داشته باشيم تا نجات
خود را تا به انتها داشته باشيم( ».کلمنت روم)
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«حتا در ارتباط با شخصی که کارهای عالی و بزرگی را در زندگیاش به عمل
آورده است ،اما در انتها با بیپروايی به سوی ش رارت میرود ،تمام زحمات
گذشتهاش ب رای او بی فايده میگردد .ب رای آن که در نقطه اوج نمايش ،نقش
خود را ترک کرده است( ».کلمنت اسکندريه)
«برخی میانديشند که خدا ملزم به بخشيدن است حتا در ارتباط با
ناشايستگی ،چ را که او خود وعده داده است [که ببخشد[ ،بناب راين آنها دهش
و بخشندگی خدا را به بردگی خود درمی آورند  ...پس آيا اين اف راد فيض را
[[12
از دست نمیدهند؟ آيا اين عطا از بسياری گرفته نمیشود؟» (ترتوليان)
«يک انسان ممکن است به پارسايی دست يابد همان طور که امکان دارد
[[13
آن را از دست بدهد( ».اوريجن)
«کسانی که از خداوند اطاعت نمیکنند ،به وسيله او از ارث محروم میشوند
[[14
و ديگر پسر او نخ واهند بود( ».ايرنائوس)

برخی پس از شنيدن نقطه نظرهای من درباره اين حقايق کتاب مقدسی به
اشتباه به من گفتهاند که« :جان ،تو آرمينيوسی هستی! «اين اصطالحی است
که در فرهنگ لغت به اين شکل تشريح شده است« :بيانگر االهيات جاکوبوس
آرمينيوس و پيروان اوست؛ کسی که اصول عقايد کالونيستها نسبت به
جبری و اختياری بودن را رد میکند .پيروان کالون معتقدند که اراده آزاد
[[15
انسان با پادشاهی خدا هم سو و سازگار است».
به چنين افرادی به سادگی میگويم« :من نه کالونيستم ،نه آرمينيوسی
بلکه مسيحیای هستم که باور دارم کتاب مقدس کالم تحريف نشده خداست».
جاکوبوس آرمينيوس سالها پس از نويسندگان کتاب مقدس و حتا
نويسندگانی که در باال از آنها نقل قول کرديم ،زندگی میکرد .پس آيا
میتوانيم اين نويسندگان را آرمينيوسی بناميم؟ مسلما خير ،چرا که آنان
پيش از تولد آرمينيوس زندگی میکردند و مینوشتند .آنچه من مینويسم،
تفکرات شخصی ،تصورات يا عقايدم نيست ،بلکه حقايقاند .خدا برای کسانی
که ايمان دارند ،پيام هشدارش را آشکارا بيان میکند .ما بايد مراقب باشيم
12
13
14
15
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که درگير مکتبهای فکری نشويم .بلکه نسبت به مفاهيم کتاب مقدس به
عنوان کالم الهام شده روحالقدس ،با ذهن و قلبی باز آماده باشيم .چرا که:
«تمامی کتب مقدس الهام خداست و ب رای تعليم و تاديب و اصالح و تربيت
در پارسايی سودمند است ،تا مرد خدا به کمال ب رای هر کار نيکو تجهيز
گردد( ».دوم تيموتائوس )17-16 :3

جالب توجه است که اينان رهبرانی دروغين بودند که عيسا با تحکم
به آنها هشدار داده و توبيخشان میکند .همين افراد بودند که پيرامون
مکتبهای فکری جمع میشدند و به ميل و روش خود تعليم میدادند .اما اگر
شما به آنچه که توسط يحيای تعميد دهنده ،عيسا و يا ديگران که حقيقت را
بيان میکردند ،دقت کنيد میبينيد که پيوسته در مورد آنها نوشته شده که:
«با اقتدار تعليم میدادند ،نه مانند علمای دين ايشان( ».متا )29 :7
به همين دليل پولس به تيتوس چنين تعليم میدهد« :اينها را بگو و با کمال
اقتدار تشويق و توبيخ کن و نگذار کسی تو را حقير شمارد( ».تيتوس )15 :2
و به تيموتائوس مینويسد« :باز از تو میخ واهم در افسس بمانی تا بعضی
را فرمان دهی که تعليم ديگر ندهند( ».اول تيموتائوس )3 :1

پولس به جهت تعليم تيموتائوس در جای ديگری مینويسد:
«کالم را موعظه کنی و به گاه و بی گاه آماده اين کار باشی [خ واه راحت باشد،
خ واه نباشد؛ خ واه تو را بپذيرند ،خ واه نپذيرند ،تو بايد به عن وان واعظ کالم خدا
به مردم نشان دهی که روش زندگیشان اشتباه است[ و با صبر بسيار و تعليم
[[16
دقيق ،به اصالح و توبيخ و تشويق بپردازی( ».دوم تيموتائوس )2 :4

پولس درباره خودش نيز مینويسد« :دعا کنيد که آن را با شهامت اعالم
کنم ،چنان که شايسته است( ».افسسيان )20 :6
میبينيد که اين يک ويژگی در ميان کسانی است که حقايق االهی را
بيان میکنند .اين اقتدار در کالم خدا يافت میشود .آنان پيرامون احساسات
شخصی ،فلسفهها و مکتبهای فکری يا اجماع اکثريت ،جمع نخواهند شد.
بعضی وقتها اکثريت هم میتواند اشتباه کند .ما بايد بدانيم که خدا از آنچه
میگويد هدفی دارد و آنچه را قصد دارد ،میگويد!
 16بخشهای اضافی ،از ترجمه  AMPمیباشد.
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برخی از شنيدن پيام از دست دادن فيض که تا اين حد در کالم آشکار و
واضح است ،به خود لرزيدهاند .برخی از آنها وحشتزده و مضطرب نزد
من آمده و میگويند« :من فکر میکنم ما امنيت ابدی داريم!»
من به آنها پاسخ میدهم« :کامال موافقم ،ما امنيت ابدی داريم .عيسا گفت
که هيچ يک از آنان را که به من بخشيدی ،از دست ندادم (يوحنا  )9 :18زيرا
او هرگز ما را رها و ترک نخواهد کرد .اما او نگفت ما نمیتوانيم او را ترک
کرده و از دست بدهيم ».معموال چنين برخوردی باعث نگرانی آنها میشود.
بنابراين به آنها میگويم« :اگر شما عيسای مسيح را واقعا دوست داريد،
چرا بايد خواستار ترک او باشيد! اگر او را به راستی دوست داريد ،هرگز
انکارش نخواهيد کرد!»
اگر شما خدا را دوست داريد ،مشکلی با نگاه داشتن دستوراتش نداريد.
اگر خدمت خدا برايتان يک اجبار و وظيفه است ،با او وارد رابطهای قانونزده
شده ايد و نگاه داشتن دستورات او کاری دشوار و سخت خواهد بود .ما
نبايد خدا را به خاطر به دست آوردن موافقت او خدمت کنيم ،ما بايد او را
به خاطر آن که دوستش داريم ،خدمت کنيم .يهودا به ما میگويد که چگونه
آن محبت را تازه نگاه داريم؛ حتا اگر خميرمايه بد در کليسا وجود داشته
باشد .او میگويد:
ِ
محبت خدا نگاه داريد ،در همان حال که منتظر رحمت خداوند
«و خود را در
ما عيسای مسيح هستيد تا شما را به حيات جاودان رهنمون گردد( ».يهودا
 )21ما بايد هر لحظه از روز خداوند را بجوييم و منتظر او باشيم( .به ياد
بياوريد خادمی که سقوط کرد کسی بود که منتظر بازگشت اربابش نبود) ما
بايد در اشتياق او باشيم و پيوسته او را بجوييم که تا او خود را از طريقی
بزرگتر آشکار سازد ب رای آن که« :هر که چنين اميدی بر وی دارد ،خود را
پاک میسازد ،چنان که او پاک است( ».اول يوحنا )3 :3

اگر منتظر او هستيد و او را میجوييد و با روح او در ارتباط ايد هرگز
او را ترک نخواهيد کرد .بنابراين چيزی برای ترسيدن وجود ندارد .در
بخش پايانی کتاب يهودا يکی از وعدههای محبوب من در کتاب مقدس
وجود دارد .او به کسانی که خود را در محبت خدا حفظ میکنند و در
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انتظار حضور عيسا هستند ،میگويد:
«بر او که قادر است شما را از لغزش محفوظ نگاه دارد و بیعيب با شادی
عظيم در حضور پرجالل خود حاضر سازد ،و بر آن خدای يکتا و نجات
دهنده ما ،به واسطه عيسای مسيح ،خداوند ما ،از ازل ،حال ،و تا ابد ،جالل
و شکوه و ت وانايی و قدرت باد! آمين( ».يهودا )25-24

اين دعای جدی و مشتاقانه من و آرزويم برای شماست.
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فصل هفتم

بن ا
[[1

اما مرد عادل بنياد جاودانی است.
م ا

پيش از آن که به روايت سمبليک خود از افابل بازگرديم تا داوری و
پاداش «خودخواه و شفقت» را مورد بررسی قرار دهيم ،نگاهی کوتاه به
آنچه در سه فصل پيشين مورد بحث قرار گرفت ،میاندازيم .از فصل
چهارم ،اين آيات را به ياد بياوريد:
«پس بياييد تعاليم ابتدايی درباره مسيح را پشت سر نهاده ،به سوی کمال
پيش برويم ،و ديگر بار توبه از اعمال منتهی به مرگ ،و ايمان به خدا ،و
آموزش تعميدها ،و دستگذاریها ،و رستاخيز مردگان و مجازات ابدی را
بنياد ننهيم( ».عب رانيان )2-1 :6

نداشتن يک بنيان محکم در حقيقت داوری و مجازات ابدی ما را از
ساختن يک زندگی سالم و شايسته در مسيح بازمیدارد .اين دو با رفتن به
دبيرستان بدون پشت سرگذاشتن دوران ابتدايی و عدم توانايی خواندن و
حساب کردن ،قابل مقايسه است .چرا چنين است؟ در مطالعه دقيق کالم خدا
درخواهيد يافت که عيسا از جهنم سخن میگويد و آن را بيشتر از ملکوت
تشريح میکند .او میخواهد بنيان و شالودهای را در ما بکارد؛ ترس خداوند!
به عنوان نمونه:
«آن چه در تاريکی گفته ايد ،در روشنايی شنيده خ واهد شد ،و آنچه پشت
درهای بسته نج وا کردهايد ،از ف راز بامها اعالم خ واهد گرديد .دوستان ،به
 1از ترجمه قديمی .ترجمه هزارهی نو از نظر مفهومی بيانگراتر است اما با توجه به عنوان کتاب،
ترجمه قديمی مناسب تر میباشد« .اما پارسايان تا ابد استوار خواهند ماند( ».ترجمه هزارهی نو)
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شما میگويم از کسانی که جسم را میکشند ،و بيش از اين نت وانند کرد،
مترسيد( ».لوقا )5-3 :12

کالم او قوی و صريح است؛ به دست آوردن يک درک درست از داوری
و مجازات ابدی ،ترس خداوند را در قلب ما به شکلی مستحکم میکارد و
حفظ میکند .اجازه دهيد توضيح بدهم .تنها خداوند است که میتواند کسی
را برای هميشه به دوزخ بياندازد .آنچه را که در پنهان گفتهايم ،خود را
به واسطه نور جالل خداوند در روز داوری آشکار خواهد ساخت .نه تنها
کلمات ما ،بلکه انگيزهها ،روش و رفتار و کارهای ما آشکار خواهند شد.
ترس خداوند همواره ما را در اين آگاهی نگاه میدارد که هيچ چيز از او
سریترين رازها ،و میدانيم که هيچ چيز
مخفی نيست ،حتا مخفی ترين و ّ
نمیتواند از داوری او که عادالنه است ،بگريزد .اگر فاقد اين فهم و درک
باشيم [ترس خدا و داوری ابدی[ ،ممکن است نسبت به باور مسلط بودن
خدا بر همه چيز دچار فريب و انحراف شويم و حتا قانونشکنی خود را
نمیبينيم و مانند «فريبخورده ،بزدل و زندگی پنهانی» در يک رحمت و
بخشش غيرکتاب مقدس که وجود خارجی ندارد ،احساس امنيت و آرامش
میکنيم .ما هم به سادگی ممکن است در اين روزهای آخر جزو افرادی
شويم که تا به آخر نمیايستند ،و به سمت نافرمانی کشيده شويم.
کسانی که فاقد اين بنيادند ،مطمئنا به سمت ترس از انسان کشيده میشوند
و ما نهايتا به کسی خدمت میکنيم که از او میترسيم .اگر از خدا میترسيم،
حتا زير فشار و جفا نيز از او اطاعت خواهيم کرد ،اما اگر از انسان میترسيم
 به خصوص زير فشار -تسليم انسان میشويم و به سمت منافع شخصی،لذتها يا خواهشهای جسم کشيده میشويم .تسليم نفس شدن ،در نهايت نتايج
وخيمیدارد .بنابراين اگر ما فاقد درک آگاهانهای نسبت به داوری و مجازات
ابدی نباشيم ،فاقد ترس خداوند هستيم ،چرا که در واقع يکی از نمودهای ترس
خداوند ،داوری مسيح است .پولس درباره اين داوری میگويد:
«زي را همه ما بايد در ب رابر مسند داوری مسيح حاضر شويم ،تا هر کس بنا
بر اعمال خوب يا بدی که در ايام سکونت در بدن خود کرده است ،س زا يابد.
پس چون معنی ترس خداوند را میدانيم ،میکوشيم مردمان را مجاب کنيم.
آنچه هستيم بر خدا آشکار است و اميدوارم بر وجدان شما نيز آشکار
باشد( ».دوم قرنتيان )11-10 :5
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او درباره تخت بزرگ سفيد داوری که عيسا در آيه قبلی (لوقا )5-3 :12
به آن اشاره میکند (که در آن گروهی به جهنم محکوم میشوند) ،صحبت
نمیکند بلکه اشاره او در ارتباط با داوری ايمانداران است که از فصل بعد
درباره آن بحث خود را آغاز خواهيم کرد .اما توجه کنيد که پولس مسند
داوری عيسا را با ترس خدا معادل میداند (هرچند میتواند اشاره به تخت
سفيد داوری هم باشد ).در حقيقت ،در آيه باال پولس مسند داوری را «ترس
خداوند» مینامد .نکته اصلی اين است که شما نمیتوانيد ترس خداوند را از
داوری جدا سازيد و ترس خداوند کليد رسيدن به يک زندگی سالم است.
ی نجات و حکمت و معرفت
به کلمات نبوتی اشعيا گوش دهيد« :و فراوان ِ
استقامت اوقات او خواهد شد و ترس خداوند خزينه او خواهد بود( ».اشعيا
)6 :33
ترس مقدس ،کليد رسيدن به يک بنياد مطمئن االهی است .به ياد بياوريد
که در فصل پيشين عيسا پيشگويی میکند عده زيادی که در نام او معجزات
بسياری انجام داده بودند ،به مجازات ابدی گرفتار میشوند .تعجب آور
نيست که او فورا علت سقوط آنها را شرح میدهد؛ علت بنياد آنهاست.
آنها زندگی خود را بر اساس يک قالب ذهنی و باور قلبی که نمیتواند در
برابر توفانهای زندگی دوام بياورد ،بنا نهادهاند.
«پس هر که اين سخنان م را بشنود و به آن عمل کند ،همچون مرد دانايی
است که خانه خود را بر سنگ بنا کرد .چون باران باريد و سيلها روان شد و
بادها وزيد و بر آن خانه زور آورد ،خ راب نشد زي را بنيادش بر سنگ بود .اما
هر که اين سخنان م را بشنود و به آنها عمل نکند ،همچون مرد نادانی است
که خانه خود را بر شن بنا کرد .چون باران باريد ،و سيلها روان شد و بادها
وزيد و بر آن خانه زور آورد ،وي ران شد ،وي رانیاش عظيم بود!» (متا )27-24 :7

کسانی که تا به آخر میايستند ،به دليل بنيادشان میتوانند در برابر
توفانها ايستادگی کنند .ترس خداوند ،اين بنياد است؛ بنيادی که میتواند ما
را مستحکم سازد .اين انبار ثروت و خزينه االهی است؛ نجات ،حکمت ،آگاهی
و دانش همه در آن مستتر است.
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ترس خداوند چيست؟ آيا اين به معنای وحشت داشتن از اوست؟ مطلقا
خير ،زيرا چگونه ممکن است با خداوند رابطهای صميمانه داشته باشيم (که
او مشتاقانه خواستار آن است) در حالی که از او میترسيم؟! خداوند آمد و
خود را برای اسراييل مکشوف ساخت تا همان طور که با موسا در ارتباط
بود ،با آنها رابطه داشته باشد ،اما آنها عقب نشستند و از نزديک شدن به
او سر باز زدند .موسا به قوم گفت:
«مترسيد زي را خدا ب رای امتحان شما آمده است ،تا ترس او پيش روی شما
باشد و گناه نکنيد( ».خروج )20 :20

توجه کنيد که صدای کالم او شبيه اين است که آنها با خودشان در
تضاد بودند .اما موسا بين ترسيدن از خدا و ترس خدا تفاوت قايل است.
بله ،تفاوتی وجود دارد .کسی که از خدا میهراسد ،چيزی برای مخفی کردن
دارد( به ياد بياوريد آدم هنگامی که از خدا نااطاعتی کرد ،خود را از حضور
او مخفی ساخت) از طرف ديگر ،کسی که خداترس است ،از اين میترسد که
از او دور شود( .او از نااطاعتی میگريزد).
ترس خداوند به مفهوم ارزش نهادن ،احترام گذاشتن ،اعتبار دادن،
حرمت نهادن به او باالتر از هر چيز و هر کس ديگری است .اين به معنای
دوست داشتن آن چيزی است که او دوست دارد و متنفر بودن از آنچه
که او متنفر است .آنچه برای او مهم است ،برای ما نيز مهم است و آنچه
برای او مهم نيست ،برای ما هم مهم نيست .هنگامی که از او میترسيم ،در
کالم او میلرزيم؛ که به مفهوم اطاعت بالدرنگ از خداست آن هم درست
زمانی که چنين احساسی نداريم ،زمانی که آن اطاعت باعث آسيب ديدن ما
میشود يا وقتی سودی در اين اطاعت نمیبينيم و تا به تکميل کردن آن پيش
میرويم .بنابراين تجلی ترس خداوند ،اطاعت و سرسپردگی نسبت به کالم
او ،روشهای او و شريعت اوست.
کتاب مقدس به ما میگويد ترس خداوند آغاز حکمت است ،يا میتوانيم
بگوييم بنيان حکمت است .حکمت که عميقا در فصول بعدی به آن خواهيم
پرداخت ،دانش و توانايی انتخاب درست در زمان درست است .کسانی که
زير فشار ،انتخاب نادرست میکنند ،فاقد حکمت اند ،و منبع حکمت ،ترس
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خداوند است.
کتاب مقدس به ما میگويد زندگیهای ما قابل مقايسه با ساختن خانه
است؛ ابتدا پی [بنيان[ خانه را میسازيم و سپس ساختمان را میسازيم .ما
میخوانيم« :حکمت است که خانه را بنا میکند( ».امثال )3 :24
اگر ما در حال ساختن زندگیمان با توانايی انتخاب درست هستيم ،يک
زندگی سالم را خواهيم ساخت که ما را قادر میسازد در پيشگاه تخت
داوری با اطمينان و اعتماد به نفس بايستيم .بنيان و آغازگر اين حکمت،
ترس خداوند است.

ما ر

دورش

با م د رد

اگر ترس خدا به شکلی محکم در دلهای مسيحيان کاشته شده بود ،از
ايمان برنمی گشتند .ما از وفاداری خود به عيسا دست نخواهيم کشيد و
دچار لغزش نخواهيم شد .ما کالم او را برای عطايا نمیخواهيم يا سرسری
به آن عمل نمیکنيم ،با گناه الس نمیزنيم که نتيجهاش سخت شدن قلب
ايمانداران و در نهايت سقوط است( .عبرانيان  13-12 :3را بخوانيد)
همواره بايد بدانيم که هر آنچه در خفا گفته و انجام دادهايم ،در ميان
جمع در تخت داوری ،جار زده خواهد شد .گوش کنيد خداوند به ارميا درباره
مردم عهد جديد چه میگويد:
«و ايشان قوم من خ واهند بود و من خدای ايشان خ واهم بود .و ايشان را يک
دل و يک طريق خ واهم داد تا به جهت خيريت خويش و پس ران خويش که
بعد از ايشان خ واهند بود هميشه اوقات از من بترسند .و عهد جاودانی با
ايشان خ واهم بست که از احسان نمودن به ايشان برنخ واهم گشت و ترس
خود را در دل ايشان خ واهم نهاد تا از من دوری نورزند( ».ارميا )40-38 :32

توجه کنيد که خدا میگويد« :هميشه اوقات از من بترسند  ...تا از من
دوری نورزند» جلسهای در مالزی را به ياد میآورم که روح ترس خداوند
به شکلی قدرتمند متجلی شد .مردم از سراسر نيم کره شرقی آمده بودند؛
دانشآموزان کتاب مقدسی ،شبانان و بسياری ديگر در تاالر کنفرانسی که
من در آن سخنرانی میکردم ،به زور جای گرفته بودند .نزديک به انتهای
جلسه بود که بسياری بی اختيار به گريه افتادند و بسياری ديگر در جلوی
سالن نزديک سن به زمين افتادند .ترس خداوند به شکلی عظيم و پرهيبت
بنيان
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فضا را پر ساخت .با خود انديشيدم« :جان بيور ،تو يا انگيزه نادرستی
داشتهای يا چيز اشتباهی گفتهای و خواهی مرد!» آنچه اتفاق افتاده بود را
نمیفهميدم ،اما میتوانستم بگويم مرد و زنی در عهد جديد در چنين جوی،
انگيزه اشتباهی داشتند و کار نادرستی انجام دادند و مردند .نتيجه داوری
فوری آنها چنين بود که« :آن گاه ترسی عظيم بر تمامی کليسا و همه آنان
که اينان را شنيدند ،مستولی شد( ».اعمال )11 :5
پس از جلسه زوجی هندی به سمت من آمدند و گفتند« :جان ،ما از درون
احساس پاکی میکنيم!» جواب دادم« :من هم چنين حسی دارم».
چند روز بعد در اتاق هتلم به اين آيه برخوردم« :ترس خداوند طاهر
است و ثابت تا ابداالباد!» (مزمور  )9 :19در همان موقع روحالقدس با قلب
من سخن گفت« :لوسيفر [شيطان[ رهبر فرشتگان پرستنده در آسمان بود؛
او مسح شده بود ،زيبا بود و مبارک! اما از من نمیترسيد  ،او تا ابداالباد
ثابت نماند ».با خودم در اين ارتباط فکر میکردم که باز شنيدم« :يک سوم
از فرشتگانی که تخت مرا احاطه کرده بودند و جالل مرا میديدند ،از من
نمیترسيدند ،آنها تا به آخر نايستادند ».از آنچه او برايم مکشوف ساخته
بود ،گيج شده بودم .دوباره شنيدم« :آدم و حوا در حضور جالل ما قدم
میزدند .آنها با من هم صحبت بودند ،اما از من نمیترسيدند .آنها تا به ابد
در حضور من نماندند».
ترس خداوند به ما قدرت ايستادن و ماندن میبخشد .اين ترس پيوسته
ما را در اطاعت نسبت به کالم خدا حفظ میکند .به ايمانداران هشدار داده
شده است که« :پس بترسيم ،مبادا با آن که وعده دخول در آرامی وی باقی
میباشد ،ظاهر شود که احدی از شما قاصر شده باشد( ».عبرانيان 1 :4
ترجمه قديمی)
جالب است که نويسنده از واژه «ترس» به جای «محبت» استفاده میکند.
اين ترس خداست که ما را از بازگشتن به گناه بازمیدارد ،نه محبت خدا.

م شر م رو
هرگز مالقات خود را با مبشری معروف که آخرين سال از محکوميت
پنج ساله خود را در زندان سپری میکرد ،فراموش نخواهم کرد .مورد او در
جهان شناخته شده بود و سرزنشهای بسياری را نسبت به کليسا برانگيخته
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بود .با اين وجود در سال اول زندان با خدا به شکلی اصيل و واقعی روبهرو
شده بود .وقتی چهار سال بعد برای مالقاتش به آن زندان رفتم ،نخستين
چيزی که به من گفت اين بود که« :جان ،اين زندان داوری خدا در زندگیام
نبود ،بلکه رحمت او بود .اگر همچنان در آن زندگیام باقی میماندم ،به يقين
فرجامی جز دوزخ ابدی نداشتم!»
او توجه مرا جلب کرده بود .میدانستم که با مرد شکسته خدا سخن
میگويم؛ خادم راستين مسيح! میدانستم که خدمتاش را با عشق و محبت
شديد نسبت به مسيح آغاز کرد .زندان او يک اتفاق بود .در شگفت بودم که
او هنوز در باالترين جايگاه خدمتیاش بود ،پس چگونه چنين از خدا دور
شده است؟! بنابراين از او پرسيدم« :چه وقت محبتات نسبت به مسيح از
بين رفت؟»
او به من نگاه کرد و بی درنگ پاسخ داد« :اين محبت از بين نرفت!»
خيلی پيچيده شده بود .گفتم« :پس درباره کاله برداری و زنايی که در
هفت سال گذشته داشتی و به خاطر آن دستگير شدی ،چه؟»
او گفت« :جان ،من در تمام مسير زندگیام مسيح را دوست داشتم اما او
اقتدار کامل بر زندگیام نداشت ».بله ،او ترس خدا را نداشت .سپس چيزهايی
گفت که مرا ميخکوب کرد:
«جان ،ميليونها امريکايی مسيحی مانند من وجود دارد .آنها مسيح
را منجی خود مینامند و او را دوست دارند ،اما از او به عنوان بزرگترين
سرور جهان نمیترسند[ ».به او احترام نمیگذارند .بايد يادآور شد مفهوم
اين ترس ،وحشت کردن نيست بلکه ترس خداوند است[.
در آن لحظه نوری درونم جای گرفت .دريافتم میتوانيم عيسا را دوست
بداريم اما اين دوست داشتن به تنهايی نمیتواند ما را از سقوط بازدارد .ما
بايد به همان اندازه که خدا را دوست داريم ،ترس او را نيز داشته باشيم .بار
ديگر کالم موسا را يادآوری میکنم:
«تا ترس او پيش روی شما باشد و گناه نکنيد( ».خروج  )20:20اين ترس
خداست که به ما قدرت میدهد تا از سرسپردگی نسبت به خدا غافل نشويم
و مانند لوسيفر (شيطان) ،يک سوم فرشتگان ،آدم و بسياری از اعضای
کليسا که در اين روزهای آخر سقوط میکنند ،سقوط نکنيم.
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نجا

ود ر ب

ا برسان

به همين دليل پولس به ما میگويد:
«نجات خود را ترسان و لرزان (با هوشياری جدی ،عدم اعتماد به خود ،وجدان
حساس و بيدار ،م راقبت در ب رابر وسوسه ،شانه خالی کردن و عقب نشينی
در ب رابر هر آنچه باعث تخطی از خدا و رنجاندن او میشود و نام مسيح را
بی اعتبار میسازد) به عمل آوريد (گسترش دهيد ،به سمت هدف پيش ببريد
و به کمال برسانيد)» (فيليپيان  12 :2ترجمه از متن )AMP

ما بايد نجات خود را با ترس و لرزی ناشی از احترام به عمل آورده
و کامل کنيم .اين کار ما را آگاه نگاه میدارد که هر فکر ،حرف و عملی در
داوری آشکار خواهد شد.
اين هوشياری و آگاهی ما را فروتن ،محتاط ،هوشيار ،حساس و آگاه
نسبت به وسوسه نااطاعتی نگاه داشته و همواره ما را از آنچه باعث
ناخشنودی خداوند میشود ،دور نگاه میدارد.
دقت کنيد که پولس نمیگويد نجات خود را با «محبت و مهربانی» به کمال
و انتها برسانيم .ترس خداوند به ما نيرو میبخشد از فيض او به سوی يک
زندگی متمردانه و بی بندوبار سقوط نکنيم .کلمات پولس به روميان را مورد
بررسی قرار دهيم .او توضيح میدهد که چگونه قوم اسراييل در نتيجه نجات
امتها و غيريهوديان سقوط میکند .او اسراييل را شاخههای طبيعی مینامد
و ايمانداران غيريهودی عهد جديد را شاخههای پيوندی.
ببينيد خدا از طريق اين رسول چه میگويد« :راست میگويی ،اما آنها
به علت بیايمانی بريده شدند و تو تنها به ايمان استواری .پس مغرور مباش
بلکه بترس( ».روميان )20 :11
دقت کنيد که او نمیگويد« :مغرور مباش ،بلکه محبت نما» خير ،بلکه به
ترس خدا اشاره میکند .چرا؟ در دو آيه بعدی میبينيد که اين ترس به ما
نيرو میبخشد تا در محبت او باقی بمانيم و ادامه دهيم:
«زي را اگر خدا بر شاخههای طبيعی شفقت نکرد ،بر تو نيز شفقت نخ واهد
کرد .پس مهربانی و سختگيری خدا را در نظر داشته باش ،سختگيری به
کسانی که سقوط کردهاند ،اما مهربانی به تو ،البته به اين شرط که در
مهربانی او ثابت بمانی ،وگرنه تو نيز بريده خ واهی شد( ».روميان )22-21 :11
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ما به عنوان ايمانداران میبايست هم مهربانی (محبت) خدا را در نظر
بگيريم و هم سختگيری (داوری) او را .اگر ترس خدا را نداشته باشيم،
نمیتوانيم در مهربانی او ثابت قدم بمانيم ،و بريده میشويم .در جای ديگر
خدا موکدا به ما هشدار میدهد که« :پس به هوش باشيد مبادا با اين که وعده
راه يافتن به آسايش او هنوز به قوت خود باقيست ،آشکار شود که احدی از
شما ،از دست يافتن به آن باز مانده است( ».عبرانيان )1 :4
ترس خداوند ما را از بازماندن وعده خدا به واسطه سقوط ،حفظ میکند.
از طرف ديگر محبت خدا ما را از افراط در قانون گرايی که به همان اندازه
مخرب رابطه صميمانه با خداست ،بازمیدارد .محبت ما نسبت به خدا،
همچون سوخت انگيزهها و نيات ماست و باعث میشود در انگيزههايمان
اشتياق داشته باشيم و مقاصد ما درست و صحيح باشد .ما بايد اين دو
نيروی عظيم ،يعنی محبت و ترس را در زندگیمان به منظور دست يافتن به
رابطهای درست و سالم با خداوند داشته باشيم.
به همين دليل پولس خدا را هم پدر آسمانی مینامد و هم ا ّبا (به معنای
بابای من) اما از طرفی ديگر خدا «آتش فروبرنده» است .او محبت است اما
در عين حال عادل است و داوری مقدس .فقدان ترس او ما را از ايستادن و
ماندن تا به آخر بازمیدارد و عيسا موکدا میگويد« :اما هر که تا به پايان
پايدار بماند ،نجات خواهد يافت( ».متا )22 :20

ن و ما
ما به يک دليل مهم و حياتی ديگر بايد درکی مستحکم از تعليم اوليه
داوری و مجازات ابدی داشته باشيم .علت ،نفوذ به ديگران است .اگر فاقد
ترس خداوند باشيم ،با استفاده از واژگان و رفتارهايی که برخاسته از يک
انجيل غيرمتعادل و ناموزون است ،با ديگران ارتباط میگيريم .در نتيجه
کسانی که بر آنها نفوذ داريم را آماده لغزش و حتا سقوط دايمی میکنيم.
اگر بدون اين بنيان ،معلم کتاب مقدس ،واعظ يا شبان باشيم ،تنها از
اصول بنيادينی که در کتاب مقدس درباره چگونگی داشتن يک زندگی برکت
يافته ،کاميابی و زندگی شاد يافت میشود ،صحبت خواهيم کرد .وقتی اين
اصول بنيادين کتاب مقدس را درک کرده و بطلبيم ،باعث شفا ،موفقيتهای
مالی ،آرامش و صلح و روابط بهتر میشوند .اما بدون زيربنای داوری
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ابدی ،از موعظه صليب به عنوان بهای پيروی مسيح پرهيز میکنيم .ما صرفا
پيامهای دوستانه و موافق نظر مخاطبان را موعظه میکنيم .درحالی که به
مهمترين نکتهای که بايد تمام زندگیمان را بر اساس آن استوار کنيم ،داخل
نمیشويم .مثالی عالی درباره اين اصل در اناجيل وجود دارد .روزی مردی
جوان که ثروت بسياری داشت ،در بين شاگردان مسيح نزد او آمد و پرسيد:
«استاد چه کنم تا وارث حيات جاودان شوم؟» من تصويری منطقی از اين
داستان داشتم .تصور میکردم که مردی از کالسکه آخرين مدلش در حالی
که توسط خادمان احاطه شده ،پياده میشود .او ملبس به جامهای شيک و
مد روز است که توسط طراحان گران قيمت آراسته شده است .او نزد عيسا
میآيد ،به فاصله کوتاهی از او میايستد ،دستش را به کمر میزند و با اندکی
تکبر که در صدايش حس میشود ،درباره خواستاش برای به ارث بردن
حيات جاودان از عيسا سوال میکند .اما يک روز خدا چشمانم را گشود و
خواندم« :چون عيسا به راه افتاد ،مردی دوان دوان آمده ،در برابرش زانو
زده و پرسيد( »...مرقس  )17 :10حيرت زده شده بودم .اکنون تمام تصوراتم
تغيير کرده بود .میديدم عيسا در ميان جمع بزرگی از شاگردانش است و
احتماال يکی از ثروتمندترين افراد جامعه دوان دوان خود را به عيسا رسانده
و به پای او میافتد ،نفس نفس زنان میگويد« :چه کنم تا نجات بيابم؟» من
در اين مرد اشتياق وافر و خلوص و صداقت را میديدم .سپس عيسا نکتهای
را از درون کالم خدا درباره تهديد ديگران و ارتباط با آنها بيرون میکشد
و میگويد:
«قتل مکن ،زنا مکن ،دزدی مکن ،شهادت دروغ مده ،فريبکاری مکن ،پدر
و مادر خود را گرامیدار( ».مرقس  )19 :10استاد پنج فرمان از ده فرمان را
به او میدهد که در ارتباط با روابط انسانها با يکديگر است .اما چهار فرمان
اول را که در ارتباط با قرار دادن خدا پيش از هر چيز و تسليم خودمان به
خداوندی اوست ،را از قلم میاندازد.
به همين دليل مرد ثروتمند پاسخ میدهد« :همه اين احکام را به جای آوردهام،
ديگر چه کم دارم؟» او تمام اصول و فرامين کالم خدا را نگاه داشته بود .باور
دارم که اين دليل موفقيت او بود .اجرا کردن اصول کالم خدا ،نتايجی به بار
میآورد( .يوشع  8 :1را ببينيد) اين حقيقتی است که نه تنها در مورد اعضای
کليسا کاربرد دارد بلکه برای تمامی کسانی که خارج از کليسا هم هستند،
نتيجهبخش است .نجات نيافتگان زيادی وجود دارند که منابع فراوانی از قوانين
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و اصول االهی به دست میآورند ،يکی از افرادی که به ياد میآورم ،مردی بود
که بيماری مهلکی داشت .کالم خدا بيان میکند که« :دل شادمان شفای نيکو
میبخشد» (امثال  )22 :17او بر اساس اين تعليم شروع کرد به تماشای مداوم
مجموعه «سه کله پوک»[ .[2او خودش برای سالمتیاش میخنديد .با وجود آن
که او مسيحی نبود ،اين روش نتيجه داد .من غيرمسيحيانی را میشناسم که
به خاطر کمکهای فراوان به خيريهها ،در زمينههای مالی بسيار موفق بودند.
آنها از قانون کاشت و برداشت که به طور شفاف در کتاب مقدس بيان شده،
سود بسياری به دست آوردند.
اين مرد جوان در اناجيل ،از اصول کتاب مقدسی پيروی میکرد و فرد
موفقی بود .اما جالب توجه است که او هنوز حس میکرد چيزی در زندگیاش
کم است .من شخصا باور دارم که علت اين احساس کمال طلبی و درستی
اين فرد بوده است .او خود را فريب نمیداد .او عيسا را به جای «خداوند»،
«استاد نيکو» ناميد .در اين مورد برای اين فرد احترام بسياری قائلم .چرا که
امروزه بسياری عيسا را خداوند (سرور) مینامند اما به آنچه او میگويد،
عمل نمیکنند .اين گفته عيسا را به ياد بياوريد« :چگونه است که مرا سرورم،
سرورم میخوانيد اما به آنچه میگويم ،عمل نمیکنيد؟» (لوقا )46 :6
امروزه بسياری در کليسا از نيازشان به زندگی ابدی آگاه نيستند و به
همين دليل خود را فريب میدهند .آنان عيسا را «سرورم» میخوانند ،در
حالی که در واقعيت هنوز خودشان مالک زندگیشان هستند .اين موضوع با
گفته يعقوب روشن میشود .او میگويد:
«آن که خود را ديندار بماند ،اما مها ِر زبان خود را نداشته باشد ،خويشتن
را میفريبد و ديانتاش باطل است ( ».يعقوب  )26 :1شخصی که قلبش
فريبخورده است ،از حقايق روحانی بی اطالع است .اين مرد به خاطر
صداقتش از حقيقت آگاه بود .بنابراين میدانست با وجود آن که در کنيسه
رشد يافته ،اصول و قوانين االهی در ارتباط با ديگران را آموخته و اطاعت
کرده است و اصول کالم خدا را به عمل آورده ،اما هنوز فاقد زندگی ابدی
است .اکنون ببينيد عيسا چه پاسخی به او میدهد:
«پس عيسا به او نگريسته و محبتاش کرد و گفت :تو را يک چيز کم است،
برو آنچه داری بفروش و بهايش را به تنگ دستان بده که در آسمان گنج
 2مجموعهای که به صورت فيلم سينمايی و انيميشن نيز توليد شده است.
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خ واهی داشت .آن گاه بيا و از من پيروی کن( ».مرقس )21 :10

نخستين نکته قابل توجه اين است که عيسا او را محبت نمود .اگر شما
کسی را دوست داشته باشيد ،حقيقت را به او میگوييد و تملق و چاپلوسی
نخواهيد کرد .بسياری از فروشندگان خدانشناس برای کور کردن بصيرت
مردم تملق آنها را میگويند .ممکن است فکر کنيد شما را بيشتر از اعضای
خانوادهتان دوست دارند ،زيرا آنچه را که دوست داريد بشنويد ،میگويند،
در حالی که در واقع تنها تالش میکنند از شما چيزی به دست بياورند .وقتی
ديگران را دوست داريد ،به دنبال منفعت آنها هستيد ،حتا اگر به بهای آسيب
رساندن و رنجاندن آنها تمام شود.
عيسا به واسطه محبتاش بر بخشی از زندگی آن مرد انگشت میگذارد
که او را از اطاعت بی قيد و شرط خدا باز میداشت :ثروتش! در برداشتن
صليبمان ،صحبت از قربانی يا حتا رنج نيست ،گرچه ممکن است نتيجهاش
رنج هم باشد .صحبت از سرسپردگی و اطاعت است .اگر ما نسبت به شهوت،
برنامهها و آرزوها و جاهطلبیهای خويش مرده باشيم ،هرگز مشکلی
با اطاعت محض خداوند نداريم .اما اگر نمرده باشيم ،متاسفانه به جايی
میرسيم که دوستان و جسم ما میخواهد از يک مسير برود ،در حالی که
دستور خدا رفتن به مسير ديگری است .اگر هنوز صليب خود را برنداشته
ايم ،در حالی که هنوز عيسا را سرورم و خداوند میناميم ،به راههای خود
میرويم و در نتيجه خود را فريب میدهيم .در مورد اين مرد ثروتش بود،
اما در مورد ديگران و ما ممکن است ورزش ،غذا ،دوستان ،امنيت ،موسيقی
و يا هر چيز ديگری باشد .ببينيد چه اتفاقی افتاد:
«مرد از اين سخن نااميد شد و اندوهگين از آنجا رفت ،زي را ثروت بسيار
داشت( ».مرقس )22 :10

وای! ديديد؟ اين مرد دوان دوان به سوی عيسا آمد ،به زانو افتاد و
پرشور از او درباره چگونگی به ارث بردن زندگی ابدی پرسيد .چند بار اين
اتفاق در همسايگی شما افتاده است؟ چند بار نمونه چنين صحنهای را در
جلسات ديده ايد؟ چه آرزويی! چه اشتياقی! چه جديتی! اما پاسخ عيسا به اين
جوينده باعث شد او نوميد و اندوهگين از آنجا دور شود.
آيا میتوانيد تصور کنيد عيسا امروزه در فرهنگ مسامحه کار کليسايی
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ما چنين کاری بکند؟ تاجران کليسای مرکز پرستش ،مدتی طوالنی روی
ثروتمندترين مرد جامعه کار کردهاند [تا آن را برای ورود به کليسا آماده
سازند[ آنها به مرد ،کتاب مقدسی دادهاند که نامش را روی آن طالکاری
کردهاند .او قبول میکند که به جلسه پرستش بيايد .عيسا بلند شده در ارتباط
با ترس خدا موعظه میکند .همان طور که در آيات باال چنين کرد .مرد ثروتمند
اندوهگين جلسه را ترک میکند و از اين که آمده ،متاسف است و به مردان
کليسای مرکز پرستش میگويد« :به اين کليسا برنخواهم گشت .من برای آنچه
به دست آورده ام ،به سختی کار کردهام .من در اجتماع فردی خوشنام و
آبرومندم و همواره راستگو بودهام .او چه میگويد که بايد همه چيز خود را
ترک کرده و صليب خود را بردارم ،اين زياده روی است!»
میدانيد واکنش آن تاجران چيست؟ آنها يک جلسه اضطراری ترتيب
میدهند و میگويند:
[[3
«عيسا تو بيش از حد تندرو و افراطی هستی! مگر نفهميدی که ما
شش ماه تمام روی اين مرد کار میکرديم .او از اين که به جلسه ما بيايد،
هيجانزده بود .او به دنبال به دست آوردن زندگی ابدی بود .اما پس از تعليم
تو ،او هرگز به کليسای ما بازنخواهد گشت! نمیتوانستی يک موعظه ساده
تر بکنی و دو سالی پس از نجات او ،صليب را موعظه کنی؟! تنها کاری که
بايد میکردی ،اين بود که متقاعدش کنی به تو ايمان بياورد و دعای توبه
و نجات را بخواند و خالص! آن وقت او يک مسيحی میشد .اگر همين طور
موعظه کنی ،ديگر کسی باقی نخواهد ماند که کليسا را ترک کند!»
روشی که عيسا در مورد اين جوينده به کار میبرد ،با روش معمول
کليساهای انجيلی و بشارتی قرن بيست و يکم در تعارض است .آيا ما از
او بهتريم؟ آيا ما نسبت به خود استاد به روش بهتری دست يافته ايم؟ آيا
مکاشفات ما نسبت به او پيشرفت کرده است؟
به حرفهای احمقانه روی آوردهام تا نکته مهمی را نشان بدهم! آيا
ممکن است که وجه مهم و بزرگی از انجيل را از قلم انداخته باشيم و در
نتيجه به سمت انجيلی ناموزون و نامتعادل کشيده شده باشيم؟ ما صليب را
از نجات گرفتهايم و تنها منافع نجات را عرضه میکنيم .توجه کنيد که عيسا
به اين شهروند شرافتمند نگفت که« :تمام کاری که بايد بکنی اين است که به
من ايمان بياوری ،ايمان بياوری که من نجات دهندهام و در نتيجه ،آنچه را
Radical 3
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که میجويی ،يعنی زندگی ابدی ،خواهی يافت ».خير ،او کاری را که امروز
معمول است ،نکرد .چراکه عيسا به خوبی از داوری و مجازات ابدی مطلع
بود« :و خوشی او در ترس خداوند خواهد بود( ».اشعيا )3 :11
اگر ما به واسطه ابديت برانگيخته نشده باشيم و گام برنداريم ،به جای
آن که زندگی را از منظر ابديت ببينيم ،به دنبال منافع آن هستيم .مردم را
تعليم میدهيم که برای امروز زندگی کنند نه همچون پاتريارخها[ [4که« :چشم
انتظار شهری بودند با بنياد که معمار و سازندهاش خداست».
بله ،در اين زندگی برای اطاعت از اصول و قوانين االهی ،پاداشی وجود
دارد؛ ما به خوبی آنها را تعليم میدهيم اما بياييد فراموش نکنيم که ما مقيمانی
در اين زمينيم .ما بايد در اين زندگی موفق شويم اما براساس معيارهای
ملکوت ،نه معيارهای فرهنگی و اجتماعی .خانه واقعی ما اين جا نيست .اين پيام
برانگيزاننده را که نويسنده به عبرانيان به پيروان خدا میدهد ،به دقت بخوانيد:
«اينان همه در ايمان درگذشتند ،در حالی که وعدهها را هنوز نيافته بودند،
بلکه فقط آنها را از دور ديده و خوش آمد گفته بودند .ايشان تصديق کردند
که بر زمين ،بيگانه و غريباند .آنان که چنين سخن میگويند ،آشکارا نشان
میدهند که در جست و جوی وطنی هستند .اگر به سرزمينی میانديشيدند
که ترکش کرده بودند ،فرصت بازگشت میداشتند .اما مشتاق سرزمينی
نيکوتر بودند ،مشتاق وطنی آسمانی .از همين رو ،خدا عار ندارد خدای ايشان
خ وانده شود ،زي را شهری ب رايشان مهيا کرده است( .عب رانيان )16-13 :11

وطنی که اين مقدسان میجستند ،شهر خدا بود .اورشليم جديد [اورشليم
آسمانی[ .کسانی که در آن زندگی میکنند« ،غلبهيافتگان» ناميده میشوند.
اين پاداشی نامحدود است که از بهترين پيشکشهای ارايه شده در زمين،
ارزندهتر است.
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پرسش ا م ا
بخش سوم :فصول  6تا 7

.1

.2

.3
.4

.5

فکر میکنيد چه منافعی در پيروی از عيسا میتواند شما را وسوسه
کند تا آنها را بيشتر از صميميت با خود او بخواهيد؟ چه چيزی
میتواند به شما کمک کند تا تمرکز قلبتان را در جهت درستی حفظ
کنيد؟
پذيرش اين فکر که يک ايماندار میتواند آگاهانه از ايمانش برگردد،
سخت است .آيا اين با چيزی که شما به آن باور داريد ،در تضاد
است؟ اين موضوع را در پرتو اين حقيقت مورد بحث قرار دهيد که
ما به عنوان ايمانداران فقط به دنبال پاسخی مبتنی بر ترس نيستيم،
بلکه میخواهيم واکنش و پاسختان مبتنی بر ترس خداوند باشد.
در مورد مثال خادم بیرحم که در متا  35-23 :18آمده ،تأمل نماييد.
فکر میکنيد چرا خدا موضوع بخشش را تا اين حد جدی گرفته است؟
به بيان خودتان شرح دهيد که چطور انحراف از بخشش و رحم
خداوند ،و تحريف آن بدون تأييد ترس خدا ،میتواند ايماندار را به
سوی فريب رهنمون شود؟
اثر ديدگاه مبتنی بر ابديت ،فراتر از مرزهای شخصی خودمان
گسترش میيابد و بر ديگران نيز اثر میگذارد .فکر میکنيد چطور
اين موضوع را میتوان در ارتباط با منافع زمينی پيروی از خدا
(نظير سالمتی ،موفقيت يا برآورده شدن آرزوهايمان) بدون تأکيد
بر مسائل مهمتر به کار برد؟

بنيان
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رو د ور

بخش دوم

و فرزندان او را به هالکت خ واهم رساند .آن گاه همه کليساها خ واهند
دانست که من کاوشگر دلها و افکارم و به هر يک از شما بر حسب
اعمالش پاداش خ واهم داد.
م اش

بياييد به روايت خودمان از پادشاهی افابل بازگرديم تا سرانجا ِم «شفقت»
و «خودخواه» را ببينيم .در اين جا وجوه مهمی از داوری ايمانداران را
خواهيم آموخت .يکی از آنها اين است که ايمانداران به يک اندازه پاداش
نمیگيرند.

د ور

ا در

اين داوری صبح زود پس از آن که عندلیها به تاالر بزرگ رسيدند،
شروع شد .تقريبا پانصد عندلی در تاالر زندگی مشتاقانه در انتظار نخستين
مالقاتشان با شاه جايلين بودند .شفقت و خودخواه هر دو دوستان قديم
و جديد خود را پيدا کرده و مشغول احوالپرسی بودند که ناگهان گارد
سلطنتی وارد تاالر شد .به محض آن که رييس گارد شروع به صحبت کرد،
سکوت جماعت را فراگرفت .رييس گارد گفت:
«به زودی با پادشاه روبهرو خواهيد شد .او همواره شما را دوست
داشته و در انتظار چنين روزی بوده که گرد هم آييد .اگرچه او را مالقات
نکردهايد ،اما او شما را ديده است .او قلب شما را نظاره کرده و ثمراتی را
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که آوردهايد ،ديده است .او قلبتان ،انگيزههايتان ،افکار و احساساتتان را به
همان اندازه که از کارهايتان آگاه است ،میشناسد .هيچ چيز مخفی نيست.
بدانيد که داوری او عادالنه است؛ هيچ چيز ،کم اهميت يا بد جلوه داده نخواهد
شد!»
ِ
تشريفات
ی چگونگی ورود به تاالر بزرگ و
فرمانده نگهبانان جهت راهنماي ِ
ضروری درون تاالر ،شروع به آموزش آنها کرد .به محض آنکه آموزش
به پايان رسيد ،او اعالم کرد:
«نخستين فردی که نزد شاه جايلين حاضر میشود ،خودخ واه است .راه
بيفتيد ،ما شما را نزد جايلين هم راهی خ واهيم کرد».

ود و و د ور
خودخواه گمان میکرد علت انتخاباش به عنوان نخستين نفر ،مقام او
به عنوان شهردار عندل بوده است .او مطمئن بود به خاطر رهبریاش در
قلمرو خارجی پادشاه که شهر عندل بود ،به طور شايستهای پاداش خواهد
گرفت .او تعاليم و نوشتههای قديمی را به ياد میآورد که بيانگر پاداش و
مقامهای عالی در افابل برای کسانی بود که در عندل امين و وفادار بودند.
او پيشرفت جامعه را در دوره دوساله شهرداریاش به چشم ديده بود .او
با اطمينان خاطر به ديدار پادشاه میرفت .درهای تاالر بزرگ گشوده شدند
و خودخواه به حضور پادشاه ُبرده شد .او از ديدن شکوه و ابهت اين تاالر
عظيم ،دستپاچه شده بود .با ديدن اطراف متوجه شد که تاالر تقريبا پر است.
تمام حضار ايستاده بودند .او از اين که میديد صندلیهای خالی بسياری
وجود دارند ،متعجب بود .اما بالفاصله اين فکر را رها کرد ،چراکه پنداشت
حتما اين حق شهروندان است که خودشان تصميم بگيرند بنشينند يا نه!
تخت جايلين در فاصلهای دور قرار داشت .اين تخت ،باشکوهتر از آن بود
که بتوان تصورش را کرد .او همچنين متوجه تختهای کوچکتری شد و به
درستی حدس زد که به زيردستان جايلين تعلق دارد .قلبش به شدت شروع
به تپيدن کرد .چرا که دو تخت هنوز اشغال نشده بود .او احساس میکرد
يکی از تختها حتما به او اختصاص دارد.
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دوست
همچنان که خودخواه پيش میرفت ،از ديدن چهرههای تغيير شکل يافته و
باشکوه عندلیهای پيشين که اکنون شهروند افابل بودند ،شگفتزده میشد.
هنوز چند قدم به سوی تخت برنداشته بود که دوستی قديمی را در انتهای
تاالر ديد .نام او «خوشمشرب»[ [1بود .او مالک رستورانی بود که خودخواه
زياد به آنجا میرفت .او به رييس نگهبانان طوری نگاه کرد که انگار بخواهد
بپرسد آيا مجاز است صحبت کند؟! رييس نگهبانان سرش را به عالمت
موافقت تکان داد.
خودخواه به سمت دوستش رفت و آن دو يکديگر را در آغوش گرفتند.
خودخواه پرسيد« :حالت چه طور است خوشمشرب؟» دوست قديمی در
پاسخ گفت« :خيلی خوبم ،اما اسم من ديگر خوشمشرب نيست ،االن مرا
«خرسند»[ [2مینامند .شاه جايلين اين نام را به من داده ،همان طور که به
تمام خادمانش به محض آن که در پيشگاه تخت او حاضر میشوند ،نامی
اعطا میکند».
او ادامه داد« :افابل از هر رويايی که میتوانستم ببينم ،شگفتانگيزتر
است .اين تاالر بزرگ راه ورود به قلمرو زيبا ،پرشکوه و پر ابهت اين شهر
بیمانند است .شاه جذابتر ،بامحبتتر و باشکوهتر از هر کسی است که تا به
حال ديده و شناخته ای .من بسيار سپاسگزارم که او را میشناسم و خدمت
میکنم .برايم افتخاری است که در پادشاهی او هستم .اين بهتر از هر چيزی
است که تا به حال شناختهايم .اگر در عندل چيزی را که اکنون میدانم ،درک
کرده بودم ،به گونهای ديگر زندگی میکردم؛ بيشتر به خشنودی پادشاه
متمرکز میشدم .اگر پيشتر میدانستم ،در دوران کوتاه زندگیام در عندل،
شهروند بهتری میشدم .اگر میدانستم ،اکنون به پادشاه نزديکتر بودم».
خودخواه با تعجب پرسيد« :مقصودت چيست؟ تو شهروند بزرگی در
عندل بودی! تو يکی از بهترين رستورانهای شهر را اداره میکردی و
پشتيبان خدمات اجتماعی فراوانی بودی .تو ،هم از نظر مالی اعانات بسياری
میدادی ،هم غذای مجانی برای برنامههای خيريه تدارک میديدی .تو حتا
درآمد عصر خودت را به اين امور اختصاص میدادی!»
خرسند سرش را تکان داد« :من اين کارها را برای شهرت و محبوبيت
Social 1
Content 2
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میکردم .همچنين میدانستم اين کارها مشتریهای بيشتری را به سوی
رستورانم میکشاند .انگيزه من برکت يافتن نبود ،بلکه موفقيت شخصیام
بود .من میبايست به سخنان جايلين گوش میکردم .او به ما گفت :چون
ضيافت ناهار يا شام میدهی ،دوستان و برادران و خويشان و همسايگان
ثروتمند خويش را دعوت مکن ،زيرا آنان نيز تو را دعوت خواهند کرد و
بدين سان عوض خواهی يافت .پس چون مهمانی میدهی ،فقيران و معلوالن
و لنگان و کوران را دعوت کن که مبارک خواهی بود .زيرا آنان را چيزی
نيست که در عوض به تو بدهند و پاداش خود را در قيامت پارسايان خواهی
يافت [3[.من اين شامها را به جهت منفعت خودم هديه میدادم ،نه برای خوشی
اجتماع ،من میخواستم سری در ميان سرها بلند کنم».
خودخواه موشکافانه تر پرسيد« :اما تو به فراوانی به مدرسه عندل کمک
میکردی ،آيا اين باعث نشد در چش ِم جايلين خوب جلوه کنی؟»
خرسند گفت« :اعاناتی که من به مدرسه عندل میدادم ،در قياس با درآمد
و موفقيتم هيچ بود .در واقع تنها درصد اندکی از سودم را میبخشيدم .من
بيشتر سود رستوران را پس انداز میکردم ،چراکه از شکست میترسيدم.
اين هراس با آرزوی داشتن يک زندگی خوب درآميخته بود .هدف اصلی من
حفاظت از خودم بود .اين اندکی که میبخشيدم ،برای سبک کردن وجدانم
بود .من به اجبار اين کار را میکردم ،چرا که معلمانمان به فراوانی درباره
ِ
اهميت بخشيدن به پادشاهی جايلين و نيازمندان بحث میکردند .من از روی
اجبار و فرار از گناه اين کارها را کردم نه از س ِر محبت و دل سوزی!»
او ادامه داد« :من تمثيل جايلين از بيوهزنی که پادشاهی افابل را دوست
داشت ،از ياد برده بودم .به ياد میآوری که او میگفت :آمين ،به شما
میگويم ،اين بيوه زن فقير بيش از همه آنها که در صندوق پول انداختند،
هديه داده است .زيرا آنان جملگی از فزونی دارايی خويش دادند ،اما اين زن
[[4
در تنگدستی خود ،هر آنچه داشت داد ،يعنی تمامی روزی خويش را».
خودخواه به ياد مهمانیهايی افتاد که در خانهاش برگزار میکرد و هيچ
فقيری يا حداقل کسی که ثروتش کمتر از او باشد ،آنجا نبود .سپس به ياد
آورد که برای ساکت کردن کسانی که با تخصيص زمين به فروشگاههای
زنجيرهای به جای مدرسه عندل به مخالفت او برخاسته بودند ،پنج هزار
 3لوقا 14-12 :14
 4مرقس 44-43 :12
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دالر به مدرسه کمک کرد .آن زمان میپنداشت مبلغ قابل توجهی بوده است
ی آن شرمسار بود .اين کا ِر او چه قدر از نظر جايلين مورد
اما اکنون از کم ِ
پسند بود؟!
رشته افکارش با توضيحات مجدد خرسند قطع شد« :اگر من به راستی
برای جايلين و قومش اشتياق داشتم ،وقتم را به او اختصاص میدادم و در
مدرسه خدمت میکردم .اگر من سهم خودم را انجام میدادم ،بار از شانه
هايم برداشته میشد ،در غير اين صورت بايد آن بار سنگين را تحمل کنم.
اگر طرح جايلين اجرا میشد ،هيچ باری سنگين و طاقت فرسا نبود .اشخاص
بسياری که بارهای سنگين برداشتند ،پاداشی به مراتب بزرگتر دريافت
کردند .نتيجه تمامی حرف هايم اين است کهاندکی را که به دست آوردم ،به
واسطه کارهايی بود که برای آسودگی وجدانم به خاطر عدم سرسپردگی به
پادشاه جايلين انجام دادم.
در طی مرور زندگیام مشخص شد که من بيشتر از آن که برای جالل
جايلين زندگی کرده باشم ،برای آسايش و امنيت و اعتبار خودم زندگی
کردهام .اکنون من کم اعتبارترين شهروند جايلينام.
با اين وجود هنوز غرق نيکويی او هستم و نمیدانی چهاندازه مرا دوست
دارد! من سزاوار هيچ کدام از چيزهايی که جايلين به من داده ،نبودهام .اما
همان طور که تو نيز به زودی درخواهی يافت ،محبت و سخاوت او خارج از
درک ماست .من باقی زندگیام را مديون محبت بسيار و عجيب او خواهم بود!»
خودخواه در حالی که جا خورده بود ،با صدای بلند گفت« :پايينترين
شهروند؟ منظورت اين است که اين جا طبقهبندی وجود دارد؟!»
خرسند لبخندی زد و گفت« :بله ،طبقات مختلفی وجود دارد .اين موضوع
را در عندل به ما آموخته بودند .اگرچه بيشتر ما آن را جدی نمیگرفتيم.
در واقع تو خودت هم هنگام ورود به اين تاالر اين حقيقت را مدنظر داشتی.
من صدای افکار تو را شنيدم .تو پيشبينی میکردی تختی را به تو واگذار
خواهند کرد .تو اين موضوع را از نوشتههای قديمی که در مدرسه آموخته
بودی ،میدانستی .اگرچه شک دارم زمانی که در عندل بودی نسبت به اين
باورت آگاه بوده باشی!»
او ادامه داد« :کسانی که در طول اقامت شان در عندل به جايلين وفادار
بودند ،اکنون رهبران و شهروندانی به حساب میآيند که صاحب جالبترين
موقعيتها در اجتماع هستند .آنها در زيباترين قسمت شهر زندگی میکنند
پادشاهیافابل-روزداوری(بخشدوم)
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و امتياز مالقاتهای مکرر با پادشاه را دارند .کسانی همانند ما که در عندل
برای خودشان زندگی میکردند ،در بخشهای خارجی شهر ساکناند .تو
میتوانی همه چيز را به خوبی در اين تاالر ببينی .کسانی که در قسمت
عقب تاالر ايستادهاند ،کسانی هستند که در فالتها زندگی میکنند .آنها
شغلهای پرزحمتی دارند .ما در پادشاهی کوچکترين و بیارزشترين به
حساب میآييم .کسانی که در بخش ميانی نشستهاند ،در کوهستان زندگی
میکنند و جايگاه سازندهتری در اجتماع دارند .کسانی که در بخش پيشانی
و نزديک تختها نشستهاند ،در مرکز شاهی زندگی میکنند .اين جا مکانی
است که پادشاه در آن زندگی میکند و اين امتياز خاص آنهاست که در
کنار پادشاه کار و زندگی نمايند .اين افراد برجسته ترين و بزرگترين گروه
در پادشاهی هستند».
راضی اضافه کرد« :دوست من ،بدان که جايلين يک رهبر عادل و مهربان
است .هر آنچه به تو بدهد ،پاداش توست .هيچ يک از ما نمیتوانست برای
خودش زندگی در کمترين و پست ترين قسمت شهررا هم فراهم کند».
با گفتن اين حرف ،قدمی به عقب گذاشت و به جايگاه خود بازگشت.
سپس رييس نگهبانان به خودخواه اشاره کرد تا به حرکتش به سمت تخت
ادامه دهد.

مو ار مشهور
خودخواه چند قدمی برنداشته بود که متوجه فرد ديگری که میشناخت
شد .او از ديدن آن فرد که نامش «محرک»[ [5بود ،دچار شگفتی شد .او
در گذشته يکی از معلمان مدرسه عندل بود و يکی از افراد مورد توجه
خودخواه .او فردی آگاه و سخن ور بود و هر بار که سخن میگفت،
الهام بخش خودخواه بود .اين آموزگار افسانهای به شکلی تعليم میداد
که دانشآموزان احساس تعالی و رشد میکردند و درباره خود احساس
خوبی داشتند .معلمان ديگر نيز دانشآموزان را ارتقا میدادند .اما بعضی
وقتها به نظر میرسيد که سختگير و عبوساند و کلمات شان به گونهای
دردناک ،محکوم کننده است .اما با «محرک» وضع به اين منوال نبود .بلکه
دانشآموزان همواره با يک احساس عالی کالس او را ترک میکردند .بدون
5
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شک او معلم محبوب خودخواه بود .خودخواه به رييس نگهبانان نگاهی کرد
تا ببيند اجازه دارد با معلم سابقش صحبت کند؟! رييس نگهبانان نيز مانند
دفعه پيش با تکان دادن سر به او اجازه داد .خودخواه به سمت محرک رفت
و آن دو به گرمی يکديگر را در آغوش گرفتند.
اگرچه سوالی که میکرد ،کمکی به او نمینمود با اين وجود پرسيد« :چرا
شما اين جا در قسمت انتهايی ايستادهايد؟»
او پاسخ داد« :اين موقعيت و جايگاه من است .من يکی از شهروندان
کم اهميت افابل هستم و در فالت و خارج از شهر زندگی میکنم و لولهکش
هستم».
خودخواه با فرياد گفت« :چی؟ تو يکی از بهترين معلمان جايلين بودی،
چگونه ممکن است يکی از شهروندان دون پايه افابل باشی؟ تو میبايست
روی يکی از تختها نشسته باشی!»
مرد در پاسخ گفت« :داليل گوناگونی وجود دارد که من در اين جماعت
بزرگ جايگاه باالتری ندارم .من بهای حماقتم را میدهم .به خاطر میآوری
تمام افرادی که زندگی خود را متعهدانه به جايلين میسپرند ،شبيه معماران
و سازندهها میشوند .ما همه اين چيزها را در مدرسه تعليم میداديم .يکی
از اولويتها و مسئوليتهای اصلی ما در عندل ،ساختن زندگی ديگران بود.
اين ساختن از طريق پيامها ،تعاليم ،موعظهها و اعمال و رفتار ما صورت
میپذيرفت .به عنوان يک آموزگار ،هم امتياز بزرگی به من اعطا شده بود و
هم مسئوليت سنگينی .من به دانشآموزان قوانين و روش جايلين را تعليم
میدادم .اما به عنوان يک معلم ،از جهات گوناگونی شکست خوردم .نخست
اين که تعاليم من ،متعادل نبود .من تنها بر جنبههای مثبت خدمت به جايلين
تاکيد میکردم .بدون در نظر گرفتن اثرات بلندمدت تعليمام ،دانشآموزان
بسياری را برانگيختم که در پی موفقيت باشند .من به آنها تعليم ندادم
که حقيقیترين و مهمترين هدف زندگیشان بايد خشنودی جايلين باشد.
به آنها آموختم که چگونه میتوانند از روشهای او برای موفقيت در
زندگی بهره ببرند .متاسفانه هرگز درباره دامها و تلههای اجتماعمان به
آنها هشدار ندادم .نوشتههای قديمی آشکارا بيان میدارند که من وظيفه
داشتم تمام مشورتها و تعاليم جايلين را با دانشآموزان مطرح کنم .آمده
است که« :ما او را وعظ میکنيم ،و هر کس را با کمال حکمت پند میدهيم و
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میآموزيم ،تا همه را کامل در جايلين حاضر سازيم [6[».من تعليم میدادم،
اما نسبت به هشدار دادن غفلت ورزيدم .از آنجا که يک معل ِم انحصارا مثبت
گرا شده بودم و هرگز هشدارهای سالم نمیدادم ،باعث شدم زندگیهای
بیشماری باعث جالل جايلين نشوند».
در اين لحظه او سرش را پايين انداخت و گفت« :تعدادی از بهترين آنها
اکنون در تباهی اند!»
در حالی که میشد آشکارا بهت و حيرت را در صورت خودخواه ديد،
معلم با تاکيد بر کالمش ادامه داد« :بله ،آنها به درون تباهی سقوط کردند.
اکنون بسياری از آنها تنها به خاطر تعاليم نامتعادل و ناموزون من در
سرزمين رهاشده لون ساکناند .من به دانشآموزانم آنچه را که نيازشان
بود ،ندادم .آنچه را دادم که میخواستند .من نمیخواستم شهرت و پذيرشم
را از دست بدهم .اين باعث شد که من بنای نادرستی بگذارم .من ضعفها
و خطاهای آنان را در زندگیشان ريشه کن نکردم ،بلکه آن را با بينشی که
تنها تامين کننده سوخت خواستههای خودخواهانه شان بود ،پوشاندم .آن
هشداری را به خاطر میآورم که در نوشتههای قديمی به آموزگاران داده
شده است:
«و از اين جهت که قوم م را گم راه کرده ،گفتند که سالمتی است در حينی که
سالمتی نبود و يکی از ايشان دي وار را بنا نمود و سايرين آن را به گِل مالت
ماليدند .پس به آنانی که گل مالت را ماليدند بگو که آن خ واهد افتاد .باران
س ّيال خ واهد باريد و شماای تگرگهای سخت خ واهيد آمد و باد شديد آن را
[[7
خ واهد شکافت».

بسياری از دانشآموزان زندگیهای خود را با چيزهای فانی بنا کردند و
پوشاندند و من در حالی که ته دل خود میدانستم اين ديوار سست و بیدوام
است ،اما هرگز به آنها هشدار ندادم .من در حالی میگفتم همه چيز خوب
و عالی است که چنين نبود .من تصميمات آنها را متبلور میساختم و در
راهی که میرفتند ،تشويق شان میکردم .با وجود آن که بسياری وارد افابل
شدند ،اما من هنوز برای کسانی که به «لون» تبعيد شدند ،غمگينم».
او از شانهاش نيم نگاهی کرد و نجواکنان ادامه داد« :بيشتر کسانی هم
6
7
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که به واسطه پذيرش تعاليم مثبت من وارد افابل شدند ،اکنون در رديفهای
آخر ايستادهاند .زندگی آنها به پوچی و بيهودگی گذشت و تالشهای آنها
در آتش در حضور تخت داوری سوخت و از بين رفت».
خودخواه پرسيد« :در پيشگاه اين تخت سوخت؟!»
معلم پاسخ داد« :بله ،آيا نوشتههای قديمی را به ياد نمیآور ی که میگفت:
«اگر کسی بر اين پی ساختمانی از طال يا نقره يا سنگهای گران بها يا چوب
يا علف يا کاه بسازد ،آشکار خواهد شد که چه کرده است ،چرا که آن روز
همه چيز را ظاهر خواهد ساخت .زيرا آتش نتيجه کار را آشکار کرده ،کيفيت
کار هر کس را خواهد آزمود .اگر آنچه بنا کرده است باقی بماند ،پاداش
خود را خواهد يافت .اما اگر بسوزد ،زيان خواهد ديد؛ و هر چند خود نجات
خواهد يافت ،اما همچون کسی خواهد بود که از ميان شعلههای آتش جان
[[8
به در برده باشد».
معلم مشهور ادامه داد« :پی و بنيانی که آن رسول دربارهاش سخن
میگويد ،خداوندی جايلين است که هر دوی ما میدانيم تنها راه ورود به اين
سرزمين است .برای آن که حقيقتا متعلق به او باشيم ،بايد بر اين پی ،زندگی
خود را بسازيم .وقتی خودم را بر اساس نوشتههای قديمی میسنجم،
زندگيم نسبت به انتظاری که از من میرفت ،کم داشت و نتوانستم از نفوذم
بر کسانی که تعليم میدادم ،به درستی استفاده کنم و شکست خوردم .من
نتوانستم از اقتدارم برای آماده سازی دانشآموزانم برای افابل استفاده کنم
و پاداشم را از دست دادم .حتما به ياد داری که پولس  -آن معلم بزرگ
گذشته  -درباره کسانی که به آنها نفوذ داريم ،میگويد« :زيرا چيست اميد
و شادی و تاج افتخار ما در حضور خداوندمان عيسا هنگامی که بازگردد؟
[[9
مگر شما نيستيد؟ به راستی که شماييد جالل و شادی ما».
«من هنگامی که آغاز به تدريس کردم ،به خوبی حقايق مربوط به جايلين
را میدانستم اما با بی احتياطی اجازه دادم خواست و جلب نظر و موافقت
ديگران و در نهايت غرور ،مرا به نوسان درآورد .طولی نکشيد که من از
آنچه میدانستم ،منحرف شدم .متاسفانه شروع کردم به زندگی کردن
آنچه موعظه میکردم .همان طور که به آهستگی پيش میرفتم ،بينايیام
را نسبت به هشدارهای جايلين در زندگی شخصیام نيز از دست دادم .من
 . 8اول قرنتيان 15-12 :3
 9اول تسالونيکيان 20-19 :2
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فريبخورده بودم و نمیدانستم .اين جا در افابل ،دورنما و تصوير محبوبيت
و مورد توجه بودن با عندل بسيار متفاوت است .بسياری از افراد که در
آنجا بزرگ محسوب میشدند ،در اين جا کمتريناند».
خودخواه با متانت پرسيد« :محرک  -دوست من گفت جايلين نامهای ما
را عوض میکند ،نام جديد تو چيست؟»
معلم لبخندی زد و در حالی که سرش را خم کرده بود و به جايگاهش
بازمی گشت ،گفت« :نام من «فروتنشده»[ [10است!»
خودخواه به سمت فرمانده نگهبانان چرخيد و او با تکان دادن سرش
تصديق کرد که حرفهای فروتنشده واقعيت دارد .او به حرکتش به سمت
تخت داوری ادامه داد ،در حالی که ديگر آن اطمينان ابتدای فراخواندناش را
نداشت .او به زندگیاش میانديشيد .انگيزههايش چه بود؟ آيا به دنبال جالل
جايلين بود يا به دنبال رسيدن به آرزوها و جاهطلبیهای خودخواهانهاش؟
آيا کارهايش بر اساس کالم جايلين بود يا او نيز فريبخورده بود؟ آيا
ديگران را بنا کرده بود يا از آنها برای رسيدن به موفقيتش بهره برده بود؟

فرمان ر
خودخواه از نيمه تاالر گذشت .او شهروندانی را ديد که از آنچه در نظر
او ممکن بود ،باشکوهتر و شاهانه تر بودند .همه آنها با حسی از پذيرش
و محبت به او مینگريستند .او از نگاه و حس سيمای آنها احساس آرامش
میکرد .اين کمک بزرگی به او بود ،زيرا نسبت به خود و آنچه که میبايست
با آن رودررو شود ،دچار حس عدم اطمينان شده بود.
به نظر میرسيد رسيدن به تخت برای خودخواه ،سالها طول میکشيد.
با هر قدم او بسياری از جنبههای مختلف سالهای زندگیاش را در عندل
مرور میکرد .او هنوز اميدوار بود که جايلين او را به خاطر موفقيتش به
عنوان حکمران منصوب خواهد کرد.
او اکنون در مقام شهردار ،در ميان زيردستان جايلين قرار داشت .متوجه
شد که آنها لباسها ی شاهی پوشيدهاند و بر سرشان تاجی است و هر کدام
شان عصای سلطنتی در دست دارند .آنان به راستی باشکوهترين شهروندان
اين شهر بزرگ بودند .از اين که میديد هر انسانی میتواند چنين باشکوه
Humbled 10
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باشد ،در شگفت بود .او در ميان اين افراد ،منشی پيشين يکی از اعضای
شورای شهر عندل را بازشناخت .خودخواه ،متعجبانه از خود پرسيد« :چرا
او روی يکی از تختهای داوری نشسته است؟» او هرگز فرد برجستهای
نبود .يک سال پيش از خودخواه فارغ التحصيل شده بود .در واقع شخصا او
را نمیشناخت ،چرا که آن دختر شخصيت به شدت توداری داشت و از آن
دست آدمهای آرام و ساکت بود .زن قدمی جلو گذاشت و فرمانده نگهبانان
ايستاد و در برابر او تعظيم کرد .او به نشانه خوش آمدگويی ،خودخواه را
در آغوش گرفت و با لبخندی گفت:
[[11
«خودخواه به افابل خوش آمدی .من «بردبار» هستم .جايلين از من
خواست پيش از رفتن به حضورش ،با تو صحبت کنم .من يکی از فرمانروايان
افابل هستم ».خودخواه بدون فکر پرسيد:
«فرمانروا؟ چه طور ممکن است تو يک فرمانروا باشی؟! تو هرگز کار
خاصی در عندل نکردی!» او ناگهان از بيان بی جا و نامناسباش سرخ شد.
بردبار ،به نشانه درک حرف او سرش را تکان داد .سپس گفت« :از گفتهات
شرمسار نباش! هيچ فريب و نيرنگی نمیتواند در اين تاالر يا در اين شهر
بزرگ مخفی بماند ،بنابراين فقط صادق باش .در عندل ،تو به ظاهر و اعتبار
و شهرت اهميت میدادی .اين مساله باعث میشود بسياری با فريبندگی
صحبت کنند ،درحالی که از حماقت و نابخردیشان آگاه نيستند .اين جا
واژهها بسيار مهماند .اما از آنها مهمتر و ارزشمندتر ،انگيزهها و نيات
هستند که در اين جا همواره آشکارند .تو اين موضوع را خيلی زود خواهی
فهميد ،همان طور که در عندل به ازای هر کالمی که بر زبان راندی ،مورد
داوری قرار خواهی گرفت».
خودخواه با فرياد گفت« :هر کلمه؟ آيا منظورت تمام کلماتی است که در
گفتوگوهايم به کار بردهام؟»
بردبار پاسخ داد« :بله ،هر واژه .آيا به خاطر میآوری که شاه جايلين در
نوشتههای قديمی چه گفته بود .او میگويد:
«اما به شما میگويم که مردم برای هر سخن پوچ که بر زبان برانند ،در
روز داوری حساب خواهند داد .زيرا با سخنان خود تبرئه خواهيد شد و با
سخنان خود محکوم خواهيد گرديد [12[».سخنان پوچ ،باطل و عبث و ناشی از
Patient 11
 12متا 37-36 :12
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بی مباالتیاند و همچنين در تضاد با طبيعت جايلين .خودخواه پرسيد« :من
هميشه فکر میکردم به ما بر اساس دروغها يا حقايق بزرگی که گفتيم و
همچنين کارهای خوب و بزرگی که به انجام رسانديم ،صورتحسابی داده
میشود!» او حرفش را کمی باال و پايين کرد و سپس گفت« :من با چه چيزی
روبهرو میشوم؟» بردبار ،پاسخ داد« :نوشتههای قديمی اين موضوع را
آشکارا بيان میکنند« :انسان از ثمره دهان خود از نيکويی سير میشود ،و
[[13
مکافات دست انسان به او ر ّد خواهد شد».
پس تو نه تنها به خاطر هر عملی که انجام داده ای ،داوری خواهی شد
بلکه برای هر کلمهای که گفته ای ،بايد حساب پس بدهی .اين شامل حرفهای
نيک و بد و حتا شامل هر واژه پوچ و بيهودهای که از دهانت خارج شده
است ،نيز میشود و برای آنها نيز بايد حساب پس بدهی .عالوه بر اين
نه تنها به ازای هر واژه يا کارت ،مورد بازخواست قرار میگيری ،بلکه
انگيزههای پشت آنها نيز مورد بررسی و داوری قرار خواهد گرفت .تو
همچنين برای هر فکری که داشتی و پذيرفتی ،مورد داوری قرار میگيری.
فراموش مکن که داوری جايلين عادالنه است .نوشته شده او« :داور عادل و
[[14
امتحان کننده باطن و دل هاست».
او خودش میگويد« :من جايلين ،تفتيش کننده دل و آزماينده [انگيزههای
مخفی[ ُگردهها هستم تا به هرکس بر حسب راههايش و بر وفق ثمره اعمالش
[[15
جزا دهم».
پس نه تنها هر عمل و هر کالمی آزموده میشود ،بلکه انگيزهها و نياتی
که در پس آنها بوده نيز داوری میشود.
بردبار ادامه داد« :به همين دليل تو از ديدن من بر روی سرير شاهی
شوکه شدی .داوری تو از من بر اساس کارهايم از دريچه و ديد عندل بود.
اما داوری جايلين از دريچه و ديد ديگری است؛ چيزی که تو اکنون شروع به
ديدنش کردهای و به زودی آن را آشکارا و کامل خواهی ديد .برادر عزيزم،
تو برای زندگیات در عندل ،پاداشی عادالنه دريافت خواهی کرد.
خودخواه هرگز چنين حقيقت سخت و خشنی را تجربه نکرده بود .با
اين همه آنچه میشنيد ،با محبت اشباع شده بود؛ محبتی که قبال هرگز
نمیشناخت .او اکنون میدانست جايلين میبايست حاکمی بامحبت ،مهربان
 13امثال 14 :12
 14ارميا 20 :11
 15ارميا ( 10 :17به جای خداوند ،جايلين آمده است).
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و شفيق باشد .او چنين مقياسی را در زيردستاناش تجربه کرده بود .اين
نوعی محبت تاديبی بود .او دريافته بود که محبت به معنای خشنودی ديگران
نيست ،بلکه در ارتباط با حقيقت و راستی است.
بردبار سرش را خم کرد و گفت« :پادشاهات منتظر توست!» با اين گفته،
گامی به عقب برداشت و به سمت تخت خود رفت و رييس نگهبانان ،خودخواه
را به تنهايی به سوی تخت پادشاهی روانه کرد .آنها در رديفی پايينتر که
تخت زيردستان قرار داشت ،منتظر ايستادند.

ود و در

ور ا

خودخواه ،همان طور که به او تعليم داده بودند ،به طور پيوسته از پلهها
باال رفت تا به سطح مسطحی رسيد که درست مقابل تختی عظيم واقع شده
بود .او سرش را باال آورد و پادشاه را ديد .هيچ کس در ميان جماعت به
زيبايی ،وقار و عظمت او نبود .شکوه و جالل او ترکيبی از شيفتگی ،ترس و
حرمت بود .خودخواه تا به حال چنين انسانی را نديده بود .او فورا دريافت
که هيچ کس نمیتواند در برابر حکمت و قدرت او ايستادگی کند .خودخواه
با نظر دوختن به چشمان جايلين دريافت که شاه حساستر ،بامحبتتر،
وحشتآورتر و باهيبتتر از آن چيزی است که میتوانست تصورش را
بکند .شاه چشمانش را مستقيم به خودخواه دوخته بود .خودخواه احساس
کرد برهنه است و آشکار بود که هيچ چيز مخفی نيست .او تمام اطميناناش
به داوری مطلوب را از دست داد اما چندان دلواپس نبود .او اکنون بيش از
هر چيز ديگری خواستار حقيقت بود.
جايلين گفت« :خودخواه ،به پادشاهی من خوش آمدی! من در آرزوی
اين لحظه بودم .تو يکی از حاکمان من در عندل بودی .آيا خود را شايسته
حکمرانی و نشستن بر يکی از تختهای افابل میدانی؟»
اين مردی که عموما فردی با اعتماد به نفس بود ،کسی که هرگز کلمهای
کم نمیآورد ،اکنون الل شده بود .او قبال حس میکرد که قادر است در يکی
از مشاغل مهم و بزرگ رهبری فعاليت کند ،اما پس از همه اين گفتوگوها
تصور میکرد که تمام افکارش فريبی بيش نيست .جايلين از زيردستی که
در مجاورت او بود ،پرسيد« :چه تعداد از شهروندان توسط خودخواه برای
ورود به پادشاهی آماده شدهاند؟»
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نامهای بسيار اندکی وجود داشت .خودخواه از اين کشف ،شوکه شد.
سپس پادشاه از همان حکمران پرسيد« :چه تعداد از شهروندان توسط
بردبار ،به پادشاهی راه يافتند؟»
آن حکمران پاسخ داد« :بالغ بر پنج هزار نفر ،سرورم!»
خودخواه گفت« :چه طور چنين چيزی ممکن است؟! او تنها يک منشی
بود ،در حالی که من شهردار بودم .چه طور ممکن است عدد من چنين کم و
عدد او تا به اين اندازه زياد باشد؟!»
جايلين به محکمی پاسخ داد« :من نپرسيدم چه تعداد تحت نفوذت بودند،
بلکه چه تعداد را برای پادشاهی و ملکوت ترغيب کردی؟»
صدای او نرم اما محکم و مصمم بود« :معلم سابقات  -محرک -که
اکنون به عنوان «فروتنشده» شناخته میشود ،نفوذش بر افراد از تو هم
بيشتر بود .اما عدهاندکی را به اين قلمرو رسانيد .به همين دليل است که او
در اين شهر يک حکمران نيست .نفوذ و تاثيری که میتواند در برابر اين تخت
داوری تاب آورد ،بايد مطابق راهها و ملکوت من باشد».
جايلين ادامه داد« :بگذار بخشی از روشهايی که بردبار به وسيله آنها بر
ديگران تاثير گذاشت را با تو در ميان بگذارم .او با خوشحالی و خوشرويی
به مدرسه کمک مالی میکرد و در خدمات شرکت میجست .بنابراين همه
کسانی که از خدمات مدرسه سود بردند ،به او بدهکارند».
خودخواه جواب داد« :اما من هم به مدرسه کمک کردم!»
جايلين پاسخ داد« :انگيزه کمکهای تو ،آرام کردن وجدانت يا حفظ و
اصالح شهرتات بود .به همين دليل تو تمام پاداشت را در عندل گرفتی .اما
انگيزه کمکهای بردبار ،تعصب و اشتياق شديد برای ملکوت و محبت نسبت
به مردم بود .بردبار ،مردی به نام «ددمنش»[ [16را به خدمت من درآورد .هم
اکنون او در تاالر زندگی در انتظار داوری است .او را «مبشر»[ [17خواهم
ناميد ،چرا که او يکی از مبلغان بزرگ روشهای من شد .او شخصا بر بيش
از هزار نفر برای ورود به پادشاهی اثر گذاشت .همه زندگیهايی که او
ساخت ،به حساب بردبار نيز نوشته میشود .چون او بود که آن مرد را به
خدمت من درآورد و مدرسه را حمايت کرد تا او را تعليم دهند.
خودخواه «ددمنش» را از عندل به ياد داشت و پس از گفتوگويی که با
او داشت ،به اين نتيجه رسيده بود که «ددمنش» برای ايمانش بسيار باغيرت
Brutal 16
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است .او به عنوان يک مقاله نويس در روزنامه شهر کار میکرد و در ستون
خود به فراوانی درباره شهروندان فاقد سرسپردگی و تعهد برای پادشاهی،
مطلب مینوشت .همچنين عده زيادی از عندلیها را از طريق تلفن و ايميل گرد هم
آورد و آنها را عضو انجمن کرد که به گسترش مدرسه عندل کمک میکردند.
او نارضايتی خود را از عمل خودخواه در برگرداندن رای خود نسبت به زمينی
که برای مدرسه در نظر گرفته شده بود ،علنی کرد ،به همين دليل خودخواه از
ددمنش ،دل خوشی نداشت .اما اکنون از اين که میديد همه آنچه ددمنش کرده
در مسير پيشرفت و ترقی پادشاهی بوده است ،احساس شرمندگی میکرد .تا
چه حد میتوانست کور باشد؟!
جايلين شروع کرد به نشان دادن راههای ديگری که بردبار در زندگی
عندلیها برای ورود به پادشاهی اثر گذاشته بود .آنها چيزهای بسيار
کوچکی بودند که وقتی با هم جمع میشدند ،نتايج زيادی به بار میآوردند.
او با هر شخص با قلبی خالص از محبت و مهربانی رفتار میکرد .نسبت به
تمام نيازمندان سخاوتمند بود .او برای حقيقت ،محکم و مصمم میايستاد.
وقتی پادشاه بحث درباره بردبار را به پايان رسانيد ،به مرور کردن
بخشهای بسياری از زندگی خودخواه پرداخت .همان طور که بردبار
پيشبينی کرده بود ،هر انگيزه ،کلمه يا عملی مورد ارزيابی قرار میگرفت.
خودخواه کارهای خوبی را که به نام پادشاه انجام داده بود ،ديد اما آنها
به خاطر بيشتر کارهای زندگیاش که با انگيزه حفاظت شخصی ،شهرت و
خودخواهی صورت پذيرفته بود ،پايمال گرديد .به محض اين که مرور زندگی
خودخواه به پايان رسيد ،حس کرد که سرنوشت بدی در انتظارش است.
او نزد پادشاه فرياد برآورد« :من برای باقی مانده زندگيم ،سزاوار
تنبيهام .من سزاوار سرزمين لون هستم .من از استعدادها و مسئوليتهايی
که به من سپرده شده بود ،به درستی استفاده نکردم و با تلف کردن آنها،
نتايج اندکی به بار آوردم».
دردی که خودخواه حس میکرد ،غير قابل بيان بود .او به پهنای صورتش
میگريست .اين مرد که پيش از ورود به تاالر بزرگ ،پر از اطمينان و اعتماد
به خود بود ،به دنبال ريسمانی میگشت تا بدان چنگ زند و بياويزد .تنها
چيزی که مانده بود ،اميد به رحمت بود .با اين وجود او باور نداشت که
شايسته بخشايش باشد .او خود را برای شنيدن حکم پادشاه که از نظر او
تبعيد به لون بود ،آماده میکرد.
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سرانجام پس از چند لحظه سکوت سنگين ،پادشاه سخن گفت« :خودخواه،
تو خادم من هستی! تو به من ايمان داشتی و مطيع حاکميت من بودی .درست
است که خيلی چيزها را تلف کردی اما من تو را دوست دارم و به تو برای
ورود به پادشاهیام برای باقی زندگیات ،خوش آمد میگويم».
خودخواه حيران و گيج شده بود .او سرش را بلند کرد و اشک از
چشمانش جاری شد؛ نه اشک غم و اندوه بلکه از خوشی عظيم .او غرق
نيکويی و رحمت اين پادشاه بزرگ بود .تنها در يک چشم برهم زدن ،تمام
آنچه از شخصيت جايلين شنيده بود ،برايش آشکار شد .چند لحظه پيش
او احساس نابودی و درد میکرد؛ چيزی که هرگز تصورش را نمیکرد .او
شايسته هيچ چيز نبود ،جز رانده شدن! او سزاوار مجازات بود .بله ،بررسی
زندگیاش اين را نشان میداد .اکنون با محبتآميزترين و مهربانانهترين
واژگانی که میشد تصور کرد ،میشنيد که اين پادشاه پرهيبت و پرجالل
ورود او را به اين شهر باشکوه خوش آمد میگويد .چه رحمتی! چه محبتی!
چه قدر شگفتانگيز!
خودخواه میديد که تقريبا هر آنچه در عندل انجام داده بود ،سوخت و از
بين رفت .اما هنوز آن کلمات را میشنيد« :تو را دوست دارم ،به پادشاهیام
خوش آمدی!» اکنون درک میکرد که آنچه دوستش  -خرسند -گفته بود،
حقيقت دارد .هر آنچه دريافت میکرد ،بسيار بيش از شايستگیاش بود.
پادشاه بار ديگر سخن گفت« :خودخواه ،تو ديگر نبايد با نام پيشينات
شناخته شوی .اينک نامی تازه به تو میدهم .از اين پس تو در پادشاهیام
«بیادعا»[ [18ناميده میشوی .برايت اقامتگاهی در فالت آماده کردهام و شغل
تو طراحی باغ و محوطه سازی خواهد بود .اگرچه تو در اين شهر حکمران
نخواهی بود ،اما در اداره مناطق بيرونی دستيار من خواهی بود».
خودخواه پرسيد« :اداره کردن مناطق بيرونی به همراه شما؟»
جايلين پاسخ داد« :تمام کسانی که در اين شهر زندگی میکنند ،حکمراناند.
قلمرو من تا دوردستهای اين سياره گسترده است .شهرهای بسياری در
پادشاهی من وجود دارد .شهروندان اين شهرهای خارجی همانند شهروندان
افابل برای تعليم به عندل فرستاده نمیشوند و با داوری مواجه نمیشوند.
در نتيجه آنها فاقد توانايیهای ممتازی هستند که شهروندان اين شهر دارند.
اگرچه تو خودت نمیتوانی در شهر افابل حکمران باشی ،اما میتوانی در
Unpretentious 18

188

برانگيخته با ابديت

اداره حکومت سراسری من در ساير نقاط قلمرو ،دستيار و همکار من باشی.
ماموريت خاص تو هدايت ،رهبری و تعليم تمام طراحان محيطی بيست شهر
قاره «بنگيال»[ [19است.
خودخواه سرش را خم کرد و گريست .او غرق لطف و مهربانی پادشاه
بود .پادشاه به سمت ميزی خم شد و چيزی را برداشت ،سپس چرخيد و به
سمت «بیادعا» رفت .او قدم بر سطح مسطح روبهروی تخت داوری گذاشت
و گفت« :اکنون اين تکه از ميوه را بگير و بخور!»
بیادعا ،ميوه را از دست جايلين گرفت و خورد .اين لذيذترين خوراکی
بود که تا به حال خورده بود .به نظر میرسيد که اين ميوه ذهن و قلب او
را روشن و صاف ساخته است .افکارش سرشار از محبتی عظيم و ميل به
خدمت شده بود .وقتی ميوه را خورد ،از دردهای گذشته و افکار تاريکش
رها شد .او حس میکرد نيرومند ،شاد و پر از ايمان و اميد است.
زمان زيادی طول نکشيد که او دريافت اين ميوه همان ميوه معروف
درخت زندگی است که معلمانش در کالس دربارهاش گفته بودند .در حالی
که جايلين با لذت تماشا میکرد ،لبخندی پر احساس بر صورت بیادعا
نشست .سپس جايلين گفت« :بچرخ و خانوادهات را ببين!»
بیادعا ،با احتياط چرخيد .او هنوز از اين که همه جزييات زندگی او را
ديده و شنيدهاند ،احساس شرم میکرد .وقتی به طور کامل چرخيد ،جمعيت
به يک باره با فرياد شادی و هلهله او را تشويق کردند .موسيقی شروع شد و
شهروندان دو به دو شروع به رقصيدن کردند .بیادعا به سختی میتوانست
اين محبت و پذيرشی را که از طرف اين شهروندان شاهوار حس میکرد ،باور
کند .اين دارويی بود که برايش شفای کامل از تمام اشتباهاتاش در عندل را
به ارمغان آورد .او اکنون کامل ،خالص و پاک بود.
او برگشت و از ديدن شادترين و باشکوهترين لبخند بر صورت جايلين
غافلگير شد .سپس به چشمانش نگريست .چشمان جايلين با محبت و
گرمیای که هرگز پيش از آن نديده بود ،به بیادعا مینگريست .اکنون او
میتوانست فکر جايلين را بشنود ،همان طور که بردبار و ديگران فکر او را
میشنيدند .آنها به پذيرش ،شادی و سالهای پرسعادتی که در انتظار اين
شهروند بسيار مورد لطف قرار گرفته ،بود میانديشيدند .بیادعا بر زانوانش
افتاد و از پادشاه تشکر کرد .پادشاه او را برخيزانيد و محکم در آغوش
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گرفت .با لبخندی به او گفت« :خوش آمدی دوست من!» سپس با همراهی به
مکانش در قسمت عقبی تاالر رفت تا در انتظار داوری عندلیهای ديگر بماند.
هر اشکی اکنون پاک شده بود .ديگر غم ،ماتم ،درد ،فرياد و گريهای وجود
نداشت .چيزهای گذشته ،درگذشته بود.

ش ت و د ور
صبح سپری شد و همه شهروندان در تاالر زندگی فراخوانده شدند ،به
جز شفقت .او تنها مانده بود .اين موضوع چندان آزاردهنده نبود .زيرا اتاق
پر از کتابهای زيبايی بود که توسط نويسندگان شهر نوشته شده بود .او
در حال خواندن کتاب دوم تواريخ افابل بود که رييس نگهبانان او را صدا
کرد .رييس نگهبانان گفت« :شفقت ،پادشاه ات منتظر توست!»
قلب شفقت از شادی به تپش افتاد .اکنون اجازه ديدن کسی را داشت
که با تمام وجود مشتاق ديدارش بود و دوستش میداشت .او برای چنين
لحظهای سالها صبر کرده بود و اکنون در مقابلش بود .نگهبان لبخندی زد
و آن دو به اتفاق به سمت تاالر بزرگ به راه افتادند .به محض آن که د ِر
تاالر بزرگ گشوده شد ،غرق شکوه و عظمتی که میديد ،شد .توجه او با
وجود فاصلهاش به تخت جايلين بود .تمام آنچه که اکنون از تخت میديد،
تصويری کلی بود .چشمانش به سمت شهروندانی پرشکوه افابل متمايل شد.
با خود انديشيد« :آه ،چه مردم استثنايیای! چه طور ممکن است مرا هم دوره
آنها ناميد؟!»
او متوجه شد همه به هنگام عبورش تعظيم میکنند .چرا اين مردان و
زنان باوقار و باشکوه در برابر او تعظيم میکنند؟ آنان زيبا و جذاب بودند
و لباسها و تجهيزات شان بر جاللشان میافزود .گويی آنها اَ َبرانساناند.
چه طور آنها چنين تعظيم میکنند ،آن هم به او؟!
او در ميان جمعيت چند نفر را که در عندل میشناخت ،ديد .لبخندهای
آنان پر از شور و محبت بود .او میخواست بايستد و آنها را در آغوش
[[20
بگيرد ،اما حس میکرد زمان مناسبی برای اين کار نيست .او متوجه «ظالم»
شد و نتوانست جلوی خودش را بگيرد؛ به سرعت به سمت او دويد و محکم
همديگر را در آغوش گرفتند .آن دو از ديدن يکديگر بسيار شادمان بودند.
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پس از اين گرمی اوليه ديدار ،ظالم تعظيم کرد و به او گفت« :به خانه
جديدت خوش آمدی!» شفقت گفت« :ظالم چرا به من تعظيم میکنی؟ من خدا
نيستم که پرستيده شوم».
آن شهروند شاهوار پاسخ داد« :بين پرستش و احترام تفاوت وجود دارد.
تنها خداوند پرستيده میشود ،اما در پادشاهی ،ما به کسانی که در عندل به
خوبی ما را خدمت کردهاند ،احترام میگذاريم .ما بهاندازه حکمرانی که در
ميان ماست ،به آنها احترام میگذاريم .ما اهميت احترام را در عندل درک
نمیکرديم .شفقت ،تو در عندل به من خدمت کردی .اگر به خاطر سرسپردگی
ات به پادشاه نبود ،من هرگز اين جا نبودم و میبايست ساکن سرزمين رها
شده لون میبودم .من در درجه نخست ،سپاسگزار و مديون پادشاهم اما
سپاسگزار و مديون تو نيز هستم .بنابراين خدمت و حرمت نهادن به تو در
باقی زندگيم باعث خوشی و شادیام میگردد .او ادامه داد« :شفقت ،نام من
[[21
ديگر ظالم نيست .خداوند جايلين ،نام مرا در تخت داوری به «آشتیکرده»
تغيير داد .من کسی هستم که شايد نشان دهنده بزرگترين رحمت و بخشش
پادشاه مان باشد« .شفقت گفت« :آشتیکرده! چه نام باشکوهی .دوست عزيزم
من در عندل اين کار را برای اين نکردم که تو بخواهی جبرانش کنی .چون تو
را دوست داشتم و نگران زندگی و سرنوشتات بودم ،اين کار را کردم».
آشتیکرده ،در پاسخ گفت« :دقيقا انگيزه تو دليل خواست من برای خدمت و
احترام نهادن به توست .تو پاداشی عظيم از پادشاه دريافت خواهی کرد .تو به
خاطر محبت برای جايلين زحمات زيادی کشيدی .تو هرگز هيچ کاری را برای
به دست آوردن تشخص ميان شاگردانت يا دريافت پاداش نکردی .جايلين به
خاطر کسانی که با محبت او به ديگران کمک میکنند ،بسيار شاد و خوشحال
میشود .زمانی که در عندل هستيم ،بسيار مهم است که فقط به دنبال رويای
او نباشيم بلکه قلب او را درک کرده و به دست آوريم .خواهرم ،تو هر دو کار
را کردی و انگيزههای قلبی تو مرا نيز بهرهمند ساخت .به همين دليل بود که من
در هفته آخر اقامتم در عندل ،چنان با اشتياق به ديگران کمک میکردم .اکنون
برای زحماتم هرچند کوتاه ،پاداشی شايسته دريافت کردهام .شفقت لبخندی
زد و گفت« :آشتیکرده ،من برای تو خيلی خوشحالم .من برای باقی زندگيم
تو را خدمت خواهم کرد ».آشتیکرده پاسخ داد« :تو در حال حاضر همانند
کسی صحبت میکنی که انگار سال هاست در افابل زندگی کرده است .ما در
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اين شهر بزرگ زندگی میکنيم تا يکديگر را خدمت کنيم .در حقيقت همه ما که
رهبران هستيم ،بزرگترين خادمان اين جاييم .ما سنگين ترين مسئوليتها
را داريم و اين باعث خوشحالی ماست .اين جا وضعيت با عندل فرق میکند.
اين جا رهبران به دنبال خدمت شدن نيستند ،بلکه شادیشان در خدمتهای
بزرگتری است که به آنها داده میشود .بزرگترين شادی هر شهروند اين
جا اين است که نخست پادشاه را خدمت کند و سپس شهروندان ديگر اين شهر
را .به ويژه افرادی در عندل ما را تعليم دادند و در نهايت شهروندان مناطق
ديگر را که تو به زودی درباره آنها خواهی فهميد.
آشتیکرده ،حرف خود را با اين جمالت به پايان رساند« :خواهر عزيزم،
من به تو افتخار میکنم .به نزد پادشاهت برو .او در اشتياق ديدار توست تا
برای خدمتش به او به تو پاداش دهد!»
با اين کالم آن دو يکديگر را در آغوش گرفتند و شفقت به نگهبان همراهش
ملحق شد و آن دو به سمت تخت داوری به راه افتادند.

ش ت در

ور ا

در حالی که شفقت هنوز سی متری با تخت فاصله نداشت ،سيمای جايلين
را به وضوح میديد .هنگامی که از کنار حکمرانان گذشت ،آنقدر توجهاش
معطوف به جايلين بود که متوجه تعظيم آنها نشد .او از شکوه و جالل جايلين
دچار ترس و احترام شده بود .او از پلهها باال رفت و روبهروی تخت در برابر
پادشاهش به خاک افتاد .جايلين از تخت پايين آمد و او را برخيزانيد .او با
مهربانی گفت« :شفقت ،خادم عزيزم ،به پادشاهی من خوش آمدی .مدتها بود
انتظار اين لحظه را میکشيدم تا تو را شخصا مالقات کنم».
شفقت در پاسخ گفت« :سرورم ،اين من بودم که اشتياق فراوانی برای اين
لحظه داشتم .شما پادشاه من هستيد! اکنون اميدوارم باقی عمرم را در حضور
شما بمانم تا بتوانم به کمال خدمتتان کنم».
سپس پادشاه گفت« :بيا و پاداشی را که از آغاز خلقت جهان برای تو آماده
شده بود ،به ميراث ببر .من گرسنه بودم و تو مرا خوراک دادی ،تشنه بودم ،به
من آب دادی .غريبهای بودم ،در خانهات پذيرايم شدی .عريان بودم ،بر تنم لباس
پوشاندی .بيمار بودم ،از من پرستاری کردی .در زندان بودم ،به مالقاتم آمدی!»
شفقت متحيرانه پاسخ داد« :سرورم ،کی شما را گرسنه ديدم و به شما
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خوراک دادم ،يا تشنه ديدم و به شما آب دادم؟ کی شما را غريب ديدم و به
شما جا دادم يا عريان ديدم و شما را پوشانيدم؟ کی شما را مريض يا در
زندان ديدم و به ديدارتان آمدم؟»
پادشاه در پاسخ گفت« :به تو میگويم آنچه برای يکی از کوچکترين
برادران من کردی ،در واقع برای من کردی [22[».سپس جايلين به شفقت نشان
داد که تا چه حد خدمات او به مردم و اطاعت از قوانين جايلين بزرگ و مهم
بوده است .زندگی او مرور شد ،هر کالم ،عمل ،فکر و انگيزه قلبی او بازبينی
شد .خدمت او هدايايی که به مدرسه داده بود ،محبتی که به شهروندان نشان
داده بود ،امتناع او در سهيم شدن در اعمال و تصميمات بی مورد و نامناسب،
جفاهايی که به خاطر اشتياقش برای جايلين ديده بود ،تالشهای او برای
خدمت به ديگران از طريق رستوران ،کمک به جانهای نافرمان ،ساعتهايی
که برای گمشدگان ناله و گريه کرده بود ،با استقامت در راه جايلين ايستادن،
محروم شدن از اجتماعات به خاطر تعصباش نسبت به جايلين ،خودداری از
سخن گفتن بر ضد شهروندان و عدم شراکت در شايعهپراکنیها و بدگويیها
و ليستی که در همه بخشها ادامه داشت.
شفقت از اين که میديد همه روشهايش موثر بوده و بر ديگران اثر گذاشته،
متحير بود .بسياری از آنچه که برای جالل جايلين انجام داده بود ،بدون نقشه
و طرح قبلی انجام شده بود .او تنها تالش میکرد روشهای زندگیاش را بر
اساس نوشتههای قديمی پیريزی کند.
کارهايی هم بود که او انجام داده بود که همه از بين رفتند و سوختند .اين
کارها برای شفقت غمی سنگين و افسوس نسبت به فرصتهايی که از دست
داده و اشتباهاتی که مرتکب شده بود ،به همراه داشت .با اين وجود تنها بخش
اندکی از تالش او از دست رفتند.

پاد

ش ت

پس از مرور افکار ،واژگان و اعمال نهايی شفقت ،پادشاه به يکی از
زيردستاناش که در کنار او نشسته بود ،نگاهی کرد و پرسيد« :شفقت بر
زندگی چند نفر برای پادشاهی من اثر گذاشته است؟» حکمران پاسخ داد:
«سرورم 51830 ،نفر ،کمی کمتر از يک ششم جمعيت عندل».
 22اين گفتوگو برگرفته از متا  37-34 :25میباشد و تنها اندکی تغيير به ويژه در مفرد کردن
افعال صورت پذيرفته است.
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شفقت متعجب شد« :چه طور ممکن است اين همه باشد؟!»
جايلين پاسخ داد« :نوشتههای قديمی را به ياد بياور که در آنها
وعده داده بودم :و او که بذر را برای کشاورز و نان را برای خوردن
فراهم میسازد ،بذرتان را مهيا ساخته ،فزونی خواهد بخشيد و محصول
پارسايی شما را فراوان خواهد ساخت [23[.شفقت ،پادشاهی من بر اساس
قانون تکثير کار میکند».
سپس پادشاه با جزييات بيشتر به او نشان داد که به چه شکل تالشهای
مطيعانه او با وجود آن که او در اجتماع رهبر نبود ،بر انبوهی از مردم
تاثير گذاشته است .آثار اعمال او همچون موجی ادامه يافته بود .جايلين
ادامه داد« :پس چنان که نوشته شده :او سخاوتمندانه بخشيده و به فقرا
[[24
داده است ،پارسايیاش باقی میماند ،تا به ابد».
يک زندگی مطيعانه نسبت به من اثرات خود را به اطراف میپراکند،
و هيچ شهروندی تا زمانی که در برابر تخت داوری میايستد ،به طور
کامل از آن آگاه نيست .به همين دليل بسياری از چيزهای کم اهميت
اطاعت نمیکنند ،چراکه به نظرشان ناچيز میرسند ،اما در بسياری از
مواقع چيزهايی که به نظر ناچيز میرسند و کم اهميتاند ،در اين پادشاهی
بزرگترين محصول را توليد میکنند .کليد اين موفقيت ،اطاعت تو بود،
شرايط مهم نيست.
سپس جايلين گفت« :شفقت ،آيا آن تخت خالی در سمت چپات که
نزديک من است را میبينی؟» او پاسخ داد« :بله ،سرورم!»
«اين تخت مال توست که روی آن مینشينی و باقی زندگیات را همراه
من حکمرانی خواهی کرد».
شفقت که به شدت شوکه شده بود ،گفت« :سرورم ،من شايسته
حکمرانی نيستم .من تنها يک رستوران دار ساده بودم .افرادی بسياری
شايستهتر از من برای اين کار وجود دارند .چگونه ممکن است که من
بتوانم همراه شما در چنين پادشاهی عظيمی حکمرانی کنم؟ خودخواه يکی
از رهبران بزرگ در اجتماع ما بود .نظر شما درباره او چيست؟ خواهش
میکنم به من شغلی بدهيد که بتوانم به شما يا مردمتان خدمت کنم!»
جايلين پاسخ داد« :خودخواه اکنون در انتهای تاالر بزرگ است و به
عنوان يک طراح محيطی در بخش از شهرمان که سرزمينهای مسطح،
 23دوم قرنتيان 10 :9
 24دوم قرنتيان 9 :9
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ناميده میشود ،مشغول به کار خواهد شد .او همچنين به طراحان ديگر
در شهرهای مشخص شده ای ،خدمت خواهد کرد .با اين وجود تو يک
حکمران خواهی بود ،زيرا محبتات را به من و مردم من نشان داده ای.
پايداری ،وفاداری و فروتنیات تو را در اين مقام حفاظت میکند .آيا
کلمات مرا از نوشتههای گذشته به ياد نمیآوری؟ زيرا هر که خود را
بزرگ سازد ،خوار خواهد شد ،و هر که خود را خوار سازد ،سرافراز
خواهد گرديد [25[.تو نه تنها با من حکومت خواهی کرد ،بلکه من برايت
خانهای مجلل در بهترين نقطه دريای بزرگ در نزديکی خانهام در مرکز
شاهی آماده کردهام .میدانم چه اندازه آب و صدای امواج را دوست
داری ،بنابراين اين خواسته و شادی را به تو میبخشم .من به تمام
خادمان وفادار خواستههای قلبی شان را اعطا میکنم».
شفقت الکن شده بود .پادشاه ادامه داد« :تو بر بيش از ده منطقه اين
شهر حکومت خواهی کرد .يازده حکمران ديگر همراه تو وجود دارند
که بر مجموعه يک صد و بيست منطقه اين شهر نظارت میکنند .تو به
همراه هفتاد و هفت حکمران اين شهر که بر اين تخت نشستهاند ،با من
و در نزديکی من کار خواهی کرد .فرمانروايان ديگر بخشهايی مانند
آموزش و پرورش ،ساخت و ساز ،پذيرايی و سرگرمی ،هنرها و دواير
و رشتههای مختلف ديگر را در دست دارند .هفتاد و هفت حکمران اين
شهر ،من و پدرم کسانی هستيم که مسئوليت طرح ،پيشبينی و سرپرستی
زندگی در افابل را داريم .تو يکی از مشاوران امين من و رابطی ميان من
و شهروندان هستی».
تو نه تنها اين شهر را به همراه من اداره خواهی کرد بلکه همانند هفتاد
و هفت حکمران ديگر ،شهرهای مناطق خارجی را نيز رهبری خواهی کرد.
من تو را به عنوان مسئول بيست شهری که در ايالت بنگيال وجود دارد،
منصوب میکنم .تو نخست وزير اين بيست شهر خواهی بود .همه کسانی
که در اين شهرها زندگی میکنند و يا مسئول و رهبر هستند ،بايد به تو
گزارش بدهند .تو تنها به من گزارش خواهی داد».
وقتی جايلين اين کلمات را گفت ،بیادعا که در عقب تاالر ايستاده بود،
برای همکالس سابقاش بسيار خوشحال شد .با اين وجود اين احساس
با حس درد و افسوس توامان شده بود؛ او با خود میانديشيد که چه
 25لوقا 11 :14
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فرصتهايی برای تاثير گذاشتن بر هزاران نفر برای پادشاهی و ملکوت را
داشت .او هيچ کاری نکرده بود .او نيز میتوانست يکی از اين زيردستان
امتياز يافته جايلين باشد که مستقيم با او کار میکنند .او برای پذيرشاش
در پادشاهی افابل قدردان بود اما میدانست که زمانش را در مدت کوتاه
اقامت در عندل هدر داده است ،و نتيجهاش را در اين  125سال باقی
زندگیاش میديد.
سپس پادشاه به رييس نگهبانان گفت« :تاج غالب آمده و عصای
فرمانروايی را برای من بياور!»
به محض آن که جايلين تاج و عصا را گرفت ،آن را بر سر شفقت نهاد.
آن گاه پادشاه اعالم کرد« :آفرين،ای خادم نيکو ،چون در اندک امين بودی،
[[26
حکومت ده شهر را به تو میسپارم».
سپس پادشاه عصا را به دست شفقت داد و گفت« :تو از اين پس شفقت
ناميده نخواهی شد ،زيرا که من نامی تازه به تو میدهم؛ تو از اين پس
«غلبه يافته محبوب»[ [27ناميده خواهی شد .مگر نه آن که من برای تمام
شهروندان عندل نبوت کرده بودم که :هر که غالب آيد و خواست مرا تا به
آخر انجام دهد ،او را بر قومها اقتدار خواهم بخشيد ،و با عصای آهنين بر
آنان حکم خواهد راند؛ و آن را چون سبوی سفالين خرد خواهد کرد ،همان
[[28
گونه که من اين اقتدار را از پدرم يافتهام».
جايلين به سمت ميزی که آخرين تکه ميوه حيات روی آن بود ،رفت.
آن را برای «غلبه يافته محبوب» آورد و گفت« :دوست عزيزم و حکمران
گرامی ،بيا و از ميوه درخت حيات بخور!»
هنگامی که «غلبه يافته محبوب» ميوه را خورد ،احساس قدرت ،پاک
شدن و خلوص نمود .درست همان گونه که ديگران به هنگام خوردن اين
خوش طعم ترين ميوه چنين حسی را تجربه کرده بودند .افکار او غرق در
محبتی عظيم تر شد و عالقمندیاش به خدمت ،وسيع تر و بزرگتر گرديد؛
چيزی که پيشتر هرگز تجربه نکرده بود .او از تمامی دردهای گذشته و
افکار تاريکش در عندل پاک شد .او کامال احساس قدرت ،شادی ،اميد و
ايمان میکرد .سرش را بلند کرد ،به جايلين نگاهی کرد و لبخندی زد .بعد
بدون اين که خود بداند چرا ،آن دو با شادی و صدای بلند به خنده افتادند.
 26لوقا 17 :19
Cherished Overcomer 27
 28مکاشفه 27-26 :2
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اين آغاز يک مصاحبت مادام العمر بود.
جايلين او را تا تختش همراهی کرد و گفت« :غلبه يافته محبوب ،بچرخ
و با خانواده ات روبهرو شو!»
او در ميان غريو تشويق حاضران به سمت آنها چرخيد .صدای عظيم
شادی و رقص همه را در بر گرفت .آن طور که شهادت دادهاند ،اين جشن
بزرگتر از جشن تمام داوریهای ديگر بود .محيط ،لبريز از شادی و
جشن شد .لبخندی نورانی بر صورت غالب آمده گرامی نشست و محبت و
عشقی شگفتانگيز از او به بيرون میريخت  .پادشاه بازوانش را دور شانه
او نهاد و با شادی اعالم کرد« :آفرين،ای خادم نيکو و امين! در چيزهای کم
امين بودی ،پس تو را بر چيزهای بسيار خواهم گماشت .بيا و در شادی
[[29
ارباب خود شريک شو».
اين چنين داستان ما درباره پادشاه بزرگ ،خادمانش و پادشاهی شهر
افابل به پايان رسيد.

م

مو ش و

ا

در اين فصل به آنچه داوری مقدسان شبيه آن خواهد بود ،نگاهی
کوتاهانداختهايم .الزم نيست بيش از حد بر اين حقيقت که تخت داوری
مسيح بسيار پرجالل تر و باشکوهتر از شرح و تصويری است که در
اين داستان تجسم کردهايم ،تاکيد کنم .با اين وجود ،اين تمثيل روشنگر
بسياری از حقايقی است که در ملکوت و پادشاهی خدا منعکس شده است.
جزييات اين داستان به معنای بنانهادن يک سری حقايق نيست بلکه با
هدف تقويت و بيان حقايق گفته شدهاند .زمانی که عيسا از َم َثلها استفاده
میکرد ،میبينيد که او نکاتی را در داستانش مطرح میکند و از روی
جزيياتی که در ارتباط با حقايقی که درباره آنها گفتوگو میکند ،به
سرعت میگذرد .به همين ترتيب من نيز تالش کردم روی نکاتی در داستان
تاکيد کنم که در ارتباط با پادشاهی جاودانی عيسای مسيح باشند .به هر
حال بعد از آن که کتاب را به پايان برديد ،میتوانيد اين روايت را دوباره
بخوانيد و بيشتر از آن بهره ببريد و به ژرفنای بيشتری از تعاليم کتاب
مقدس که در فصول قبل و بعد آمده است ،دست يابيد.
 29متا 21 :25

پادشاهیافابل-روزداوری(بخشدوم)
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فصل نهم

س ا
و اما من روی تو را در عدالت خ واهم ديد ،و چون بيدار شوم،
از صورت تو سير خ واهم شد.
م مور

اجازه دهيد اکنون درباره مفهوم واژه عدالت[ [1و پارسايی بحث نکنيم .همان
طور که برای بیايمانان يک مکان موقتی به نام هادس وجود دارد و بعد
به عنوان خانه ابدی ،مکانی به نام درياچه آتش ،مکانی برای ايماندارانی که
میميرند نيز وجود دارد که البته يک روز به جای ديگری خواهند رفت .اين
[[2
مکانی که برای ايمانداران آماده شده بيشتر به عنوان آسمان يا بهشت
شناخته میشود ،اما کتاب مقدس از آن به عنوان اورشليم آسمانی نام میبرد.
خانه نهايی و ابدی پارسايان نيز اورشليم ناميده میشود ،اما در زمين قرار
دارد .اين شهری است که پس از داوری نهايی از آسمان بر زمين قرار میگيرد.
اين شهر اورشليم جديد ناميده میشود( .مکاشفه  2 :21را ببينيد).

ورش م با
«بلکه به کوه صهيون نزديک آمدهايد ،به اورشليم آسمانی که شهر خدای
زنده است .به جمع شادمانه هزاران هزار فرشته آمده ايد ،به کليسای نخست
زادگانی که نامهايشان در آسمان نوشته شده است .به خدا نزديک شدهايد،
به خدايی که داور همه آدميان است ،و به روحهای پارسايانی که کامل
شدهاند ،و به عيسا که واسطه عهدی جديد است ،و به خون پاشيدهای که
Righteous 1
Heaven 2
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نيکوتر از خون هابيل سخن میگويد( ».عب رانيان )24-22 :12

اورشليم آسمانی يا اورشليم باال (غالطيان  )26 :4يک شهر است .همان
طور که در روايت ما به عنوان افابل تجسم شده بود .اين شهر بر فراز کوهی
به نام صهيون بنا شده است .پدر و پسر در آنجا به همراه هزاران فرشته
ساکناند .کليسای نخست زادگان در آنجا ساکن است که به ترتيب اشاره
به مقدسان عهد عتيق و کسانی دارد که مسيح را تجربه کردهاند .عيسا فرزند
ارشد[ [3برادران بسيار ناميده شده است( .روميان  )29 :8بنابراين کليسای
نخست زاده را میتوان کليسای عيسای مسيح ناميد .همچنين توجه کنيد که
«روحهای پارسايانی که کامل شدهاند» نيز در اورشليم آسمانی ساکناند.
اين افراد چه کسانی هستند؟ با توجه به اين که او قبال به هر دو گروه
مقدسان عهد عتيق و عهد جديد اشاره کرده که پاداش خود را يافتهاند! به
ياد بياوريد هنگامی که ما به وسيله روح خدا تولد دوباره میيابيم ،دارای
خلقت تازه میشويم و روحهای ما در شباهت مسيح کامل شده و در او يافت
میشويم .در اين آيه نويسنده تنها به روحهای آنها اشاره کرده است نه
به بدنها و جانهای آنها .من شخصا باور دارم که اين اشاره به مقدسانی
دارد که اين جا و بر زمين ،عيسا را خدمت میکنند .فکرش را بکنيد ،نويسنده
رساله عبرانيان به ما میگويد:
«پس آزادانه به تخت فيض نزديک شويم تا رحمت بيابيم و فيضی را
حاصل کنيم که به هنگام نياز ياری مان دهد( ».عبرانيان )16 :4
تخت فيض در وسط شهر خدا قرار گرفته است و اين دعوتی است از
ما که در زمين هستيم .آيا ممکن است کسانی که هنوز روی زمين زندگی
میکنند ،تنها به اين دليل که دعا میکنند ،از اين طريق به تخت فيض نزديک
شوند؟!
ما روح هستيم با جان (که شامل هوش ،آرزوها و حواس ما میشود) که
اکنون در بدن زندگی میکنيم .عيسا گفت که ما تنها میتوانيم خدا را در راه
و راستی پرستش کنيم( .يوحنا  )24 :4پولس رسول بر اين موضوع تاکيد
میکند« :خدايی که او را با همه وجودم در کار انجيل پسرش خدمت میکنم،
بر من شاهد است که چگونه پيوسته در دعاهايم شما را در همه اوقات ياد
میکنم( ».روميان  )9 :1زيرا روح ما به شباهت خداوند آفريده شده است و ما
 Firstborn 3نخست زاده
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که تولد تازه يافته ايم ،اکنون قادريم از طريق خون مسيح و قدرت روحالقدس
در هر زمانی که نياز داريم يا میخواهيم او را بپرستيم و وارد مکان تخت
فيض خداوند شويم.

د ر س ا
هم اکنون اورشليم باال در مکانی که آسمان سوم ناميده میشود ،واقع
شده است .اين مکان واقعی است .مکانی که پولس رسول پيش از مرگش
آن را ديده بود .او نوشت:
«میبايد که فخر کنم ،هرچند سودی از آن حاصل نمیشود ،ادامه
میدهم و به روياها و مکاشفات خداوند میپردازم .شخصی را که در
مسيح است ،میشناسم که چهارده سال پيش به آسمان سوم ربوده شد.
نمیدانم با بدن به آسمان رفت يا بيرون از بدن ،خدا میداند .و میدانم
که به فردوس باال برده شد  -با بدن يا بيرون از بدن ،خدا میداند -و
چيزهای وصف ناشدنی شنيد ،که سخن گفتن از آنها بر انسان جايز
نيست( ».دوم قرنتيان )4-1 :12

پژوهشگران مسيحی معتقدند که پولس درباره خودش سخن میگويد.
در حقيقت ،در يکی از ترجمههای انگليسی کتاب مقدس[ [4آمده« :من چهارده
سال پيش به آسمان سوم برده شدم».
توجه کنيد که پولس از اين که در بدن يا بيرون از بدن بوده ،آگاه نيست.
اين مطلب تنها به اين شکل قابل توضيح است که آسمان مکانی واقعی و
فيزيکی است .بسياری را میشناسم که فکر میکنند آسمان مکانی ناديدنی
است و مردم همچون روحهايی در اطراف آن شناورند .خير ،آنجا مکانی
واقعی است .در آن خيابانها ،درختان ،حيوانات ،ساختمانها ،آب و غيره
وجود دارد.
چند نفری را میشناسم که درست همانند پولس به آسمان برده شده و
برگشتهاند .اجازه دهيد تنها يکی از نمونههای مورد عالقهام را با شما در
ميان بگذارم .دوست کشيشی دارم که سه بار برای او و کليسايش موعظه
کردهام .در اکتبر  1979پس از نخستين جلسه او به سرعت خود را به خانه
رساند و همسرش را ديد که روی پلهها چمباتمه زده و به طور غيرقابل
New Living Translation 4
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کنترلی گريه میکند .فورا دريافت که بايد اتفاق بسيار بدی رخ داده باشد.
خيلی زود متوجه شد که پسر ده سالهاش يک تلويزيون کوچک را به حمام
برده تا حين حمام ،مسابقه فوتبال را تماشا کند .او تلويزيون را به داخل وان
حمام کشيد و دچار برق گرفتگی شد.
دوستم ،پسرش را در حالی پيدا کرد که هيچ نبضی نداشت .جسمش سرد
و کبود شده و مردمک چشمش گشاد شده بود که نشانه عدم فعاليت مغزی
است .دوستم زمانی که به عنوان جانشين کالنتر شهر لوسآنجلس در دايره
کالنتری کار میکرد ،با کمکهای اوليه و اورژانس آشنا و شاهد مرگهای
بسياری بود .اگر قرار بود به عنوان افسر پليس به جايی با وضعيت مشابه
وارد میشد ،قطعا موضوع را مرگ و پزشکی قانونی را خبر میکرد.
اما اکنون او ايمانداری بود که قدرت دعا را میشناخت .او شروع کرد به
دعا کردن و همزمان تنفس مصنوعی و عمل احيا را روی پسرش انجام داد.
پس از چند دقيقه گروه کمکهای اوليه رسيدند و او اين کار را به متخصصان
سپرد و خودش به دعا ادامه داد .آنها مدت چهل و پنج دقيقه آنجا بودند،
بدون آن که موفق شوند پسرش را بازگردانند .دستگاه الکتروکارديوگرام
در تمام مدت خط صافی[ [5را نشان میداد .اکنون گروه امداد از انتظار برای
کاری که از نظر آنها ادامهاش ديوانگی بود ،بیتاب شده بودند .دوستم
در نهايت چنين دعا کرد« :پدر ،ديگر بيش از اين ايمانی ندارم .ديگر از پا
درآمدهام .اما میدانم کالم تو از ايمان ديگری صحبت میکند (اشاره به
عطای ايمان که در اول قرنتيان  9 :12به آن پرداخته شده است) .او پس
از گفتن اين حرف حس کرد دستی بر سرش قرار گرفته است .به محض
اين اتفاق او نيرو و اقتداری عظيم را درون روحش حس کرد و با فرياد به
پسرش گفت« :تو در نام عيسا زنده خواهی شد و نخواهی مرد!»
در نهايت تعجب ،دستگاه الکتروکارديوگرام با صدای منقطعی شروع به
فعاليت کرد و بر صفحه نمايشگر آن ضربان قلب ظاهر شد .امدادگران با
هيجان از جا پريدند .آنها به سرعت پسر دوستم را از پلهها پايين آورده و
او را داخل آمبوالنس گذاشتند .رنگ او از کبودی به رنگ صورتی گراييده
بود و چشمانش کامال طبيعی بود .اکنون بدنش گرم شده بود.
دوستم به شدت هيجانزده بود .اکنون پسرش زنده و حالش خوب بود.
همچنين او داستانی از يک معجزه بزرگ از آنچه خدا انجام داده بود ،داشت
 Flat Line 5نشان گر وضعيت مرگ قلبی در نمايشگر دستگاه الکتروکاردوگرام
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تا برای دوستانش تعريف کند .آنچه که او نمیدانست ،جنگی بود که برای
نجات زندگی پسرش تازه آغاز شده بود .پزشکان اعالم کردند که پسرش
در ُکماست .پس از آزمايشات ،پزشکان يک بافت کليوی را پيدا کردند که از
مجرای ادرار خارج شده بود که به زبان عاميانه به اين معناست که فرد دچار
مرگ مغزی شده است .آنها به دوستم گفتند که اگر پسرش زنده بماند ،زندگی
گياهی خواهد داشت و بعد در گزارش نوشته بودند که او از نظر وضعيت
اجتماعی مانند کودکی سه ماهه با ضريب هوشی يک درصد خواهد بود.
برای کوتاه کردن اين داستان بسيار طوالنی بايد بگويم که پس از هفت
ماه دعا و تسليم نشدن ،ناگهان پسر از کما بيرون آمد .هنگامی که اين اتفاق
افتاد ،پدرش کنارش بود .او با هيجان شروع به سوال کردن از پسرش نمود
و او در همان زمان به سواالتش پاسخ میداد.
سرانجام اين که پسر دوستم از دبيرستان اوکال فارغ التحصيل شد و
مدرسه کتاب مقدس را نيز با افتخار به پايان برد .او حتا باالترين رتبه را
در دبيرستان به دست آورد .او ازدواج موفقی کرد و اکنون دو فرزند دارد.

پ ر م با

سا بود م

سه روز پس از ترک بيمارستان ،دوستم متوجه شد که صورت پسرش
سرخ و برافروخته شده است .او پرسيد« :اتفاقی افتاده؟»
پسرش پاسخ داد« :پدر ،من با عيسا بودهام .هنگامی که تلويزيون به
درون وان حمام افتاد ،من هيچ چيز حس نکردم .يک فرشته بسيار بزرگ
بازوی مرا گرفت و مرا از بدنم بيرون کشيد .ما در ميان يک تونل با سرعتی
عجيب حرکت میکرديم .پيش از آن که روی يکی از خيابانهای آسمان
(فردوس) فرود بياييم ،به نوری پر سرعت برخورد کرديم.
او به پدرش گفت که آن خيابان طاليی نبود اما از طالی خالص ساخته
شده بود .او میتوانست از ميان آنها همه چيز را ببيند .در زمين ،نمیتوان
طال را به خلوصی که در آسمان میرسد ،تصفيه کرد .اگرچه در زمين هم
در بسياری از مواقع از طال در پنجرهها استفاده میشود تا به آنها جلوهای
طاليی رنگ بدهند (مانند حفاظهای قديمی کاله فضانوردان ،يا شيشه اتاقک
خلبان هواپيماهای جت ،ساختمانها و )...بنابراين طال در خالصترين
وضعيتاش کامال شفاف است.
آسمان
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پسر ادامه داد که نخستين کسانی که به او در آن خيابان خوش آمد گفتند،
خويشاوندانی بودند که مرده بودند .و او همه آنها را نام برد ،در حالی که
برخی از آنها را هرگز نه مالقات کرده بود و نه نامشان را میدانست.
همچنين در ميان گروه پيشواز ،خانمی بود به نام «فيليس» .او همسايهای بود
که مادر پسر يک ماه پيش از برق گرفتگی برايش دعا کرده بود تا به عيسا
ايمان بياورد .او دو هفته پس از ايمانش مرده بود.
آنها مشغول خوش و بش بودند که پسر ناگهان صدايی شنيد و جماعت
اطراف او کنار رفتند .آنجا عيسا ايستاده بود .خداوند پسر را به سفری
آسمانی برد .آنها خيابانها و ساختمانهای بسياری ديدند .آنجا بدون
شک شهری بزرگ بود .گل ها ،علفها و حتا صخرهها همگی زنده بودند و
به شکلی موزون آواز میخواندند .او گفت مانند آن بود که خدا را پرستش
میکنند .اگر او روی گل يا علفی میايستاد ،آنها آسيب نمیديدند بلکه فورا
به حالت پيشين خود بازمی گشتند .او متوجه شد که رنگها بسيار پرطراوت
و درخشاناند .چيزی که قابل قياس با زمين نبود .آنجا رنگهايی وجود
داشت که او قبال هرگز نديده بود .حتا به او اين امکان داده شده بود تا
خانههايی که در آسمان متعلق به پدر ،مادر ،خواهر و برادرش بود را ببيند.
پس از همه اينها ،ناگهان با حرف عيسا شوکه شد .عيسا به او گفت که
بايد برگردد .او نمیخواست که آسمان را ترک کند .اما عيسا او را به مکانی
برد که در آنجا پرده را کنار زد .پسر دوستم میتوانست پدرش را ببيند که
او را صدا میزد تا برگردد .سپس عيسا گفت« :او پدر توست و اين اقتدار را
دارد که تو را برگرداند!»
از آن لحظه ،پسر از پدرش خواست تا اگر بار ديگر مرد ،او را برنگرداند.
بايد بگويم وقتی دوستم اين قسمت را برايم تعريف کرد ،مات و حيران
شدم .اما آسمان به مراتب از زمين بهتر است .من کسانی را پيدا کردهام که
تجربهای مشابه داشتهاند و برای همه آنها همواره زمان بازگشت بسيار
سخت بوده است .پولس نيز در ارتباط با اين مساله در کشمکش بوده است.
او در رساله به فيليپيان مینويسد« :زيرا بين اين دو سخت در کشمکشم :چرا
که آرزو دارم رخت از اين جهان بربندم و با مسيح باشم ،که اين به مراتب
بهتر است( ».فيليپيان  )23 :1نه بهتر يا بسيار ،بلکه بسيار بسيار[[ [6به مراتب[
بهتر! او تجربه شهر آسمانی را داشت و خواستار بازگشت بود ،اما او ماندن
 6در ترجمه انگليسی  Far Far Betterآمده است که «بسيار بسيار» ترجمه میشود.
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برای پادشاهی خدا بر زمين را برگزيد.
پسر به پدرش گفت زمانی که در آسمان بوده ،ده ساله نبوده است .او
بدن يک مرد بالغ را داشت .بسياری ،از جمله پسر دوست من ،باور دارند که
ما همه در بدنهای جالل يافتهمان هستيم؛ سی و سه سال سن داريم و اين
يعنی سن عيسا وقتی که مصلوب شد .به همين دليل کتاب مقدس میگويد:
«عزيزان ،اينک فرزندان خدا هستيم ،ولی آنچه خواهيم بود هنوز آشکار
نشده است .اما میدانيم آن گاه که او ظهور کند ،مانند او خواهيم بود ،چون
او را چنان که هست خواهيم ديد( ».اول يوحنا )2 :3
اين تنها يکی از نمونه داستانهای واقعی بیشماری است که توانستم
برای شما تعريف کنم ،اما اين داستان به همراه کالم نشان میدهد که آسمان
واقعی است .همه کسانی که خدمت گزاران وفادار عيسا هستند ،به مجرد
ترک زمين در اين شهر ساکن خواهند شد.

نجا رو

ا و سم

همان طور که قبال بيان کردم ،روح يک فرد به محض آن که عيسا را
به عنوان خداوند میپذيرد ،دارای خلقت تازهای میشود .آنها بی درنگ به
شباهت عيسای مسيح درمی آيند .يوحنا نيز اين موضوع را تصديق میکند:
«زيرا ما در اين دنيا همان گونه ايم که او هست» (اول يوحنا  )17 :4همان
طور که میبينيد يوحنا به جای صحبت درباره کسانی که به پاداش خود
رسيدهاند ،آشکارا به ايماندارانی اشاره میکند که هنوز بر زمين زندگی
میکنند .کسی که به طور حقيقی به وسيله روحالقدس تولد تازه يافته است،
در همين جا و همين لحظه ،روحش به کمال میرسد .به محض آن که روح
ما نجات پيدا میکند ،روند نجات جان ما همان طور که قبال نشان داده شد
شامل فکر ،ايمان و احساسات ماست ،آغاز میگردد .جان ما به وسيله کالم
خدا و اطاعت ما نسبت به آن ،نجات يافته و تغيير میکند .يعقوب اين موضوع
را به اين شکل بيان میکند:
«برادران عزيز من ،توجه کنيد :هر کس بايد در شنيدن تند باشد ،در سخن
گفتن کند و در خشم آهسته! ..پس هر گونه پليدی و هر فزونی بدخواهی را
از خود دور کنيد و با حلم ،کالمی را که در شما نشانده شده و میتواند
جانهای شما را نجاتبخشد ،بپذيريد .به جای آورنده کالم باشيد ،نه فقط
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شنونده آن؛ خود را فريب مدهيد!» (يعقوب )22-21 ،19 :1
توجه به اين نکته مهم است که يعقوب با «برادران عزيز» در ارتباط با
نجات جان سخن میگويد نه با بیايمانان .او بر شنيدن و اطاعت توامان
نسبت به کالم خدا تاکيد میکند.
جان تنها بخشی از وجود انسان است که ما در تعيين سرعت نجات آن
نقش داريم .ما از طريق شنيدن و اطاعت کردن باعث میشويم که سرعت
روند نجات افزايش يابد ،يا برعکس [در اثر نااطاعتی و نشنيدن کالم خدا[
سرعت آن را کند میکنيم .تغيير شکل جانهايمان برای آن که به عنوان
ايماندار پايان خوبی داشته باشيم ،بسيار ضروری است.
در نهايت آخرين بخشی از ما که بايد نجات يابد ،جسم ماست .به دقت آنچه
را که پولس رسول در اين باره میگويد ،بخوانيد:
«اينک میدانيم هرگاه اين خيمه زمينی که در آن سکونت داريم فرو ريزد ،عمارتی
از خدا داريم ،خانهای ناساخته به دست و جاودانه در آسمان .و به راستی که در
اين خيمه آه میکشيم ،زي را مشتاق آنيم که مسکن آسمانی خود را در بر کنيم،
چ را که با در بر کردنش ،عريان يافت نخ واهيم شد .زي را تا زمانی که در اين خيمه
هستيم ،با گ رانباری آه میکشيم ،چون نمیخ واهيم جامه از تن به در کنيم ،بلکه
جامهای ديگر به تن کنيم ،تا فانی غرق حيات شود .و خداست که ما را ب رای اين
مقصود آماده کرده و روح را همچون بيعانه به ما داده است .پس همواره دلگرميم،
هر چند میدانيم تا زمانی که در اين بدن منزل داريم ،از خداوند غريبيم ،زي را با
ايمان زندگی میکنيم ،نه با ديدار .آری ،ما چنين دلگرميم و ترجيح میدهيم از بدن
غربت جسته ،نزد خداوند منزل گيريم( ».دوم قرنتيان )8-1 :5

خواندن اين کلمات به ما اميدی عظيم میبخشد و جانهای ما را میپااليد.
توجه کنيد که او تنها به دنبال يک اشاره و تذکر صرف نيست ،بلکه اين حقيقت
را مدنظر قرار میدهد که ما بدنهای ابدی خواهيم داشت .در جای ديگر او
بيان میدارد که« :زيرا اين بدن فسادپذير بايد فسادناپذيری را بپوشد و اين
بدن فانی بايد به بقا آراسته شود( ».اول قرنتيان )53 :15
بدنهای ما نبايد با بدن عيسا متفاوت باشد ،همان طور که کتاب مقدس
بيان میدارد:
«پس اگر در مرگی همچون مرگ او ،با وی يگانه شدهايم ،به يقين در
رستاخيزی همچون رستاخيز او نيز با او يگانه خ واهيم بود( ».روميان )5 :6
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و «عزيزان ،اينک فرزندا ِن خدا هستيم ،ولی آنچه خ واهيم بود هنوز آشکار
نشده است .اما میدانيم آن گاه که او ظهور کند ،مانند او خ واهيم بود ،چون
او را چنان که هست خ واهيم ديد( ».اول يوحنا )2 :3

اجازه دهيد بيشتر درباره جسم و بدن عيسا پس از رستاخيز تعمق کنيم.
هر ويژگی که بدن او داراست ،بدن ما نيز پس از نجات دارا خواهد شد .بياييد
با اتفاقی که در قبر او در صبح برخاستناش رخ داد ،آغاز کنيم .مريم مجدليه
نخستين کسی بود که قبر را خالی يافت .او گريست زيرا فکر میکرد بدن
خداوندش را دزديدهاند.
«چون اين را گفت ،برگشت و عيسا را آنجا ايستاده ديد ،اما نشناخت .عيسا
به او گفت:ای زن ،چ را گريانی؟ که را میجويی؟ مريم به گمان اين که باغبان
است ،گفت :سرورم ،اگر تو او را برداشته ای ،به من بگو کجا گذاشتهای تا
بروم و او را برگيرم( ».يوحنا )15-14 :20

عيسا با انسانهای عادی تفاوتی نداشت؛ او شبيه يک موجود بيگانه در
فيلمهای علمی  -تخيلی نبود .مريم او را با باغبان اشتباه گرفت ،بنابراين
او بدنی داشت که شبيه بدنهای کنونی ماست .مريم او را نشناخت .زيرا
شهامت نداشت باور کند که او زنده است .او ديد که عيسا را با بیرحمی و
قساوت کشتهاند ،جسد را برده و دفن کردهاند .تا زمانی که عيسا شخصا با
او سخن گفت ،مريم نتوانست باور کند که او زنده است.
بدن او از نظر ظاهری تفاوتی با آدمهای عادی نداشت ،اما بايد بپرسيم
آيا مريم تصويری از روح او را میديد يا حقيقتا اين جسم او بود؟ اين
پرسش با ظاهرشدن دوباره او در ميان شاگردان پاسخ داده میشود .او
گفت« :چرا اين چنين مضطربيد؟ چرا شک و ترديد به دل راه میدهيد؟ دست
و پايم را بنگريد خودم هستم! به من دست بزنيد و ببينيد؛ شبح ،گوشت و
استخوان ندارد ،اما چنان که میبينيد من دارم!» (لوقا )39-38 :24
او گوشت و استخوان داشت! اما توجه کنيد که او چيزی درباره خون
نگفت .علت اين است که خون او بر تخت رحمت خدا پاشيده شده است .من
ايماندارم که اکنون آنچه که در رگهای او جاری است ،جالل خداوند است.
بنابراين ما نيز گوشت و استخوان داريم .عيسا همچنين قادر بود غذای
فيزيکی بخورد« :آنها از فرط شادی و حيرت نمیتوانستند باور کنند .پس
به ايشان گفت :چيزی برای خوردن داريد؟ تکهای ماهی بريان به او دادند .آن
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را گرفت و در برابر چشمان ايشان خورد( ».لوقا )43-41 :24
غذا خوردن در حضور شاگردان تنها يک بار اتفاق نيفتاد .بلکه دو
واقعه ديگر نيز ثبت شده است .يک بار در خانه مردانی که در راه عمائوس
مالقات کرد و بار ديگر که او خود برای يازده شاگردش صبحانهای آماده
کرد .بنابراين ما قادر خواهيم بود با بدنهای ابدی خود غذا بخوريم .عيسا
میتوانست با بدن جالل يافته خود صحبت کند ،آواز بخواند ،راه برود ،اشيا
را بردارد و کارهای ديگری را که انسان عادی قادر به انجام آن است ،انجام
دهد .اما او در عين حال میتوانست از ديوار عبور کند و جسم خود را ناپديد
سازد! ممکن است بپرسيد« :اما او که گوشت و استخوان داشت ،چه طور
میتوانست از ديوار عبور کند و خود را ناپديد سازد؟» بله ،ببينيد يوحنا چه
میگويد:
«شامگاه همان روز ،که نخستين روز هفته بود ،آن گاه که شاگردان گرد
هم بودند و درها از ترس يهوديان قفل بود ،عيسا آمد و در ميان ايشان
ايستاد و گفت :سالم بر شما!» (يوحنا )19 :20
او در اين برخورد با شاگردانش از توما میخواهد که انگشتش را بر
دستها و پهلويش بگذارد .پس بدون شک بار ديگر میبينيم که او گوشت
و استخوان داشت .چگونه عيسا در حالی که در قفل بود ،ناگهان در ميان
شاگردان ايستاد؟ او از ديوار عبور کرد و ظاهر شد ،همان گونه که میتوانست
به سادگی ناپديد شود ،چنان که در گزارشات مختلفی آمده است از جمله پس
از شکستن نان برای آن دو مرد که در راه عمائوس مالقات کرده بود« :در
همان هنگام ،چشمان ايشان گشوده شد و او را شناختند ،اما در دم از نظر
ايشان ناپديد گشت( ».لوقا )31 :24
ما نيز در بدنهای قيام کرده خود اين توانايی را داريم که ناپديد شويم و
در مکانی متفاوت بار ديگر ظاهر شويم .اين موضوع چگونگی جابه جايی ما
را در سفرهای طوالنی و پر فاصله در آسمان و زمين جديد ،نشان میدهد.
ما بايد چنين توانايی را داشته باشيم ،زيرا شهر خداوند بيش از دو هزار
و پانصد کيلومتر طول و عرض دارد .ما همچنين قادر خواهيم بود در هوا
شناور شويم؛ به ياد آوريد که عيسا پس از چهل روز برخورد متقابل با
شاگردان به سوی آسمان شناور گرديد .يکی از چيزهايی که پسر دوستم
همانند ديگر کسانی که آسمان را تجربه کرده بودند ،به پدرش گفته بود ،اين
بود که شما میتوانيد راه برويد ،شناور شويد و فورا از مکانی به مکانی
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ديگر جابه جا شويد .آن پسر در بخشهايی از سفر راه رفته بود و در
قسمتهايی ديگر برای رفتن به جايی شناور بود و به پرواز درآمده بود.

س طنت

رسال

سا

الزم است که توجه خود را به سوی جابه جايی و انتقال شهر خدا
معطوف کنيم ،اما اجازه دهيد ابتدا درباره حوادثی که پيش از اين موضوع
بروز میيابند ،بحث کنيم .در پايان دوران کليسا ،دوره هفت ساله عذاب و
آزمايش فرامیرسد .مردی هرج و مرج طلب ،به نام ضدمسيح ،پيدا خواهد
شد و بسياری را خواهد فريفت .او به ضد خدا برمی خيزد و خود را برتر از
خدا میداند .او مقدسان را مورد آزار و شکنجه قرار خواهد داد و ملتهای
بسياری را به سوی تاريکی و طغيان عليه خداوند رهنمون خواهد شد.
در اين دوران ،خداوند به خاطر مقدساناش خواهد آمد .برخی معتقدند
اين موضوع پيش از دوران هفت ساله آغاز خواهد شد و برخی بروز آن را
در ميانه اين دوران و گروهی در پايان آن میدانند .البته اين مطلبی است که
قصد ندارم در اين کتاب دربارهاش بحث کنم .اما آنچه که مهم است ،آمادگی
ماست .پولس بارها ربوده شدن و بردن کليسا را در عهد جديد شرح داده
است .يک نمونه را با هم میخوانيم:
«زي را خداوند ،خود با فرمانی بلندآواز و آوای رييس فرشتگان و نفير شيپور
خدا ،از آسمان فرود خ واهد آمد .آن گاه نخست مردگا ِن در مسيح زنده
خ واهند شد .پس از آن ،ما که هنوز زنده و باقی مانده ايم ،با آنها در
ابرها ربوده خ واهيم شد تا خداوند را در ه وا مالقات کنيم ،و بدين گونه
هميشه با خداوند خ واهيم بود .پس بدين سخنان ،يکديگر را دلداری دهيد».
(اول تسالونيکيان )18-16 :4

اين بازگشت ثانويه مسيح نيست ،زيرا او به زمين نخواهد آمد ،اما او را
در ابرها خواهيم ديد .بازگشت ثانويه در پايان دوره هفت ساله سختی و
آزمايش ،اتفاق خواهد افتاد که در آن عيسا بر اسبی سفيد درحالی که لشکر
آسمان را رهبری میکند ،بازخواهد گشت .در اين لشگر گروه بیشماری از
مقدسان او نيز حضور خواهند داشت( .يهودا )14
ضد مسيح ،نبی کاذب ،رهبران دنيا و لشگريان ملتها با يکديگر جمع
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خواهند شد تا عليه خداوند و لشگر او بجنگند .عيسا آنها را تنها در يک روز
با شمشير خود ،خرد خواهد کرد و پرندگان آسمان جسد آنها را خواهند
خورد .اين اتفاق را عموما به «حارمگدون» (آرماگادون) منتسب میکنند ،زيرا
اين وقايع در دره مگدون [حارمگدون[ که به کوه کرمل در جنوب شرقی
اورشليم واقع است ،اتفاق میافتد( .مکاشفه )21-11 :19 ،16 :16
افراد بیشماری در سراسر دنيا خواهند بود که در اين جنگ عليه خداوند
شورش نخواهند کرد و با ضد مسيح بيعت نمیکنند .بسياری از االهی دانان
معتقدند که اين افراد زنده خواهند ماند و در دوران بعدی زندگی خواهند
کرد؛ دورانی که به عنوان سلطنت هزارساله مسيح شناخته میشود .آنها
در ميان اقوام خود باقی خواهند ماند و تحت قانون جهانی عيسا قرار خواهند
گرفت .آنها بدنهای طبيعی خود را خواهند داشت و به سکونت در زمين
ادامه خواهند داد.
بنابراين در اصل دو نوع از مردم در زمين سکنا میگزينند :کسانی که در
جنگ حارمگدون زنده ماندهاند و مقدسانی که با عيسا بازگشتهاند .مقدسان،
بدنهای جالل يافتهای به شباهت شاهشان عيسا دارند .آنها کسانی هستند
که با او بر زمين حکم خواهند راند .درک چگونگی ارتباط اين دو گروه چندان
سخت نيست؛ اين وضعيت با دورانی که عيسا پس از رستاخيز با شاگردان
بود [دوران چهل روزه[ ،تفاوتی ندارد .مقدسان جالل يافته ،قادرند حرف
بزنند ،راه بروند ،بخورند و بياشامند و با کسانی که بدنهای طبيعی دارند،
به کارهای اجتماعی بپردازند.
کتاب مقدس نشان میدهد که در آن دوران صلح سراسری وجود خواهد
داشت ،در واقع صلح جهانی و همگانی ،چراکه شيطان و پيروانش به مدت
هزار سال در اسارت خواهند بود .جنگی به وقوع نخواهد پيوست ،آسيب و
زيانی در کار نيست ،تعصب و غرضورزی نخواهد بود ،تنفر ،شرم و ننگ،
جنايت يا بيماری و ديگر مواردی مانند اينها وجود نخواهد داشت .زيرا همه
اقوام به خداوند توکل کردهاند .ميکای نبی چنين میگويد:
«و در ايام آخ ر ،کوه خانه خداوند بر قله کوهها ثابت خ واهد شد و بر فوق
تلها ب راف راشته خ واهد گرديد و قومها بر آن روان خ واهند شد .و امتهای
بسيار عزيمت کرده ،خ واهند گفت :بياييد تا به کوه خداوند و به خانه خدای
يعقوب برآييم تا طريقهای خويش را به ما تعليم دهد و به راههای وی سلوک
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نماييم زي را که شريعت از صهيون و کالم خداوند از اورشليم صادر خ واهد
شد .و او در ميان قومهای بسيار داوری خ واهد نمود و امتهای عظيم را
از جای دور تنبيه خ واهد کرد و ايشان شمشيرهای خود را ب رای گاوآهن و
نيزههای خويش را ب رای ارهها خ واهند شکست و امتی بر امتی شمشير
نخ واهد کشيد و بار ديگر جنگ نخ واهند آموخت .و هر کس زير ُموی خود
و زير انجير خويش خ واهد نشست و ترسانندهای نخ واهد بود زي را که دهان
يهوه صبايوت تکلم نموده است( ».ميکا )4-1 :4

در آن دوران در حالی که قومها به قوانين خداوند وفادار هستند ،کاميابی
سراسری و يک سيستم اقتصادی امين و ايمن وجود خواهد داشت.

خت س

د رو

پس از آن که اين دوران هزارساله به سر رسيد ،شيطان برای دوران
کوتاهی از بند آزاد میشود .به او اجازه داده شده تا رفته و امتها را
بفريبد .اين اجازه شامل مقدسانی که بدنهای جالل يافته دارند ،نمیشود.
بلکه مربوط به کسانی است که از جنگ حارمگدون جان سالم به در بردهاند
و با بدنهای طبيعی زندگی میکنند وهم چنين کسانی که در دوران سلطنت
هزارساله به دنيا آمدهاند.
شورشيان بار ديگر با يکديگر جمع میشوند و شهر اورشليم را برای
جنگی ديگر محاصره میکنند .آن گاه آتش االهی از آسمان خواهد باريد و
آنان را خواهد بلعيد .شيطان را گرفته و در «درياچه گوگرد و آتش» خواهد
افکند و شب و روز و تا ابد زجر خواهد کشيد .او هرگز دوباره آزاد نخواهد
شد( .مکاشفه  10-7 :20را ببينيد)
پس از اين اتفاق بالدرنگ تخت سفيد داوری برقرار خواهد گرديد .هادس،
مردگان تمام نسلها -از آدم تا مردگان نبرد نهايی -را رها خواهد کرد.
تمام انسان هايی که به عهد عتيق خداوند وارد شدهاند يا خداوندی عيسا را
نپذيرفتهاند ،در برابر پادشاه خواهند ايستاد و حساب پس خواهند داد .به همان
شکل که ما در داستان مان در مورد مستقل ،فريبخورده ،بزدل و زندگی
پنهانی ديديم .هر فردی که نامش در دفتر حيات نوشته نشده باشد ،گرفته و به
درياچه آتش افکنده خواهد شد تا همراه شيطان و پيروانش تا ابد زجر کشد.

آسمان

211

م
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به محض آن که آسمان و زمين موجود با آتش پاک گرديد( ،دوم پطرس
 13-10 :3را بخوانيد) آسمان و زمينی جديد ،پديدار خواهد شد .يوحنای
رسول مینويسد:
«سپس آسمانی جديد و زمينی جديد ديدم ،زيرا آسمان اول و زمين اول
سپری شده بود و ديگر دريايی وجود نداشت( ».مکاشفه )1 :21
سپس يوحنا شرح میدهد که اورشليم آسمانی به شکلی آراسته از
آسمان برای هميشه بر زمين قرار میگيرد .اين شهر عروس بره يا عروسی
که برای شوهر خود آراسته شده ،تشبيه شده است .زيرا اين خانه تمام
کسانی است که فديه شدگان خداوندند که از آدم تا تمام کسانی که جالل او
را در بازگشت ثانويه ديدهاند ،امتداد میيابد .يوحنا يک توصيف کامل از اين
اورشليم جديد ارايه میدهد:
«آن گاه م را در روح به ف راز کوهی بزرگ و بلند برد و شهر مقدس اورشليم
را به من نشان داد که از آسمان از نزد خدا فرود میآمد .جالل خدا از آن
میتابيد و درخشندگیاش مانند گوهری بسيار گ ران بها ،همچون يشم ،و
به شفافيت بلور بود .دي واری بزرگ و بلند داشت که دارای دوازده دروازه بود
و دوازده فرشته نزد دروازه هايش بودند ...سه دروازه در سمت مشرق ،سه
دروازه در سمت شمال ،سه دروازه در سمت جنوب و سه دروازه در سمت
مغرب ق رار داشت ...و آن که با من سخن میگفت ،ميله اندازهگيری زرينی به
دست داشت تا شهر و دروازهها و دي وار آن را اندازهگيری کند .شهر به شکل
مربع ،و طول و عرض آن يکسان بود .او شهر را با آن ميله اندازه گرفت .طول
و عرض و ارتفاع شهر با هم مساوی و ب رابر با دوازده هزار پرتاب تير بود
و ضخامت دي وار آن صد و چهل و چهار واحد اندازه گيری شد ،يعنی به
مقياس انسان که فرشته به کار میبرد .دي وار شهر از يشم ساخته شده بود،
و شهر از طالی ناب و مانند شيشه شفاف بود .پی دي وار شهر با هرگونه
گوهر گ رانبها تزيين شده بود ...دوازده دروازه شه ر ،دوازده مرواريد بودند،
يعنی هر يک از دروازهها يک مرواريد بود .و ميدان شهر از طالی ناب و مانند
شيشه شفاف بود( ».مکاشفه )21-10 :21

اين شهر بسيار مهيج است .شگفتیای که شبيه آن را در هيچ شهر
زمينی نديدهايم .در اين شهر وفور نعمت ،نور و فر و شکوه جاری است .در
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آن ابدا هيچ فشاری نيست ،زيرا مطلقا خالص و پاک است .يوحنا در ادامه
توضيحاتاش مینويسد:
«آن گاه نهر آب حيات را به من نشان داد که همچون بلور شفاف بود و از
تخت خدا و بره جاری میشد و از وسط ميدان شهر میگذشت .در دو طرف
نه ر ،درخت حيات بود که دوازده بار ميوه میداد ،يعنی هر ماه يک بار .و
برگهای آن ب رای شفای قومها بود .و ديگر هيچ لعنتی وجود نخ واهد داشت.
تخت خدا و تخت بره در آن شهر خ واهد بود و خادمانش او را خ واهند
پرستيد .آنها روی او را خ واهند ديد و نام او بر پيشانی آنها خ واهد بود
و ديگر شب وجود نخ واهد داشت و آنها به نور چ راغ يا خورشيد نيازمند
نخ واهند بود ،زي را خداوند خدا به آنها روشنايی خ واهد بخشيد .و آنها تا ابد
سلطنت خ واهند کرد( ».مکاشفه )5-1 :22

توجه کنيد که کتاب مقدس آشکارا نشان میدهد که ما روی [صورت[
او را خواهيم ديد .آنچه که موسا آرزوی ديدارش را داشت و نتوانست
ببيند ،ما خواهيم ديد .چه باشکوه و شگفتانگيز است! همچنين توجه کنيد که
برگهای درخت حيات باعث شفای قومها میشود .اين مطلب پرسشهای
جالبی را به وجود میآورد .از آنجايی که مقدسان در اين شهر ساکناند،
اين قومها چه کسانی هستند؟ مقدسان به چه کسانی تا ابد حکم خواهند
راند؟ آيا افرادی که به طور طبيعی متولد میشوند نيز در اين دوران زندگی
خواهند کرد .اشعيا پاسخ اين پرسشها را میدهد:
«زي را اينک من آسمانی جديد و زمينی جديد خ واهم آفريد و چيزهای پيشين
به ياد نخ واهد آمد و به خاطر نخ واهد گذشت .بلکه از آنچه من خ واهم آفريد،
شادی کنيد و تا به ابد وجد نماييد .زي را اينک اورشليم را محل وجد و قوم او
را محل شادمانی خ واهم آفريد و از اورشليم وجد خ واهم نمود و از قوم خود
شادی خ واهم کرد و آواز گريه و آواز ناله بار ديگر در او شنيده نخ واهد شد.
و بار ديگر طف ِل کم روز از آنجا نخ واهد بود و نه مرد پير که عمر خود را
به اتمام نرسانيده باشد؛ زي را که طفل در سن صد سالگی خ واهد مرد ليکن
گنهکار صدساله ملعون خ واهد بود .خانهها بنا کرده ،و در آن ساکن خ واهند
شد و تاکستانها غرس نموده ،ميوه آنها را خ واهند خورد .بنا نخ واهند کرد
تا ديگ ران سکونت نمايند و آنچه را که غرس مینمايند ديگ ران نخ واهند
خورد .زي را که ايام قوم من مثل ايام درخت خ واهد بود و برگزيدگان من از
عمل دستهای خود تمتع خ واهند برد .زحمت بی جا نخ واهند کشيد و اوالد
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به جهت اضط راب نخ واهند زاييد زي را که اوالد برکت يافتگان خداوند هستند
و ذريت ايشان با ايشاناند .و قبل از آن که بخ وانند من ج واب خ واهم داد،
و پيش از آن که سخن گويند من خ واهم شنيد .گرگ و بره با هم خ واهند
چريد و شير مثل گاو کاه خ واهد خورد و خوراک مار خاک خ واهد بود.
خداوند میگويد که در تمامی کوه مقدس من ،ضرر نخ واهند رسانيد و فساد
نخ واهند نمود( ».اشعيا )25-17 :65

بسياری به اشتباه اين بخش را به سلطنت هزارساله ربط دادهاند .در حالی
که اين فصل به وضوح درباره دورانی سخن میگويد که آسمان و زمين
جديد برقرار شده است .با مقايسه نوشتههای اشعيا و يوحنا ،درمیيابيم که
مردمی وجود دارند که خارج از شهر زندگی میکنند .آنها خانههايشان را
در يک دوران بیپايان صلح و کاميابی سراسری بنا میکنند .اين در ارتباط
با مقدسانی که در شهر مقدس ساکن اند ،نيست .زيرا عيسا خود برای ايشان
عمارتی آماده کرده است( .يوحنا  4-2 :14را بخوانيد)
همچنين توجه کنيد که در آنجا بچهها نيز خواهند بود .اين نيز در ارتباط
با مقدسان جالل يافته نيست ،زيرا عيسا آشکارا بيان میکند که بدنهای
جالل يافته نمیتوانند فرزندی به دنيا بياورند ،چراکه ازدواج نخواهند کرد.
(متا  )30 :22اين حقيقت ديگری است که پسری کهِ دچار برق گرفتگی شده
بود ،در سفرش به آسمان آن را تصديق کرده بود.
اين اقوام در زمين جديد ساکن اند؛ آنها با کاشتن و برداشتن و ساختن
از اين زمين بهره میگيرند .آنها کثير شده و دوباره زمين را آزادانه و
بالمانع پر میسازند ،درست همان طور که اگر آدم سقوط نمیکرد ،او و
ذريتاش چنين میکردند.
چگونه میتوان اين مطلب را به شکلی منطقی توضيح داد؟ نخستين
امکان که میتوان دربارهاش بحث کرد ،اين موضوع است که کتاب مقدس
به ما نشان میدهد که به محض شروع هزاره ،زندگی طبيعی انسان طوالنی
میشود زيرا دشمن نهايی ما يعنی مرگ ،به زير کشيده شده و نابود میگردد.
(اول قرنتيان  26 :15را ببينيد)
عيسا قدرت و لعنت مرگ را چه از نظر روحانی و چه جسمانی ،نابود
خواهد کرد .بنابراين نوع بشر ظرفيت زندگی هزارساله را داراست .در
پايان هزاره ،اگر آنان در دوره آزادی کوتاه مدت شيطان عليه خداوند قيام
نکرده باشند ،اين عطيه را برای هميشه به دست خواهند آورد .مزمورنويس
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میگويد« :پس قومها تو را حمد خواهند گفت تا ابداالباد» (مزمور )17 :45
يکی از روشهايی که باعث درک اين امکان میشود ،ديدن اين افراد به
عنوان آدم و حوا پيش از سقوط است .آدم برای مردن خلق نشده بود ،بلکه
قرار بود تا ابد زندگی کند .اين عطيه به واسطه نااطاعتیاش از دست رفت .او
لعنت مرگ و تباهی را به درون نژاد بشر وارد ساخت .تنها کسانی که به وسيله
عيسای مسيح بازخريد شدهاند ،با بدنهای جالل يافته ،در اورشليم آسمانی
اقامت دارند .با اين وجود از طريق کتاب مقدس درمیيابيم کسانی که بدنهای
طبيعی دارند ،اجازه آمد و شد داشته و از ميوه[ی حيات[ خورده و خدا را
پرستش میکنند .اين مطلب درنوشتههای يوحنا ديده میشود:
«و قومها در نور آن سلوک خ واهند کرد و پادشاهان زمين ،جاه و جالل خود
را به آنجا خ واهند آورد .دروازههای آن هرگز در روز بسته نخ واهد شد ،زي را
فر و شکوه قومها به آنجا آورده خ واهد
در آنجا شب وجود نخ واهد داشتّ .
شد .اما هيچ چيز ناپاک و هيچ کس که مرتکب اعمال قبيح و فريبکاری شود،
به هيچ روی وارد آن نخ واهد شد .فقط کسانی که نامشان در دفتر حيات بره
نوشته شده است ،بدان راه خ واهند داشت( ».مکاشفه )29-24 :21

در آغاز ،انسان به وسوسه گناه افتاد .جريمه گناه ،مرگ بود؛ هم مرگ
فيزيکی و هم مرگ روحانی ،که نتيجه آن مرگ ابدی است .با اين وجود،
اين سقوط ،خدا را از نقشه اصلی و جاودانیاش برای انسان روی زمين
بازنداشت .آيا خدا میپذيرفت در پايان نقشهاش تنها به خاطر نااطاعتیاش
انسان شکست بخورد؟ خير ،خداوند از طريق گردآوری گروهی که از طريق
بازخريد مسيح ،قوم جالل يافته آسمانی هستند و از سقوط به دورند ،و
گماردن آنها در حکومت و حکمرانی به همه نوع بشر در زمين جديد،
شکست و لعنت انسان را به برکت تبديل کرد .اين موضوع به درک گفته
عيسا به شفقت کمک میکند« :به او گفت :آفرين،ای خادم نيکو! چون در اندک
امين بودی ،حکومت ده شهر را به تو میسپارم( ».لوقا  )17 :19آيا اين شهرها
در دوران سلطنت هزارسالهاند يا مناطقی دايمی و ابدی در زمين جديدند؟
اگر سقوط رخ نمیداد ،خداوند گروهی جالل يافته از افراد را نداشت تا
در اداره و حکمرانی بر کار زمين و جهان تا ابداالباد به او کمک کنند .او با
حکمت ابدیاش اين مطلب را از پيش میدانست .به همين دليل عيسا را «آن
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بره که از بدو آفرينش جهان ذبح شده بود»[ [7مینامد.
به محض شروع هزاره [سلطنت هزار ساله[ و ورود به سرزمين جاودانی
زمين جديد ،هدف اصلی خداوند که همانا مسکون ساختن زمين با انسان
عادی که زندگی جاودان دارد ،محقق میشود .کالم عيسا به طور کامل به
واقعيت میانجامد« :پادشاهی تو بيايد .اراده تو چنان که در آسمان انجام
میشود ،بر زمين نيز به انجام برسد( ».متا  )10 :6همان طور که پسر دوستم
در آسمان شاهدش بود ،اين همه بر زمين خواهد بود .رنگهای زيبای تازه،
صخرهها و گياهان زندهای که میخوانند و خدا را پرستش میکنند ،معماری
بی نقص ،آب ها زنده و  ...يک جهان حقيقتا کامل!
اشعيا ،نبوتش را با اين گفتار درباره زمين جديد به پايان میرساند:
«زي را خداوند میگويد :چنان که آسمانهای جديد و زمين جديدی که من آنها
را خ واهم ساخت در حضور من پايدار خ واهد ماند ،همچنان ذريت شما و اسم
شما پايدار خ واهد ماند .و خداوند میگويد که از ُغ ره ماه تا غره ديگر و از
سبت تا سبت ديگر تمامی بشر خ واهند آمد تا به حضور من سجده نمايند.
و ايشان بيرون رفته ،الشههای مردمانی را که بر من عاصی شدهاند مالحظه
خ واهند کرد زي را کرم ايشان نخ واهد مرد و آتش ايشان خاموش نخ واهد شد و
ايشان نزد تمامی بشر مکروه خ واهند بود( ».اشعيا )24-22 :66

اين موضوعی بسيار تامل برانگيز است ،ما در تمام ابديت ما قادر خواهيم
بود به مکانی خارج از شهر برويم و سرنوشت دهشتناک و مخوف شيطان،
فرشتگاناش و کسانی که از نژاد بشر عليه خداوند شورش کردند را ببينيم.
شايد اين حکمت خداست که همواره نتيجه وحشتناک گناه و تمرد را در پيش
چشم هر مخلوقی نگاه دارد .به اين فکر کنيد :شيطان بدون وسوسهگر دست
به سرکشی و تمرد زد ،و اگر خدا نتيجه عمل او را در پيش ديدگان تمام
خلقت در سراسر ابديت بگذارد ،اين کار مانعی قوی در برابر سقوط به گناه
وحشتناکی که شيطان و فرشتگانش به درون آن غلطيدند ،است.
همان طور که بيان شد ،مقدسان جالل يافته در شهر خدا يعنی اورشليم
جديد زندگی خواهند کرد .آنان پاداش و جايگاه ابدی خود را به عنوان خادمان
پادشاه پيشين سلطنت هزارساله در تخت داوری مسيح به دست خواهند آورد.
در فصل بعد ژرفتر اين موضوع را مورد بررسی قرار خواهيم داد.
 7مکاشفه 8 :13
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فصل دهم

خت د ور مس
پس تو چ را ب رادر خود را محکوم میکنی؟ و تو چ را به ب رادر خود به ديده
تحقير مینگری؟ زي را همه ما در ب رابر مسند داوری خدا حاضر خ واهيم
شد ...پس هر يک از ما حساب خود را به خدا بازخ واهد داد.
و
روم ا

همه ما در برابر تخت داوری مسيح خواهيم ايستاد .پولس در آيه باال
به چه کسانی اشاره میکند :ايمانداران يا بیايمانان؟ با بررسی دقيقتر
اين بخش از کالم در متن و موضوع مورد بحث ،هيچ سوتفاهمی وجود
نخواهد داشت؛ اين افراد ايماندارانند .او به اهميت موضوع محکوم کردن
يک مسيحی ،به ديده تحقير نگاه کردن يک برادر اشاره میکند و اشاره دارد
که چنين افرادی بايد حساب خود را بازپس بدهند .بنابراين همان طور که
در فصل پيش ديديم ،نه تنها بیايمانان میبايست در برابر داوری خداوند
بايستند ،بلکه همه مسيحيان نيز در برابر تخت داوری خداوند حاضر شده
و برای زندگیشان در زمين حساب پس خواهند داد .اين موضوع در نامه
پولس به قرنتيان که در فصل پيش به عنوان نمونه آورديم ،مورد تاکيد
بيشتر قرار گرفته است:
«آری ،ما چنين دلگرميم و ترجيح میدهيم از بدن غربت جسته ،نزد خداوند منزل
گيريم .پس خ واه در بدن منزل داشته باشيم و خ واه در غربت از آن به سر
بريم ،اين را هدف ق رار دادهايم که او را خشنود سازيم .زي را همه ما بايد در ب رابر
مسند داوری مسيح حاضر شويم ،تا هرکس بنا بر اعمال خوب يا بدی که در
ايام سکونت در بدن خود کرده است ،س زا يابد .پس چون معنی ترس خداوند را
میدانيم ،میکوشيم مردمان را مجاب کنيم .آنچه هستيم بر خدا آشکار است و
اميدوارم بر وجدان شما نيز آشکار باشد( ».دوم قرنتيان )11-8 :5
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باز هم آشکار است که پولس درباره داوری گناه کاران صحبت نمیکند،
بلکه روی سخن او با مسيحيان است .او میگويد« :ما ترجيح میدهيم از بدن
غربت جسته ،نزد خدا مسکن گيريم» هيچ شکی نيست که او به ايمانداران
اشاره میکند .هيچ بیايمانی وقتی بدن خود را ترک میکند ،نزد خداوند
ساکن نمیشود .خانه ابدی او درياچه آتش است.
همان طور که پيشتر بيان شد ،بیايمانان در پيشگاه داوریای که به
عنوان تخت سفيد داوری شناخته میشود ،حاضر میشوند .پيش از آن
داوری ايمانداران انجام میشود که در آيات باال به آن اشاره شد .بگذاريد
سريعا فصل پيش را مرور کنيم .عيسا با لشگر آسمانیاش به زمين میآيد.
با ضدمسيح[[ [1دجال[ میجنگد ،شيطان [ابليس[ را به زندان میافکند و آن گاه
در اورشليم حکومتش را به مدت هزار سال برقرار میسازد .پس از پايان
اين دوره ،شيطان از چاه بی انتها آزاد میشود .سپس تمام بیايمانان و بی
دينان برای حاضر شدن در برابر تخت داوری از هادس برخواهند خواست.
عيسا اين اتفاق را قيامت محکومان و کسانی که بدی کردهاند ،مینامد( .يوحنا
 29 :5را ببينيد) تمام کسانی که نامشان در دفتر حيات ثبت نشده است ،به
درون درياچه آتش افکنده خواهند شد.
از طرف ديگر ،داوری ايمانداران پيش از تخت سفيد داوری [داوری
بیايمانان[ انجام خواهد شد .زمان اين داوری به طور دقيق در کالم مشخص
نشده ،اما میدانيم که پس از ربوده شدن کليسا در ابرها و پيش از سلطنت
هزارساله مسيح است .پس تقريبا بين اين دو داوری بزرگ هزار سال فاصله
وجود دارد .اين يکی از نکاتی است که در داستان تمثيلی ما از افابل ديده
نشده بود.
[[2
به جای واژه مرکب «مسند داوری» به کار رفته در روميان و قرنتيان:
«زيرا همه بايد در برابر مسند داوری مسيح حاضر شويم» (دوم قرنتيان :5
 ،)10در زبان يونانی واژه منفرد « »Bemaاستفاده شده است .در فرهنگ

 ،AntiChrist 1همان دجال است که در اول يوحنا  18 :2به آن اشاره شده است .همچنين در
مکاشفه  11-9 :17به عنوان هشتمين پادشاه که خود «وحش» يا «مرد شرير» يا «دجال» است ،ديده
میشود.
Judgment Seat 2
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تطبيقی واژگان استرانگ[ [3اين واژه را پلکان[ ،[4منبر[ [5و محکمه دادگاه[ [6معنا
کرده است .در کتاب تفسير  UBSآمده« :مسند داوری ،کرسی قضاوت يک
شهر در امپراتوری روم بود .پولس از اين استعاره برای اشاره به عملکرد
داوری مسيح استفاده کرده است ».بر اين اساس ،ما به داوری ايمانداران از
اين پس مسند داوری مسيح میگوييم.
مسند داوری مسيح در معنای واقعی کلمه ،محکمه دادگاه روحانی خداوند
است .کتاب مقدس به وضوح نشان میدهد که پدر ،همه داوری را به پسر
سپرده است( .يوحنا )22 :5
عيسای مسيح نه تنها نجات دهنده ماست ،بلکه داور ما نيز میباشد و به
زودی خانواده االهی خود را داوری خواهد کرد .ساده ترين راه برای بيان
معنای اصلی واژه داوری اين است که آن را تصميم برای نتيجه يک بازرسی
بدانيم ،حال عليه يک فرد باشد يا به نفع او.
افراد بسياری در کليساها از اين موضوع آگاه نيستند که روزی بايد
برای اقامت کوتاه شان بر زمين حساب پس بدهند .بسياری دچار اين باور
اشتباهاند که داوری آينده به خاطر نجات شان از ميان برداشته شده است.
در واقع خون مسيح ما را از گناهانی که بازدارنده ما از ملکوت و پادشاهی
خدا هستند ،پاک میکند .اما ما را از داوری چگونگی اعمال و رفتارمان  -چه
خوب و چه بد -به عنوان يک ايماندار مستثنا و معاف نمیکند.

م ب
داوری يا حکمی که در تخت داوری به ما ابالغ میشود ،ابدی است.
اين احکام برای هميشه باقی است؛ هرگز دچار تعديل يا تغيير نمیشوند.
يک لحظه بازايستيم و به مباحثی که در فصل اول مطرح شد ،بيانديشيم؛
به زمانی که سعی کرديم از نظر ذهنی ابديت را بفهميم .يعقوب میگويد که
زندگی موقت ما بر زمين همچون بخاری زودگذر است( .يعقوب  )14 :4اين
تجسم اوست برای شرح قياس بين عمری  80تا  100ساله و زندگی ابدی.
اگر او دانش رياضيات امروزی را داشت ،میتوانست تجسم دقيقتری ارايه
3
4
5
6

Strong’s Concordance
A Step
A Rostrum
A Tribunal
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دهد .به عنوان يک دانش آموز رياضيات در دبيرستان ،در همان ابتدا ياد
گرفتم که هر عدد تقسيم بر بی نهايت ،صفر میشود.
به عنوان نمونه:
( = 0ابديت) بی نهايت ÷ 80
يا
( =0ابديت) بی نهايت ÷ 100
فرقی ندارد ،هر عددی تقسيم بر بی نهايت [ابديت[ صفر میشود .پس
مهم نيست چه مقدار بر زمين زندگی میکنيد .حتا اگر  150سال بر زمين
زندگی کنيم ،اين مقدار در قياس با ابديت صفر است و به اين ترتيب به
عنوان ايماندار به عيسای مسيح ،هر کاری که اين جا در اين پنجره زمانی
صفر انجام دهيم ،تعيين میکند که ابديت خود را چگونه سپری خواهيم کرد.
به ياد داشته باشيد جايی که ما ابديت خود را سپری میکنيم ،با توجه به
واکنش ما نسبت به صليب عيسا و فيض نجاتبخشاش تعيين میگردد .اما
چگونه زندگی ابدی ما در پادشاهی خدا بر اساس روش زندگی ما به عنوان
ايماندار در زمين مشخص میشود؟!
آيا به خاطر میآور يد که در داستان مان ،خودخواه و ديگرانی که دراو
انتهای تاالر مالقات کرد ،تا چه حد از اتالف دوران کوتاه اقامت شان در
عندل ،پشيمان بودند؟ آنها به جای اين که تماميت وجود خود را تسليم
اراده جايلين کنند و خود را به طور کامل به او بسپارند ،يک دوران خوش
پنج ساله در عندل و صرف آن برای خواستهها و منافع خود را ترجيح داده
بودند .برای هر کدام از آنها فرصت کار و زندگی کردن در نزديکی جايلين
و حتا حکومت کردن در کنار او در شهر متصور بود ،اما در ابديت با کار
و زندگیای دور از توانمندیهای خود روبهرو شده بودند .آنها شايد در
دوران کوتاه پس از فارغ التحصيلی لذت برده باشند ،شايد هم نه ،در هر
دو حال آينده شان اکنون مشخص شده بود .برای  130سال آينده ،روش
زندگیشان به طور مستقيم ناشی از چگونگی زندگی کوتاه پنج ساله شان
بود .فکرش را بکنيد 130 :سال در قياس با  5سال مدت طوالنیای است.
در زمين عده کمی به اين طول عمر نزديک شدهاند .اگر اين اشخاص چنين
چيزی را پيش از به سر بردن مهلت زندگیشان در عندل لحاظ میکردند،
به يقين زندگی متفاوتی داشتند .با وجود تامل برانگيز بودن درس هايی
که از اين داستان تمثيلی میتوان گرفت ،اما بايد به خاطر داشت که اين
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نمونه به هيچ رو با آنچه دربارهاش بحث کرديم ،قابل قياس نيست .بگذاريد
يک سناريوی ديگر را امتحان کنيم .سعی کنيد تجسم کنيد که به شما يک
روز فرصت داده شده و چگونگی صرف اين بيست و چهار ساعت ،تعيين
کننده هزار سال بعدی شما خواهد بود .سعی کنيد هزار سال را تصور کنيد.
اين زمان يعنی قبل از به وجود آمدن اياالت متحده امريکا ،پيش از آن که
کريستف کلمب بادبان کشتیاش را برای کشف دنيای جديد برافرازد ،يا حتا
پيش از پيروزی نورمنها در انگلستان .هزار سال زمان زيادی است .پاداش
ها ،جايگاه و مقامی که خواهيد داشت ،مکانی که زندگی میکنيد و هر چيز
ديگر در اين هزار سال تنها به چگونگی صرف آن روز بستگی دارد .آيا فکر
میکنيد میتوانيد بهترين خود را بدهيد و بهترين توانايی و کار خود را انجام
دهيد؟ چگونه زندگی خواهيد کرد؟ آيا به طريقی متفاوت از زندگی کنونی
خود ،زندگی خواهيد کرد؟ آيا اطاعت محض از خدا را در اولويت زندگیتان
قرار میدهيد؟ آيا تالش خواهيد کرد تا ديگران را به سوی پادشاهی خدا
رهنمون شويد؟ آيا با ديگران به گونهای متفاوت رفتار خواهيد کرد؟ اين
فهرست تمام نشدنی است .با اين وجود هنوز با آنچه دربارهاش حرف
زديم ،قابل مقايسه نيست .چراکه يک روز تقسيم بر  365/ 000روز (هزار
سال) هنوز صفر نمیشود.
بياييد جلوتر برويم .فرض کنيد قرار باشد چگونگی صرف آن يک روز
تعيين کننده يک ميليون سال زندگی آينده شما باشد! سعی کنيد اين مقدار
زمان را تجسم کنيد .بشر تنها حدود 6هزار سال است که بر روی زمين آمده
است .بنابراين يک ميليون سال  150برابر زمان پيدايش انسان بر زمين است.
به خودی خود اين زمان غيرقابل سنجش است .باز هم اين مقدار در برابر
موضوع مورد بحث ما هيچ است ،چراکه هنوز يک تقسيم بر 365/000/000
(يک ميليون سال) صفر نمیشود .پس فرقی ندارد که اگر بگوييم يک ميليارد
يا يک تريليون سال ،چراکه باز نتيجه تقسيم يک بر اين اعداد ،صفر نمیشود
و يک عدد متناهی خواهد بود.
پس مهم نيست چه مقدار بر اين زمين زندگی میکنيم ،زمان ما در اين جا
در مقايسه با ابديت ،کامال صفر است .آيا اين میتواند دليل گفته پولس رسول
باشد که به ما با يک فوريت میگويد به شکلی زندگی کنيم که نهايت پاداش
خود را دريافت نماييم؟! در نامه به قرنتيان او به ما میگويد که هيچ کس در
مسابقه دو شرکت نمیکند مگر برای بردن جايزه ،سپس میگويد:
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«آيا نمیدانيد که در ميدان مسابقه همه میدوند ،اما تنها يکی جايزه را
میبرد؟ پس شما چنان بدويد که ببريد .هر که در مسابقات شرکت میجويد،
در هر چيز ،تن به انضباطی سخت میدهد .آنان چنين میکنند تا تاجی
فانی به دست آورند؛ ولی ما چنين میکنيم تا تاجی غيرفانی به دست آوريم.
پس من اين گونه میدوم ،نه چون کسی که بی هدف است؛ و مشت میزنم،
نه چون کسی که ه وا را بزند؛ بلکه تن خود را سختی میدهم و در بندگی
خويش نگاهش میدارم ،مبادا پس از موعظه به ديگ ران ،خود مردود گردم».
(اول قرنتيان )27-24 :9

ما بايد در اين زندگی بدويم تا برنده شويم .برای بردن بايد انضباط
شخصی و خويشتن داری خود را افزايش دهيم و با هدف زندگی کنيم .ما
عليه ديگران مسابقه نمیدهيم .تنها با خودمان مسابقه میدهيم و هدف مان
خشنودی عيسا در تمام کارهايی است که انجام میدهيم( .دوم قرنتيان )9 :5
کتاب مقدس را به دقت بخوانيد ،دريابيد که چه چيز باعث خشنودی خدا در
رفتار ما با ديگران میشود .دنبال چه چيز بايد باشيم .زمانمان را بايد به چه
چيز اختصاص دهيم .چگونه جانهای ديگر را برای ابديت تحت تاثير قرار
میدهيم .چگونه بايد به ديگران و ملکوت او خدمت کنيم ،ديگران را ببخشيم
و غيره .ما بعدا در اين باره عميقتر با هم گفتوگو خواهيم کرد.
ختم کالم« :برای پيروزی زندگی کنيد!»

سر

در

پاد

ا

کتاب مقدس نشان میدهد که پاداشهای ابدی و جايگاه و مقاماتی که به
ايمانداران داده میشود ،نه تنها متفاوت بلکه دارای گستردگی زيادی است.
آنها متفاوت خواهند بود از چيزهايی که میسوزد و از دست میرود تا
نشستن و حکم راندن در کنار مسيح( .اول قرنتيان  15 :3و مکاشفه )21 :3
بسياری از افراد وقتی عبارات زيان ديدن و سوختن را در ارتباط با
زندگیشان میشنوند ،به خود میلرزند و سعی میکنند از آن فرار کنند .از
نظر آنها باور وقوع چنين چيزهايی در آسمان سخت است .با اين وجود اين
موضوع به شکلی بسيار شفاف در کتاب مقدس به ما گفته شده است .پيش
از بررسی آيات اجازه دهيد با اين مقدمه شروع کنم که بسياری از مواقع در
کتاب مقدس استعاره ساختمان برای بيان زندگی فردی به کار میرود و در
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بسياری از موارد ديگر نيز کتاب مقدس از کليسا به عنوان يک ساختمان يا
معبد سخن میگويد .در اين استعارات ،ما در ارتباط با اثری که بر زندگی
خودمان ،ديگران و سراسر کليسا میگذاريم ،به عنوان يک ساختمان تجسم
شدهايم .در حقيقت ،من از اين تشبيه در باقی مانده اين کتاب استفاده زيادی
کردهام .پولس آشکارا میگويد:
«ما فقط همکارانی هستيم متعلق به خدا ،و شما مزرعه و ساختمانی متعلق
به خداييد .با فيضی که خدا به من بخشيده است ،همچون معماری ماهر
پی افکندم و ديگری بر آن پی ،ساختمان میسازد .اما هرکس بايد آگاه باشد
که چگونه میسازد .زي را هيچ کس نمیت واند جز آن پی که نهاده شده است،
پی ديگری بگذارد ،و آن پی همانا خود عيسای مسيح است .اگر کسی بر
اين پی ساختمانی از طال يا نقره يا سنگهای گ ران بها يا چوب يا علف يا
کاه بسازد ،آشکار خ واهد شد که چه کرده است ،چ را که آن روز همه چيز را
ظاهر خ واهد ساخت .زي را آتش نتيجه کار را آشکار کرده ،کيفيت کار هر کس
را خ واهد آزمود .اگر آنچه بنا کرده است باقی بماند ،پاداش خود را خ واهد
يافت .اما اگر بسوزد ،زيان خ واهد ديد؛ و هرچند خود نجات خ واهد يافت ،اما
همچون کسی خ واهد بود که از ميان شعلههای آتش جان به در برده باشد».
(اول قرنتيان )15-9 :3

ما تعيين میکنيم که چگونه بنا کنيم .ما دو انتخاب بزرگ در هر لحظه
از زندگیمان برای ساختمان مان داريم .نخستين انتخاب ،رفتن به سمت
چيزهای دنيوی و فانی است که باعث خشنودی جسم میشود (چوب ،علف
يا کاه) ،ديگری زندگی در مسير تولد تازه مان و خواست روح يا همان کالم
ابدی خداوند است (طال ،نقره يا سنگهای گران بها) .اين که چگونه خانه را
بسازيم يا چگونه زندگی کنيم ،تعيين خواهد کرد که وقتی آتش حضور او
کارهايمان را امتحان میکند تا چه حد مورد پذيرشيم.
نه تنها کارهايمان مورد امتحان قرار میگيرند ،بلکه افکار ،انگيزهها و
قصد و نيت مان نيز آزموده میشوند .به همين دليل است که بسيار ضروری
است ايمانداران با دقت به کالم خدا گوش بسپارند ،در آن تامل کنند و در
قلوب خويش پنهاناش سازند .چراکه پيوسته« :زيرا افکار پنهانی و نيتهای
مخفی دل ما را میشکافد تا ما را آن چنان که هستيم ،به خودمان نشان
دهد( ».عبرانيان  12 :4ترجمه تفسيری) هيچ چيز ديگری نمیتواند همانند
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کالم خدا ژرفای قلب ما را دريابد و بسنجد.
اگر به منطق ،داليل يا حکمت انسانی گوش کنيم ،از نظر فکری و نيات
قلبی به سوی ماديات و چيزهای فانی کشيده میشويم .و اين ما را به سمت
عدم آگاهی کامل میکشاند ،درست همانند خودخواه پيش از ورودش به
تاالر داوری .به همين دليل است که عيسا هشدار میدهد:
«زي را هيچ چي ِز پنهانی نيست که آشکار نشود و هيچ چي ِز نهفتهای نيست که
هويدا نگردد .پس دقت کنيد چگونه میشنويد ،زي را به آن که دارد بيشتر داده
خ واهد شد و از آن که ندارد ،همان هم که گمان میکند دارد ،گرفته خ واهد
شد( ».لوقا )18-17 :8

عيسا به ما میگويد آنچه که به آن گوش میسپاريم يا مورد توجه قرار
میدهيم ،در قلب ما فرو میرود و افکار درونی و مقاصد ما را شکل میدهد
و اين آن چيزهايی است که تعيين کننده چگونگی ساختن زندگیمان است.
ما بايد به دقت به کالم خدا توجه کنيم زيرا در کوره راه زندگی چراغ هدايت
ماست .بدون آن به يقين سرگردان میشويم؛ درست همانند کسی که در
هنگام عبور از کوره راهی در تاريکی شب سرگردان خواهد شد.
شايد به طور اتفاقی برای مدت کوتاهی در مسير بمانيد ،اما باالخره از
مسير منحرف خواهيد شد .به محض آن که سرگردان میشويم ،ساختمان
ما به سهولت تحت انگيزههای مادی و فانی قرار میگيرد و اين تا کالم خدا به
آن نتابد ،آشکار نخواهد شد .پولس اين موضوع را چنين تفسير میکند« :اما
هر آنچه به وسيله نور افشا گردد ،آشکارا ديده میشود( ».افسسيان )13 :5
اگر سرگردان باشيم ،دو چيز اتفاق میافتد :اولی که بهتر از دومی است،
اين است که کالم خدا را در يک موعظه ،خواندن کالم يا صحبت با يک
دوست میشنويم و آن کالم درون وجدانمان ما را محکوم میکند .به همين
دليل ضرورت دارد که ما همواره با کالم خدا در ارتباط باشيم .اگر عاقل
باشيم ،فورا توبه میکنيم و برای افکار ،انگيزهها و نيات خود طلب بخشش
میکنيم .اما اگر وجدان ما نسبت به توبه برای خطاهايمان ،کند و خواب آلوده
باشد ،شنيدن سخت میشود و اگر وجدانمان پژمرده باشد ،تقريبا توبه و
شنيدن غيرممکن خواهد بود .به همين دليل کتاب مقدس به اهميت پاک نگاه
داشتن وجدانمان تاکيد میکند( .امثال  ،23 :4دوم تيموتائوس  )3 :1اگر ما از
وجدانمان حفاظت کنيم و آن را پاک و بيدار نگاه داريم ،به سادگی میتوانيم
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کالم زنده خدا را با قلبمان دريافت کنيم.
دوم که خوب هم نيست ،اين است که انگيزههای ما در برابر تخت داوری
آشکار شوند .اگر چنين اتفاقی بيفتد ،پاداش بالقوه خود را از دست میدهيم.
ممکن است بپرسيد آيا اين بدتر از مقاومت و مخالفت در برابر محکوميت
ناشی از کالم خداست؟ هر بار که چنين میکنيد ،قلبتان سختتر میشود و
در گمراهی بزرگتری قرار میگيرد .ما نمیتوانيم شرايط خودمان را درک
کنيم و اين موضوع به وسيله نور جالل او در مسند داوری آشکار میشود.

ماد

بر

ن

ب

در داوری زندگیهايمان هيچ چيز مورد چشم پوشی قرار نمیگيرد ،همه
چيز آشکار و قابل ديدن خواهد شد .به همين دليل پولس تخت داوری را
«ترس ُپرهيبت خدا» مینامد .اين يک بررسی کامل از انگيزهها ،نيات ،افکار،
اعمال و گفتار و  ...ماست .واژگان پولس در ارتباط با بناکردن و داوری در
اول قرنتيان  9 :3و  15-12بسيار قدرتمندند:
«ما فقط همکاران خدا هستيم؛ و شما مزرعه خدا هستيد ،نه مزرعه ما؛ شما
عمارت خدا هستيد ،نه عمارت ما ...اما بر اين بنياد واحد ،میت وان عمارتی
با مصالح گوناگون بنا کرد .بعضی ،عمارت را با طال و نقره و ج واه رات
میسازند و بعضی ديگر با چوب و علف خشک و کاه! اما زمانی خ واهد
رسيد ،يعنی همان روزی که مسيح همه را داوری خ واهد نمود ،که کار هر
معمار مورد آزمايش ق رار خ واهد گرفت تا معلوم شود با چه مصالحی عمارت
را ساخته است .کار هر شخص از آتش گذرانده خ واهد شد تا ارزش و اصالت
آن مشخص گردد .آن معماری پاداش خ واهد يافت که بر آن بنياد ،عمارتی با
مصالح خوب ساخته باشد و حاصل کارش صحيح و سالم از بوته آزمايش
بيرون آيد .اما اگر عمارتی که ساخته باشد ،بسوزد ،ضرر بزرگی به او خ واهد
رسيد .اگرچه خود نجات خ واهد يافت ،اما همچون کسی خ واهد بود که از ميان
[[7
شعلههای آتش ف رار کرده باشد( ».ترجمه تفسيری)

شما را نمیدانم اما من حاضر نيستم در برابر تخت داوری مسيح به
زحمت زنده بمانم [8[.ما اين جا درباره سرنوشت ابدیمان سخن میگوييم.
 7نويسنده در انگليسی از The Message Bibleاستفاده کرده است که به دليل نبودن نمونه
مشابه در فارسی از ترجمه تفسيری استفاده شده است.
 . 8در ترجمه انگليسی «به زحمت نجات يافتن يا زنده ماندن» آمده است.
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میتوانيد تصور کنيد افراد بسياری در برابر چيزی که در انتظارشان است تا
چه حد شوکه خواهند شد؟ در داستان مان همه شخصيتها در برابر چيزی
که با آن روبهرو میشدند ،کنترل خودشان را از دست میدادند ،به جز
شفقت که آماده شده بود .آنها تعاليم اوليه را که بايد از همان آغاز از آن
آگاه میبودند ،جدی نگرفته بودند.من پيوسته افراد دانا و معقولی را میبينم
که خود را در اين دنيا برای آينده شان آماده میسازند .آنها برای به دست
آوردن شغل مناسب به سختی درس میخوانند .به محض به دست آوردن
حرفه شان ،تالش میکنند تا خانهای مناسب خريداری کنند .همچنين سعی
میکنند پس اندازشان را افزايش دهند .بعضیها پول زيادی درمی آورند و
آن را سرمايهگذاری میکنند .همه اينها نتيجه بخش است .آنها همه اين
کارها را برای آينده شان میکنند .آنها نمیخواهند در آينده به ويژه وقتی
به دوران بازنشستگی میرسند ،کمبودی داشته باشند .اگر آنچه که درباره
آمادگی برای سالهای بازنشستگی میگويم شبيه آماده شدن بسياری برای
ابديت باشد ،آنها نه تنها با مشکالت بزرگ روبهرو خواهند شد ،بلکه نگران
و ترسان نيز خواهند گشت.
کسانی که عاقل باشند ،درمیيابند که در ملکوت خود را برای دوران
بازنشستگی آماده نمیکنيم .گاهی با اين موضوع درگيرم که باالخره دوران
بازنشستگی ايمانداران چه وقت است؟ در مورد من اشتباه نکنيد ،من درباره
برنامههای مالی برای سالهای آينده حرف نمیزنم ،بلکه بحث من روحانی
است .اما صادقانه بگويم بهتر است ما از نظر مالی هم برنامه داشته باشيم
تا بتوانيم وقت خود را برای خدمت به پادشاهی خدا در زمين آزاد کنيم .من
چندين مرد و زن را میشناسم که در کار خود بازنشسته شدهاند و اکنون
با اشتياق خود را به طور کامل وقف خدمت به کليسا يا کارهای مختلف
خدماتی روحانی و بشارتی کردهاند .به موضوع اصلی بازگرديم .فرد دانا و
عاقلی که من از او سخن میگويم ،کسی است که برای ابديت خود نقشه و
برنامه دارد؛ چنين افرادی با هدف زندگی میکنند و میدانند سرنوشت ابدی
شان بر اساس چگونگی زندگیشان در زمين ،نوشته خواهد شد .اين کار
برای آنها به جای آن که اشتباهات شان در تمام کارهايی که انجام دادهاند
بسوزد و نابود شود ،ورودی باشکوه را به پادشاهی خدا فراهم میآورد.
ببينيد پطرس در اين باره چه میگويد:
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«پسای ب رادران ،هر چه بيشتر بکوشيد تا ف راخ واندگی و برگزيدگی خويش را
تحکيم بخشيد ،چ را که اگر چنين کنيد ،هرگز سقوط نخ واهيد کرد .زي را اين
چنين دخول به پادشاه ِی جاودا ِن خداوند و نجات دهنده ما عيسا مسيح به
ف راوانی به شما عطا خ واهد شد( ».دوم پطرس )11-10 :1

«فراوانی و دولتمندی دخول» شنيدن صدای خداوند است که به ما
میگويد« :آفرين،ای خادم نيکو و امين! در چيزهای کم امين بودی ،پس تو را
بر چيزهای بسيار خواهم گماشت .بيا و در شادی ارباب خود شريک شو!»
(متا )21 :25
چند ماه پيش خداوند به من رويايی بخشيد .من پهلوانان و قهرمانان
پيروز پادشاهی را ديدم که با رژه به شهر خدا داخل میشدند .آنها از ميان
خيابان مفروش شده با طال در حضور بیشمار زن و مردی که در دو سمت
خيابان صف کشيده و تشويقشان میکردند ،رژه میرفتند .عيسا مسيح بر
منبری ايستاده بود که در تمام شهر افابل قابل ديدن بود .سربازان وفادار
غنايم خود را به پای عيسا میريخت ند و جمعيت آنها را تشويق میکردند.
در رويا اين طور به نظر میرسيد که گويی به جنگاوران میگويد« :آفرين!»
سپس خداوند با قلب من سخن گفت« :آيا تو هم میخواهی يکی از اين
سربازان باشی که ميوه هايی را که برداشت کردهاند ،برای من میآورند يا
میخواهی يکی از تشويق کنندگانی باشی که در کنارهها ايستادهاند؟»
من بيش از پيش مصمم شدم دعوت و برگزيدگی خود را تثبيت نمايم .در
اين مصمم شدم که هنگام مرور زندگیام لبخند رضايت و خشنودی را بر
صورت سرورم ببينم نه آن که او را به واسطه از دست رفتن توانايیهايی
که به من سپرده بود ،او را غمگين ببينم .همچنين تصميم گرفتم اين دانسته
را به همه کسانی که در نسل من او را دوست دارند ،انتقال دهم تا آنها نيز
همراه من با شايستگی ثمرات و غنايم خود را به حضور پرجالل او بياورند
و آن لبخند رضايت را بر صورت او ببينند.
ما بايد تصميم بگيريم که آيا میخواهيم از طريق خدمات مان بر زمين
«دولتمندی ورود» به ملکوت را دريافت نماييم يا نه .اين دليل اصلی فصلهای
پايانی است.
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دم
فصلهای پايانی شامل بحث درباره مواردی است که برای آنها داوری
میشويم و پاداش میگيريم .اگرچه فضا و گنجايش کتاب به ما اجازه
نمیدهد همه بخشها را پوشش دهيم اما به برخی از مهمترين موارد اشاره
خواهيم کرد .يک بنيان خوب به شما اجازه میدهد که بتوانيد بنای بيشتر
بسازيد و زندگی خود را بر اساس ابديت پربارتر سازيد.
خالصه اين که آهسته بخوانيد و اجازه دهيد کلمات پطرس با شما درباره
تمام آنچه که در اين فصل خوانديد ،حرف بزند .کلمات او ما را برای آنچه
که به زودی در فصول بعدی مورد بحث قرار خواهيم داد ،آماده تر میسازد:
«قدرت االهی او هر آنچه را ب رای حيات و دينداری نياز داريم بر ما ارزانی
داشته است .اين از طريق شناخت او ميسر شده که ما را به واسطه جالل
و نيکويی خويش ف راخ وانده است ...از همين رو ،به سعی تمام بکوشيد تا
به واسطه ايمان خود نيکويی بار آوريد و به واسطه نيکويی ،شناخت ،و به
واسطه شناخت ،خويشتن داری ،و به واسطه خويشتن داری ،پايداری ،و به
واسطه پايداری ،دينداری ،و به واسطه دينداری ،مه ِر ب رادرانه و به واسطه
مهر ب رادرانه ،محبت .زي را چون اينها در شما باشد و فزونی يابد ،نخ واهد
گذاشت در شناخت خداوند ما عيسا مسيح ،بی فايده و بی ثمر باشيد...
پسای ب رادران ،هر چه بيشتر بکوشيد تا ف راخ واندگی و برگزيدگی خويش
را تحکيم بخشيد ،چ را که اگر چنين کنيد ،هرگز سقوط نخ واهيد کرد .زي را
اين چنين دخول به پادشاه ِی جاودا ِن خداوند و نجات دهنده ما عيسا مسيح
به ف راوانی به شما عطا خ واهد شد .پس اين امور را همواره به شما يادآوری
خ واهم کرد ،هر چند آنها را میدانيد و در آن حقيقت که يافتهايد ،است واريد.
آری ،مصلحت چنين میدانم تا آن گاه که در اين خيمه ساکنم ،شما را از
طريق يادآوری ب رانگيزانم( ».دوم پطرس )13-10 ،8 -5 ،3 :1
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پرسش ا م ا
بخش چهارم :فصول  8تا 10

 .1شايد يکی از مهمترين لحظات در داوری شهروندان افابل ،لحظهای
بود که آنها نامی جديد دريافت کردند .به اين فکر کنيد که پيش از
ايمانتان به مسيح چه کسی بوديد و چگونه زندگی میکرديد و عيسا
چگونه زندگيتان را تغيير داد؟ فکر میکنيد اگر قرار بود اسم شما در
داستان تغيير کند ،اين اسم چه بود؟
 .2با وجود آن که ممکن است ايمانداران به خاطر شيوه زندگيشان در
ابديت به خاطر از دست دادن پاداش زجر بکشند ،فکر میکنيد چطور
ابديت میتواند مکانی باشد که هر اشکی پاک خواهد شد؟
 .3به بيان خودتان شرح دهيد که چه چيزی «شفقت» را در تخت داوری
از هم نسالنش متمايز ساخت .از نمونه او چه درسی برای چگونه
زيستنمان می گيريم؟
 .4آيا از توصيفات کتاب مقدس درباره ابديت در فصل  ،9موردی شما
را غافلگير کرد؟ چطور؟
 .5میتوان فصل  10را دراين جمله خالصه کرد« :خون عيسا ما را از
گناهانی که مانع رسيدن مان به پادشاهی خدا می شوند ،پاک ساخته
است ،ولی ما را از داوری اعمالمان به عنوان ايماندار ،چه خوب و چه
بد ،معاف نساخته است ».نخستين واکنش شما به اين گفته چيست؟
تفکر شما بعد از خواندن اين بخش چگونه است؟

تخت داوری مسيح

229

بخش پنجم

فصل يازدهم

ان س ارش
در او شما نيز با هم بنا میشويد.تا به صورت مسکنی درآييد که خدا به
واسطه روحش در آن ساکن است.
فسس ا

ما داوری ايمانداران را به دو دسته تقسيم میکنيم :نخستين بخش داوری
در ارتباط با نقش ما در ساختن ملکوت خدا بر اساس عطايا و خواندگی
ماست .دومين بخش به چگونگی بناکردن زندگی شخصیمان اختصاص
دارد که مطلقا در ارتباط با خود ماست .در خصوص بناکردن ديگران ،نفوذ
ما بر آنها مورد بررسی قرار میگيرد و در ارتباط با زندگی فردی خودمان،
ميزان همکاری ما با فيض خداوند در شبيهتر شدن به شخصيت عيسای
مسيح مدنظر است .مطمئنا اين موضوع محصول فرعی چگونگی پاسخ و
عمل ما نسبت به کالم خدا ،ايمانمان و اطاعتمان از اوست .اعمال و کارهای
ما ،کالممان ،افکار و انگيزههايمان در اين چارچوب سنجيده میشوند .ابتدا
داوری نقشمان در بناکردن پادشاهی خدا را مورد بررسی قرار میدهيم و
در ادامه در ارتباط با داوری زندگی شخصیمان بحث خواهيم کرد.

چ

ار م و ن بر م نجام د

توانايی ما در بناکردن ملکوت و پادشاهی خدا کامال به اطاعت ما از
روحالقدس بستگی دارد ،زيرا بدون فيض عيسای مسيح قادر نيستيم کاری
را که ارزش ابدی داشته باشد ،انجام دهيم .به ما گفته شده است« :اگر
خداوند خانه را بنا نکند ،بنّاياناش زحمت بيهوده میکشند؛ اگر خداوند شهر
را نگهبانی نکند ،نگهبانان بيهوده به پاسداری میايستند ( ».مزمور )1 :127
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ما میتوانيم جدا از روح خدا بنا کنيم اما تالش و زحمات مان از نظر ابديت
بی ارزش است .چنين بناهايی در حضور تخت داوری سوزانيده خواهند شد.
درک چنين چيزی بسيار سخت و تلخ است .خداوند به جماعت بیشماری از
قوم در عهد عتيق که مشغول خدمت او بودند ،میگويد:
«خداوند چنين میگويد :آسمانها کرسی من و زمين پای انداز من است،
پس خانهای که ب رای من بنا میکنيد کجاست؟ و مکان آرام من کجا؟ خداوند
میگويد :دست من همه اين چيزها را ساخت پس جميع اينها به وجود آمد؛
اما به اين شخص که مسکين و شکسته دل و از کالم من لرزان باشد ،نظر
خ واهم کرد( ».اشعيا )2-1 :66

خيلی ساده است ،خدا میگويد« :من خدا هستم .آيا تو کامال آگاهی که من
کيستم؟ بنابراين فکر میکنی چه کاری میتوانی برايم انجام دهی؟» در قياس
مانند اين است که گروهی از مورچگان به يک انسان بگويند« :ما میخواهيم
برايت خانهای بسازيم» چه مضحک! ما نمیتوانيم با قدرت خود کاری برای
خدمت و خشنودی خدای باشکوه ،غيرقابل سنجش و پرهيبت انجام دهيم .او
حقيقتا به ما نيازی ندارد.
از طرف ديگر ،خدا میگويد او از کسی خشنود میگردد و از او استفاده
میکند که فروتن و توبه کار باشد و با ترس و احترام از او اطاعت کند .اينها
افرادی هستند که میتوانند خانه او را بنا کنند .چگونه اين افراد برای چنين
خدای پرهيبتی مورد استفادهاند؟! «او در جواب من گفت :اين است کالمی که
خداوند به زَ ُر ّباب ِل میگويد :نه به قدرت و نه به قوت بلکه به روح من .قول
يهوه صبايوت اين است( ».زکريا  )6 :4انسانی که در اطاعت با روحالقدس
همکاری میکند ،ثمر میآورد .در چنين شرايطی است که عمل دستهای
آنها و تالشهايشان بی ثمر و بيهوده نخواهد بود.

ار
اين جا با حقيقتی قابل ترديد طرفيم؛ با آن شکوه و هيبتی که خداوند دارد،
چگونه به انتخاب خود ،خودش را با اختيار و اقتداری که در آغاز به انسان
میدهد ،در انجام کارهايش بر زمين محدود میسازد .میتوان نتيجه گرفت
که خدا هم میتواند محدود شود .شوکه شديد؟! اما نمونههای بسياری در
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سراسر انجيل در تاييد اين واقعيت وجود دارد .نسل ابراهيم «قدوس اسراييل
را محدود نمودند»[( [1مزمور  )41 :78در جای ديگر میخوانيم که عيسا به
رهبران روحانی قومش گفت« :شما اين چنين با سنتهای خود ،که آنها را
به ديگران نيز منتقل میکنيد ،کالم خدا را باطل میشماريد و از اين گونه
کارها بسيار انجام میدهيد( ».مرقس  )13 :7ما مسئول هستيم تا با او در
انجام هدف مورد نظر خداوند همکاری کنيم .هدف خداوند به طور خاص اين
است که قومی داشته باشد به شباهت عيسای مسيح که بتواند تا ابد در آن
ساکن گردد .به اين منظور ما همکاران خداوند شدهايم.
«ما فقط همکارانی هستيم متعلق به خدا ،و شما مزرعه و ساختمانی متعلق
به خداييد( ».اول قرنتيان )9 :3

بيشتر مواقع وقتی در عهد جديد ارجاعی به کار جاودان در پادشاهی
خدا میشود ،میبينيد که آن را مشابه کار در مزرعه يا ساختمان قلمداد
کرده است .چرا مزرعه؟ زيرا زمين مزرعهای است که در حال حاضر در آن
کاشت ملکوت خدا اتفاق میافتد .تمام هلهلهها و شادیهای آسمان در اثر
ديدن مقدسينی است که ملکوت خدا را بر زمين بنا میکنند .چرا ساختمان؟
زيرا خداوند به دنبال مسکنی ابدی است و ما سنگهای زندهای هستيم که
اقامتگاه او را در برداريم .پطرس مینويسد:
«شما نيز چون سنگهای زنده به صورت عمارتی روحانی بنا میشويد
تا کاهنانی مقدس باشيد و به واسطه عيسا مسيح ،قربانیهای روحانی
مقبول خدا را بگذرانيد( ».اول پطرس  )5 :2پس در اصل علت بودن ما در
زمين اين است که معبد يا خانه او را بنا نهيم و اين کار از طريق نجات
ديگران ،تعليم آنها و خدمت به ايشان و مانند اينها امکانپذير است .ما
همانگونه که بايد ديگران را بنا کنيم ،نقشی مهم نيز داريم که سنگ زنده
پاک و خالص باشيم .چرا که سنگهای زنده ،در کنار هم اندازه شده و به
هم میپيوندند تا خانه پرشکوه و پر جاللی برای خداوند بسازند .از اين
رو ما هم شخصا و هم در ارتباط با مسئوليتی که در برابر پادشاهی خدا
داريم ،حساب پس خواهيم داد.

 1در ترجمه فارسی و ترجمههای انگليسی در دسترس مترجم چنين ترجمهای يافت نشد.
ترجمههای ديگر به «اهانت کردن ،رنجاندن» اشاره کردهاند.

خانه سفارشی خدا

235

ان س ارش
اگر من سازنده يک خانه سفارشی باشم ،پيش از شروع هر کاری ،نقشه
و طرح ساختمان را میکشم .طراحی با جزييات به ما نشان میدهد که
چگونه خانه را بايد بنا کرد و مواد مورد نياز چيست .اما اين همه کار
نيست؛ هر سازنده خانهای میداند که يکی از بخشهای مهم و حساس کارش
زمانبندی کار مقاطعهکاران فرعی و انجام به موقع کار است .اين افراد شامل
اسکلت کار ،بتن ريز ،لوله کش ،کاشيکار ،برق کار و  ...میشود .اينها کسانی
هستند که عمال در بنای خانه نقش دارند .اگر اين افراد فاقد برنامه زمانبندی
باشند و کار را به موقع تحويل ندهند ،کابوس اجتناب ناپذير خواهد بود.
اگر يکی از مقاطعهکاران کارش را به انجام نرساند يا در زمان تعيين
شده کار را تحويل ندهد ،سازنده با شخص ديگری تماس خواهد گرفت که
بتواند آن کار را انجام دهد .آن کارگر جديد بدون هيچ هشدار قبلی خواهد
آمد و ممکن است تمام کاری که توسط مقاطعهکار قبلی صورت گرفته را
[برای انجام کار خود[ خراب کند .يک کارفرما و سازنده میخواهد مطمئن
باشد که کارش به اتمام میرسد حتا اگر يک پيمانکار در اين ميان کارش را
از دست بدهد.
همچنين ديدهام که وقتی سازنده مشغول کار بر روی خانه شخصی
خودش است ،در پيدا کردن پيمانکاران منتخب بسيار سختگير است .او
میخواهد مطمئن شود که از بهترين مواد استفاده میکنند و هر کاری که
الزم است برای درست انجام دادن کارشان میکنند و با دقت زياد به کار
نظارت دارند.
خداوند سازنده خانه خودش است ،اما خانه او يک شهر است که بر افراد
بنا شده است!
در زمين به بسياری از خانهها نام ويژه ای میدهند .برای مثال خانه
ملکه انگليس را «قصر باکينگهام» مینامند .در اياالت متحده ،خانه رييس
جمهور را «کاخ سفيد» مینامند .اينها اسامی مشهوری هستند ،اما شايد با
نام خانههای ديگر آشنا نباشيد .مثال خانه هنرپيشه معروف «فيليس کلورت»
را «خانه تپه» مینامند .خانه هنرپيشه-کارگردان مشهور «چارلز ايوان
ونس» را «عمارت بلوط» مینامند ،و خانه داستان نويس سرشناس «چارلز
داير»« ،تار قديمی» نام دارد .میتوانيم فهرست بلندبااليی از اين نامها پشت
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هم رديف کنيم .اما خدا نامگذاری خانه اش را مدتها پيش از آن که هيچ يک
از ما وجود داشته باشيم ،انجام داد .او خانه ابدی خود را که هنوز در حال
ساخته شدن است« ،صهيون» مینامد .میخوانيم:
«زي را خداوند صهيون را برگزيده ،و رغبت داشته که منزلگاه او باشد :اين
است است راحتگاه من تا به ابد .اين جا منزل خ واهم گزيد ،زي را بدان رغبت
دارم( ».مزمور )14-13 :132

اگر به شما اين امکان داده میشد تا خانه رويايی خود را بسازيد ،برای
اتمام آن هيجان داشتيد و لحظهشماری میکرديد .شما مايل بوديد در آن
استراحت کنيد ،چرا که آنجا مکانی خواهد بود که در آن آرامش و شادی
را خواهيد يافت .صهيون ،برای خدای پدر چنين مکانی است و او اشتياق
فراوانی برای آن دارد .در قسمتهای ديگر کالم چنين آمده است« :زيرا
خداوند صهيون را بنا نموده است( ».مزمور  )16 :102و «خداوند را که بر
صهيون نشسته است ،بسراييد» (مزمور  )11 :9و همچنين «از صهيون که
کمال زيبايی است ،خدا تجلی نموده است( ».مزمور )2 :5
او هزاران سال است که برای بنای خانهاش کار میکند .او نقشه اين بنا را
پيش از آن که انسان بر زمين ساکن شود ،کشيده است .او در عالميت[ [2خود
میدانست که انسان سقوط خواهد کرد ،اگرچه اين نقشه او نبود .بنابراين بر
اساس اين پيشدانی ،نقشه بنای صهيون را بر اساس انسان بازخريد شده
طرح نمود.
او بنای خود را با شالوده ساختمان و سنگ سر زاويه آغاز نمود ،و آن
کسی نيست جز خود بازخريدار ،يعنی عيسا« :اينک در صهيون سنگ بنيادی
نهادم يعنی سنگ آزموده و سنگ زاويهای گران بها و اساس محکم» (اشعيا
 )16 :28چون پدر نقشه خانهاش را پيش از خلقت جهان ريخته بود ،عيسا
را چنين مینامد« :همه ساکنان زمين آن وحش را خواهند پرستيد -همه آن
کسان که نامشان در آن دفتر حيات ناميده که از آ ِن آن بره است که از بدو
آفرينش جهان ذبح شده بود( ».مکاشفه  )8 :13پطرس نيز چنين بيان میدارد:
«که پيش از آفرينش جهان مقدر گشت ،اما در اين زمانهای آخر برای شما
ظهور کرد( ».اول پطرس )20 :1
نه تنها عيسا شالوده و سنگ سر زاويه است ،بلکه او کارفرمای همه
 - Omniscience 2همه چيز دانی ،علم مطلق ،دانايی کل ،وقوف به همه چيز
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مقاطعهکاران [ساختمان خداوند ،صهيون[ نيز میباشد .عيسا ماموريت و
وظيفه خود را فراموش نکرد بلکه آن را به کمال به انجام رسانيد .او درست
پيش از مصلوب شدن اين کلمات را به پدر میگويد« :من کاری را که به
من سپردی ،به کمال رساندم ،و اين گونه تو را بر روی زمين جالل دادم».
(يوحنا )4 :17
خدای پدر آغاز به طراحی کامل نقشهاش با برنامه زمانبندی برای عيسا
در زمان مقرر نمود (غالطيان  )4 :4سپس او همه پيمانکاران را فهرست
کرد .اما آنها تنها مقاطعهکاران فرعی نبودند ،بلکه مصالح ساختمانی خانه
او نيز محسوب میشدند .پيمانکاران فرعی من و شما هستيم« .زيرا پيش از
آفرينش جهان ،ما را در وی برگزيد تا در حضورش مقدس و بیعيب باشيم»
(افسسيان  )4 :1اين آيه به اين اشاره دارد که ما مصالح خانه او هستيم؛ ما
سنگهای زندهايم .با اين وجود ما را به عنوان پيمانکاران فرعی نيز برگزيد،
زيرا در جای ديگر میخوانيم« :زيرا ساخته دست خداييم ،و در مسيح عيسا
آفريده شدهايم تا کارهای نيک انجام دهيم ،کارهايی که خدا از پيش مهيا کرد
تا در آنها گام برداريم( ».افسسيان  )10 :2توجه کنيد که او کارهايی را که بر
عهده ما گذاشته شده ،از پيش مهيا کرده است .در هيچ جای ديگری از انجيل
گفته نشده که مسئوليتهای ما از بنياد عالم به ما داده شده است ،اگرچه
چنين چيزی مسلما ممکن است .اما به ما گفته شده که« :کارهای او از زمان
آفرينش جهان به پايان رسيده بود» (عبرانيان  )3 :4با اين وجود در ارتباط
با مسئوليتهای شخصی به عنوان مقاطعهکاران فرعی ،تنها چيزی که در اين
راستا نوشته شده اين است که اين مسئوليتها پيش از تولد ما به ما داده شده
است .داود میگويد:
«ديدگانت کالبد شکل ناگرفته م را میديد .همه روزهايی که ب رايم رقم زده
شد در کتاب تو ثبت گرديد ،پيش از آن که هيچ يک هنوز پديد آمده باشد».
(مزمور )16 :139

برنامه زندگی ما پيش از شکل گيری ما در رحم مادرمان ،مقرر گرديده
بود .اين حقيقت را میتوان در کالم خدا به ارميا دريافت .خداوند میگويد:
«قبل از آن که تو را در شکم صورت ببندم تو را شناختم و قبل از بيرون
آمدنت از رحم تو را تقديس نمودم و تو را نبی امتها قرار دادم( ».ارميا
 )5 :1پولس رسول نيز در اين ارتباط مینويسد« :اما چون خشنودی او که
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مرا از بطن مادرم وقف کار خود کرد و به واسطه فيض خود مرا فراخواند
در اين بود که پسر خود را در من آشکار سازد تا بدو در ميان غيريهوديان
بشارت دهم ،در آن زمان با جسم و خون مشورت نکردم( ».غالطيان :1
 )16-15شهادتهای ارميا و پولس تاييد کننده کالم داود است که بر مبنای
آن خدا همه ما را جهت کاری ويژه برای خودش پيش از آن که متولد شويم،
تقديس نمود .پيش از اتمام يک روز ،آن روز مقدر شده و هر لحظهاش
برنامهريزی شده است .سوال اينجاست :آيا ما قادريم آنچه را که برای ما
برنامهريزی شده به انجام برسانيم؟ سليمان چنين میگويد:
«و فهميدم که هر آنچه خدا میکند تا ابداالباد خ واهد ماند ،و بر آن چيزی
نت وان افزود و از آن چيزی نت وان کاست و خدا آن را به عمل میآورد تا از او
بترسند .آنچه هست از قديم بوده است و آنچه خ واهد شد قديم است؛ و
آنچه را که گذشته است ،خدا میطلبد( ».جامعه )15-14 :3

مطالب بسياری در اين آيات به چشم میخورد .اول از همه خدا نقشهای
دارد .از کاری که خدا انجام داده ،چيزی نمیتوان کاست و انسان قادر نيست
ذرهای به آن بيفزايد .خالصه کالم اين است که آن نقشه تکميل خانهاش
است[ .سليمان[ در ادامه بيان میکند آنچه اکنون انجام میشود ،در فکر
خداوند پيشبينی شده است .آنچه که در آينده هم انجام میشود ،از پيش
در نقشه خداوند ديده شده است .با اين وجود ما بايد برای کاری که قبال
انجام شده ،حساب پس بدهيم .آيا ما در مسير آنچه او برای ما مقدر کرده
بود تا به انجام برسانيم ،گام برداشتيم؟ يا در انجام ماموريتمان شکست
خوردهايم؟ آيا او بايد انجام وظيفه و ماموريتی که ما را در نقشه اصلیاش
برای آن فراخوانده بود ،به ديگری بسپرد؟
بنابراين ضروری میبينم که در اين بخش اين موضوع بسيار مهم را
بيشتر باز کنم .هر کسی در زندگیاش يک خواندگی االهی دارد .هر يک از
ما نقشی مهم در نقشه اصلی خانه خداوند داريم .بنابراين خوب است که اين
حقيقت را بدانيم:
در ارتباط با خواندگی شما؛
بر اساس آنچه که در گذشته انجام داده ايد ،قضاوت نمیشويد.
بلکه در عوض به خاطر آنچه که برای انجامش فراخوانده
شدهايم ،داوری خواهيم شد.
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اجازه بدهيد مثالی بزنم .در تخت داوری ،عيسا احتماال چنين چيزی
خواهد گفت« :مبشر اندرسون ،جلوتر بيا و درباره تمام جان هايی که قرار
بود به سوی من هدايت کنی و تو را به آن خوانده بودم ،حساب پس بده!»
آن مرد احتماال با گيجی و ترس و لرز خواهد گفت« :قربان ،مقصودتان
حسابدار اندرسون است ،درست است؟! من در شرکت خودم هم حسابداری
میکردم .اين شغل من بود .من برای تعداد زيادی کليسا و بنگاه خيريه کار
میکردم .خدمات آنها باعث نجات جانهای بسياری شد .فکر کنم شما مرا
با شخص ديگری اشتباه گرفته ايد؟»
خداوند پاسخ خواهد داد« :خير ،تو پيش از آن که متولد شوی ،فراخوانده
شدی تا عده بيشماری را برای من در آسيا به دست آوری .تو بايد نسبت
به اين خواندگی حساب پس بدهی! اگر از من اطاعت کرده بودی ،برای تمام
ثمراتی که برای پادشاهی من برداشت کرده بودی ،پاداشی بزرگ دريافت
میکردی! اکنون تمام کارهايت سوزانيده خواهد شد ،چرا که هيچ کدام از
آنها در اطاعت از من نبوده است».
ممکن است با سناريويی ديگر روبهرو شويم .شايد عيسا بگويد« :حسابدار
جونز ،پيش آی و برای آنچه تو را به انجامش فراخواندم ،حساب پس بده!»
آن مرد هم با سردرگمی و ترس قدمی پيش میگذارد و ترسان و لرزان
میگويد« :قربان ،مقصودتان کشيش جونز است ،درست است؟! من در کليسا
شبان بودم و  250نفر عضو داشتم .من آن کليسا را از هيچ ساختم».
خداوند پاسخ خواهد داد« :خير ،من تو را به عنوان يک حسابدار برای
کار در بازار و ساختن يک شرکت قدرتمند فراخواندم که میتوانست به
کليساها و خدمات بسياری به طور موثر کمک کند تا آنچه را برای آنها
مقدر کرده بودم ،به انجام رسانند .اگر تو مرا با اشتياق و جديت میطلبيدی،
اين موضوع را به تو نشان میدادم .بنابراين بسياری از کسانی که توسط
اين گروههای خدمتی زندگیهايشان تبديل شده و وارد ابديت میشدند ،به
حساب تو گذاشته میشد و برای هر يک از آنها پاداش میيافتی .ولی اکنون
برای کارهايی که انجام دادهای ،هيچ چيز دريافت نخواهی کرد ،چرا که آنها
را در اطاعت از من نکردی! در عين حال من مقدر کرده بودم تو در کليسای
همان شهری که کليسای خودت را بنا کردی ،به عنوان سرپرست انتظامات
کليسا خدمت کنی ،اگر چنين میکردی ،اکنون هر هفت هزار نفری که توسط
آن کليسا نجات يافتند ،نيز به حساب تو گذاشته میشدند .زيرا تو بخشی
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حياتی در بدنی بودی که برای آن تو را فراخوانده بودم .از آنجايی که کاری
در آنجا انجام ندادی ،برای هيچ يک از آن هفت هزار نفر پاداشی دريافت
نخواهی کرد».
اجازه دهيد مثالی ديگر بزنم .يک عضو هيات مديره داشتم که دوستی
عزيز و شبان يک کليسای موفق در منطقه جنوب شرقی امريکا بود .او
کليسايش را در سال  1991با بيست و دو نفر شروع کرد و اکنون چهار هزار
عضو دارد .اين يکی از ساده ترين کليساها برای موعظه است ،زيرا اعضايی
گرسنه کالم دارد .در اين کليسا بسياری نجات يافته و شاگرد شدهاند .کليسا
به واسطه دعاهای فراوان ،موعظههای نيرومند و کار سخت ،به سرعت
رشد کرد .آنها ساختمانی زيبا برای جادادن اعضای فراوانشان ساختند.
پس از چند سال ،دوستم مردی سپيدمو و متشخص که کامال متمايز بود
و لباسهای خوبی میپوشيد را ديد که پيوسته در جلسات حاضر میشد.
او متوجه شد که اين مرد جلسه پشت جلسه بی آنکه صندلیاش را ترک
کند ،در جای خود مینشست و با چشمانی گريان به جلسه چشم میدوخت.
با اين وجود ،شبان حس نمیکرد که اين اشکهای شادی و شوق باشد.
باالخره اين مرد سراغ يکی از شبانان کليسا رفت و با او اين موضوع را در
ميان نهاد که در سال  1981خداوند با او سخن گفته و به طور واضح از او
خواسته که کليسايی را در اين شهر بنا کند .چند روز پس از آن ،او رويای
ساختمان کليسايی را ديد که شبان آن بود .رويا آنقدر واضح بود که او
يک فرد حرفهای را استخدام کرد تا تصويری از ساختمانی که او در رويا
مشاهده کرده بود را بکشد .آن مرد سپس گفت که با موانع مختلفی روبهرو
شد و از ساختن آن کليسا عقب نشينی کرد .پس از چندی ،برای مدت کوتاهی
به مسافرت و خدمت در شهرهای ديگر پرداخت و نهايتا به دنيای تجارت
بازگشت .سپس او کاغذی را که با نهايت دقت تا شده بود ،گشود و به شبان
گفت که اين همان طرحی است که آن هنرمند از رويای او در سال 1981
کشيده است .هنگامی که شبان به طرح نگاه کرد ،به شدت شوکه شد .اين
دقيقا همان ساختمانی بود که دوستم چند سال بعد به عنوان کليسا آن را
ساخته بود؛ مکانی که اکنون آنها در آن يکديگر را مالقات میکردند .دوستم
از آن زمان به آن مرد تسلی داده ،اما آن مرد توضيح میدهد که پشت سر
گذاشتن اين موضوع تا چه حد برای او سخت بوده است .خداوند قصد
نداشت تا اين مرد در پشيمانی و حسرت زندگی کند ،بلکه میخواست او ياد
خانه سفارشی خدا
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بگيرد ،رشد کند و دريابد که تا چه حد میتواند باقی عمرش را به شکلی پر
بار به خداوند خدمت کند.
من نمونههای فراوانی درباره افرادی شنيدهام که همچون اين مرد
سرنوشتشان را از دست دادهاند .خود نمونههای بسياری نيز ديدهام .در
مدت بيست سال سفر به کليساهای سراسر جهان ،شبانان ارشدی را ديدهام
که با تمام قلبم میدانم فراخوانده شده بودند تا شبان يا دستيار شبان کليسا
باشند .تاجرانی را ديدهام که میدانم بايد وارد خدمت تمام وقت میشدند و
حتا شبانانی را ديدهام که میدانستم خواندگیشان کار در بازار بوده است.
افرادی را در دنيای تجارت يا شرکتها ديدهام که برای ديگران کار میکردند
چرا که از شکست در کار کردن برای خودشان میترسيدند .افرادی را ديدهام
که در کار برای ديگران امين نيستند ،چراکه میخواهند فقط خودشان رييس
باشند .افرادی را میشناسم که خارج از اراده خدا ازدواج کردهاند ،در حالی
که خواندگیشان اين بوده که مجرد بمانند ،و ديگرانی که گرفتار دوستانی
شدهاند که آنها را از خواندگیشان دور کردهاند .افرادی را ديدهام که درگير
ورزش ،سرگرمی ،شهوت پول و قدرت و انواع ديگر موضوعات شدهاند که
تمامی ندارد و اين موارد ،اين ايمانداران را از انجام نقش شان در نقشه اصلی
ساختمان خداوند بازداشته است .اينها نمونههای هشدارآميزی هستند ،اما خبر
خوب اين است که هيچ يک از ما نبايد از مسيری که خدا برايمان در نظر دارد،
منحرف شويم .خدا خالق و نويسنده داستان ماست و به خوبی قادر است تا
ما را در تحقق اين سرنوشت ،رهبری کند .پرسشی که بايد از خود بپرسيم،
اين است که چگونه بايد دريابم سهم و خواندگی من به عنوان پيمانکار خدا
چيست و قرار است چه کاری را به عهده بگيرم؟ به اين پرسش مهم در فصل
بعد پاسخ میدهيم .همچنين به شما راهکارهايی را نشان میدهيم که وقتی از
مسير منحرف شديد ،بتوانيد بازگرديد.
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فصل دوازدهم

ش

ون

وس

«زي را خدا هرگز عطايا و دعوت خود را بازپس نمی گيرد».
روم ا

بعضیها اين طرز فکر را بسيار ترسناک میدانند که شخص میتواند
از نقشه االهی حتا با تعاقب آنچه به نظر خوب و خداپسندانه میرسد،
دور بيفتد .بله ،اين واکنش قابل درک است .اما به خاطر داشته باشيد که ما
خوانده نشدهايم تا از شکست يا توبيخ و تأديب بترسيم ،بلکه خوانده شدهايم
تا ترس االهی را در دل داشته باشيم .ترس خدا ما را در مشورت و هدايت
اويی قرار میدهد که دربارهاش چنين گفته شده« :آنگاه که به چپ يا راست
بروی ،از پشت سر آوازی خواهی شنيد که میگويد :راه اين است ،در آن گام
بردار!»(اشعيا  .)21 :30پس حال بياييد تمرکزمان را بر اين مطلب بگذاريم که
چگونه میتوانيم به عنوان سازنده خانه سفارشی خدا ،جايگاه خود را بدانيم.

نخست

ا

ر با

تو ش ا م

و

آيا بر اساس سرنوشتتان عمل میکنيد؟ ممکن است فکر کنيد که من
نمیدانم برای انجام چه کاری خوانده شدهام! احتماال دو دليل برای اين
موضوع وجود دارد :نخست اين که آيا خدا را با جديت و اشتياق میجوييد؟
به ما گفته شده که خدا کسانی را که در ايمان با پشتکار و جديت او را
میجويند ،پاداش میدهد ،نه کسانی را که به طور غير جدی و با شک و
ترديد او را میجويند( .عبرانيان  6 :11را بخوانيد) اگر کسی با جديت تمام
خدا را بجويد و با تمام وجود چشم انتظار پاسخ بماند ،خداوند به او نشان
خواهد داد که چه کاری بر زمين میبايست انجام دهد.
خوانده شده توسط خدا

243

من هنگامی که در دانشگاه پوردو[ ،[3در انجمن برادری نجات يافتم،
فراخوانده شدم .من فورا شروع کردم به طلبيدن خواست خداوند برای
زندگيم .من دانشجوی مهندسی بودم و مدت شش ماه در  IBMکار میکردم.
يکی از داليلی که مرا برانگيخت خواندگيم را دريابم يک اتفاق بود .درست
چند ماه پس از نجاتم با هفت هشت نفر از مهندسان همکار در يک دفتر ،سی
و هشت سالگی خدمت مردی را جشن گرفته بوديم .همه بی خيال با هم گپ
میزديم که اين مرد بی مقدمه گفت« :من سی و هشت سال از اين که هر روز
سر کارم بيايم ،متنفر بودهام».
همه حاضران در اتاق يا پوزخند میزدند يا موافق حرف او بودند ،به
جز من که شوکه شده بودم .به عنوان يک تازه کار در ميان اين جمع حرفهایها،
متجب بودم که چرا هيچ فرد ديگری تفسير و توضيحی متفاوت ندارد ،پس گفتم:
«اگر از کارت متنفر بودی ،چرا سی و هشت سال آن را انجام دادی؟»
او به سمت من برگشت و در حالی که نگاهم میکرد ،گفت« :اين يک شغل
است!»
من هم دريافتم از اين که وارد اين حرفه شوم ،متنفر بودهام .پدرم يک
مهندس بود و به من گفته بود که اين يک تخصص عالی است که درآمد
خوب و امنيت شغلی بااليی دارد .اما اين اتفاق باعث تغيير ديدگاهم شد .من
با خودم فکر میکردم نه پول ،نه امنيت يا هيچ چيز ديگری نمیتواند مرا از
دليلی که به خاطر آن به زمين آمدهام ،بازدارد .من همان جا ذهنم را اصالح
کردم و دريافتم که بايد آنچه را برای انجام آن فراخوانده شدهام ،پيدا کنم و
بدانم گام بعدی که برای رفتن به سمت هدفم نياز دارم ،چيست؟!
من دريافتهام اگر خدا را در همان ابتدای گام برداشت ِن با او بطلبيد ،او
به شما تصويری کامل از خواندگی زندگیتان میدهد .به عبارت ديگر ،او
در آغاز انتها را نشانتان خواهد داد .به يوسف به عنوان يک پسر نوجوان
نشان داده شد که رهبری بزرگ خواهد شد و حتا پدر ،مادر و برادرانش
زيردست او خدمت خواهند کرد .سالها گذشت تا چنين چيزی محقق شد.
موسا حداقل چهل سال پيش از رهبری قوم اسراييل میدانست که بايد
آنها را رهبری کند .به داود زمانی که نوجوان چوپانی بود ،نشان داده
شد که روزی پادشاه خواهد شد .سالها بعد او حاکم قوم اسراييل شد! و
فهرست همچنان ادامه دارد.
Purdue 3
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برنامه من اين بود که مدرک مهندسیام را از پوردو بگيرم ،و در رشته
 MBAدر هاروارد ادامه تحصيل بدهم و آنقدر در کارم پيشرفت کنم که به
عنوان يک مدير رده باال در شرکتهای طراز اول امريکا مشغول به کار شوم.
میخواستم ازدواج کنم و چندين سفر تفريحی در سال داشته باشم و ده يکم را
به خداوند بدهم .اين نقشه و تصور شخصی من از خدمت به او بود.
هرچه خدا را بيشتر طلبيدم ،بيشتر به سمت خدمت کشيده شدم .من
خدمت را دوست نداشتم اما آنقدر باهوش بودم که بدانم در اطاعت خداوند
رضايت خاطر و خشنودی خواهم يافت .به محض اين که با سرسپردگی
خودم را به خداوند سپردم تا بدون هيچ شرطی از او اطاعت کنم ،او شروع
کرد به نشان دادن تصويری کلی از آنچه برای انجامش در زمين خوانده
شدهام .در اوايل دهه هشتاد ميالدی ،خدا از قبل به من نشان داده بود اگر
همچنان در اطاعت او باقی بمانم ،از طريق کالمش بر عده بسياری از مردم
در سراسر جهان و ملتهای مختلف اثر خواهم گذاشت .الزم به گفتن نيست
اين فقط در ذهنم بود و من راهی برای انجامش پيدا نمیکردم ،چرا که تنها
يک پسر شهرستانی بودم که در زمينه خدمت هيچ فردی را در سطح ملی يا
بين المللی نمیشناختم.
خداوند همانند نمونههای موسا ،يوسف و داود ،تصوير نهايی را به ما
نشان خواهد داد ،نه مراحل انجام آن را .اين موضوع به جای آن که مستدل
باشد ،ما را در ايمان حفظ میکند .ما بايد او را بجوييم و از آنچه به ما
میگويد اطاعت کنيم .آن گاه به سوی هدف پيش خواهيم رفت .اما اغلب
قدم بعدی به شکلی نيست که گويی به سمت هدف رهسپاريم ،بلکه به نظر
میرسد در مسير مخالف در حرکتيم .فروخته شدن به عنوان برده برای
مدت ده سال ،پس از ديدن رويای رهبری ،يک مرحله منطقی نيست .به همين
دليل به ما گفته شده است که« :به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر
عقل خود تکيه مکن .در همه راههای خود او را بشناس ،و او طريقهايت را
راست خواهد گردانيد( ».امثال )6-5 :3
چند ماه بعد ،در طول سال آخر کالج ،در حالی که ديگران برای عيد
شکرگزاری به مدت چهارده روز به خانههايشان میرفتند ،من در مدرسه
ماندم .آن چند روز را روزه گرفتم و به دعا مشغول شدم تا هدايت و خواست
خدا را برای زندگيم درک کنم .دو ماه بعد برای گام بعدی هدايت شدم ،در
حالی که اين مسير کامال برخالف جهت طبيعی خادم شدن به نظر میرسيد.
خوانده شده توسط خدا
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برايم منطقی بود که به مدرسه کتاب مقدس بروم ،اما خدا به من نشان داد
که بايد برای شغلی در شاخه مهندسی مصاحبه کنم .به همين دليل است که
خدا به ما میگويد به عقل و فهم خود تکيه نکنيم.
من از تعدادی از شرکتها بازديد کردم و فورا دريافتم بايد در شرکت راک
ول[ [4در داالس تگزاس مشغول به کار شوم .اصال با عقل جور در نمیآمد،
چرا که تا آنجايی که من میدانستم هيچ مدرسه کتاب مقدسی در آنجا وجود
نداشت .در حالی که من سيزده پيشنهاد شغلی مختلف در شهرهای ديگر
داشتم که در برخی از آنها مدرسه کتاب مقدس وجود داشت و اکثر آنها
حقوق باالتری نسبت به راکول پيشنهاد میکردند .با اين وجود من فقط اطاعت
کردم .به محض اين که به داالس رسيدم ،به کليسا رفتم و خدا به من نشان داد
چه نقشهای برايم دارد .اين همان کليسايی بود که مرا با خدمت کردن ،بلند کرد
و به سوی آنچه که اکنون در آن هستم ،رهنمون گرديد.

دوم

ا ود ر ر

ن ود

اين موضوع ما را به دليل دومی که چرا برخی نمیتوانند خواست خدا را
در زندگیشان بيابند ،میرساند .آنان خودشان را در کليسای محلی غرس
ننمودهاند[نکاشتهاند[ .کالم خدا به ما میگويد« :آنان که در خانه خداوند غرس
شدهاند ،در صحنهای خدای ما خواهند شکفت( [5[».مزمور  )13 :92کسانی که
خود را در خانه خداوند که در عصر امروز کليسای محلی محسوب میشود،
غرس نمودهاند [کاشتهاند[ ،در صحنهای خداوند خواهند شکفت.
يک نمود از صحنهای خداوند تخت داوری عيسای مسيح است .بنابراين
اگر ما به شکلی مستحکم در کليسای محلی خود کاشته شده باشيم ،هم در
حال حاضر و هم در تخت داوری خواهيم شکفت .اين طرح و برنامه خداوند
است .اين خداوند است که کليسا را وضع میکند نه انسان .عيسا میگويد:
«من نيز میگويم که تويی پطرس ،و بر اين صخره ،کليسای خود را بنا
میکنم و قدرت مرگ بر آن استيال نخواهد يافت( ».متا )18 :16
به واژه «بنانمودن»[ [6توجه کنيد .او چگونه قادر است بدون حضور
فيزيکی در اين جا ،بنا کند؟ پاسخ اين سوال در مفهوم بدن اوست؛ يعنی ما .از
Rockwell 4
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طرف ديگر به همين دليل است که ما همکاران ناميده شدهايم .فيض ،توانايی
و عطايا به وسيله او به ما داده میشود و او کسی است که قدرت فراطبيعی
را در اختيار ما قرار میدهد .اما شرط آن داشتن روحی سرسپرده و مطيع
برای انجام کار اوست .سوال اينجاست که آيا ما کليسای او را با همکاری او
بنا میکنيم يا به وسيله طرح و برنامه خودمان آن را پيش میبريم؟
عيسا يک کليسای جهانی دارد که آن را به کليساهای محلی تقسيم کرده
است .يکی از بیشمار نمونههای موجود ،به گفتههای او به هفت کليسای
محلی در مکاشفه باز میگردد« :کليساهای افسس ،ازمير ،پرگاموم ،تياتيرا،
ساردس ،فيالدلفيه و الئوديکيه».
همچنين کليسا به بدن مسيح نيز اشاره دارد .پولس میگويد« :او بدن،
يعنی کليسا را َسر است» (کولسيان  )18 :1همان طور که يک کليسای جهانی
به کليساهای محلی تقسيم میشود ،پس بدن جهان شمول مسيح نيز به
بدنهای محلی تقسيم میشود.خداوند کسی است که قومش را قرار میدهد:
«اما حقيقت اين است که خدا اعضا را آن گونه که خود میخواست ،يک به
يک در بدن قرار دارد( ».اول قرنتيان )18 :12
ممکن است شوکه شويد اگر بگويم :ما نيستيم که انتخاب میکنيم به
کدام کليسا برويم .اين اوست که برمیگزيند! صبر کنيد و کمی درباره اين
موضوع بينديشيد.
مگر انتخاب کليسا مانند برگزيدن لباس و رستوران است ،مگر نه آن که
بايد به دنبال خشنودی خدا در دعا در ارتباط با جايی که او میخواهد در
آن قرار بگيريم ،باشيم؟ چگونه میتوان تقدير و سرنوشت خود را در حالی
به انجام رسانيد که در جای درستی در بدن قرار نگرفتهايد؟ ما نبايد بدون
خواست درک نقشه اصلی خدا برای خودمان به شهر يا کليسايی برويم .هر
يک از ما در کليسای محلی نقشی برعهده داريم .میخوانيم که:
«بدين ق رار ،شما بدن مسيح هستيد و هر يک عضوی از آنيد .خدا ق رار داد
در کليسا ،اول رسوالن ،دوم انبيا ،سوم معلمان؛ و بعد قدرت معج زات ،سپس
عطايای شفا دادن و امداد و مديريت و سخن گفتن به ان واع زبانهای غي ر».
(اول قرنتيان )28-27 :12

سپس پولس فهرستی از برخی مقامات و جايگاهی مهم در کليسای محلی
را ارائه میدهد .اگرچه پولس فهرستی جامع و کامل ارائه نمیدهد ،اما از منابع
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ديگر عهد جديد میدانيم که هر ايماندار بخشی از بدن مسيح است و هر يک
از ما درست همانند اعضای طبيعی جسممان ،نقشی حياتی در بدن [کليسا[ ايفا
میکنيم .اگر ما وظيفهای در کليسايی که در آن قرار گرفتهايم ،بر عهده نداريم
و کاری انجام نمیدهيم ،میتوان نتيجه گرفت که آن کليسای محلی فلج و لنگ
است؛ درست همان طور که وقتی يکی از اعضای بدن نظير پا ،چشم يا کليه
نخواهد کار کند يا بخواهد به شکل مستقل فعاليت نمايد.
حقيقت تاسف بار اين است که بيشتر خدمات عيسای مسيح در جوامع
ما به خاطر ناتوانی کليساهای محلی انجام نمیشوند .چرا آنها ناتوان و فلج
شدهاند؟ اين وضع معموال به خاطر ناتوانی يا بی اثر بودن رهبران کليسا
نيست ،بلکه به خاطر اظهارات ايماندارانی است که مستقل زندگی میکنند.
میتوانيد تصور کنيد که چشم ،پا ،دست يا هر يک از اعضای بدن ما بخواهد
خواست خود را انجام دهد ،چه اتفاقی میافتد؟ من از کاری که خدا قادر است
در کليساهای امريکا با چنين وضعيتی انجام دهد ،متعجبم .چرا کليساهای اوليه
تا اين حد سريع رشد کردند؟ بياييد مثالی بزنيم و بررسی کنيم:
«آنان خود را وقف تعليم يافتن از رسوالن و رفاقت و پاره کردن نان و دعا
کردند ...مومنان همه با هم به سر میبردند و در همه چيز شريک بودند.
امالک و اموال خود را میفروختند و بهای آن را بر حسب نياز هر کس
بين همه تقسيم میکردند .ايشان هر روز ،يکدل در معبد گرد میآمدند و
در خانههای خود نيز نان را پاره میکردند و با خوشی و صفای دل با
هم خوراک میخوردند و خدا را حمد میگفتند .تمامی خلق ايشان را عزيز
میداشتند؛ و خداوند هر روزه نجات يافتگان را به جمعشان میافزود( ».اعمال
)47-44 ،42 :2

آيا میبينيد که ايمانداران در بدن محلی کاشته شده بودند؟ آنها در
حالی که مطيع رهبران بودند با يکديگر خدا را پرستش میکردند .آنچه را
که زياد داشتند ،با کسانی که نداشتند قسمت میکردند و نتيجهاش اين شد
که کليسا در شفا و سالمتی رشد کرد .افراد خدا را از طريق کليساهای محلی
که شامل خانههايشان نيز میشد ،خدمت میکردند .بخشی از کليسای محلی
بودن ،جزوی از زندگی آنها بود .در حقيقت ،بعدها مشکلی بروز پيدا کرد
که برخی از بيوه زنان از خدمت غذا بیبهره ماندند .رسوالن ،ايمانداران
کليساهای محلی را احضار کردند و به آنها گفتند که شايسته نيست به
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خاطر غذادادن به مردم از خدمت کالم خدا غافل مانند.
«پسای برادران ،از ميان خود هفت تن نيکنام را که پر از روح و حکمت
باشند برگزينيد تا آنان را بر اين کار بگماريم( ».اعمال )3 :6
توجه کنيد که نمیگويد« :ما به تعدادی داوطلب نياز داريم .کسی میتواند
برای خدمت به اين بانوان وقت بگذارد؟» خير ،همه ايمانداران متعهد به
خدمت هستند زيرا آنها در کليسای محلی کاشته شدهاند .من شخصا باور
دارم هر عضوی اميدوار است برای خدمت برگزيده شود .هفت مرد برگزيده
شدند و آن گاه:
«اين مردان را نزد رسوالن حاضر کردند و رسوالن دعا کرده بر ايشان دست
گذاشتند .پس نشر کالم خدا ادامه يافت و شمار شاگردان در اورشليم
به سرعت فزونی گرفت و جمعی کثير از کاهنان نيز مطيع ايمان شدند».
(اعمال )7-6 :6

آنها بر اين هفت مرد دست گذاشتند .جالب است! آنها برای خدمت
موعظه ،تعليم در گروههای خانگی ،رهبری دعا و پرستش ،سفرهای بشارتی
انتخاب نشده بودند ،تنها قرار بود به خدمت غذا به بيوه زنان در کليسا
بپردازند .با اين وجود توجه کنيد به محض آن که آنها کارشان را در بدن
آغاز کردند ،هر چند کاری ناچيز به نظر میرسد ،اما پس از آن ،نشر کالم
خدا ادامه میيابد و شمار شاگردان در اورشليم به سرعت فزونی میگيرد.
در اين جا با حقيقتی جالب و شگفت روبهرو میشويم .در اعمال  5-1واژه
«اضافه شدن»[ [7و «پيوستن» چند مرتبه به منظور توصيف رشد کليسا در
اورشليم به کار میرود .در اين جا چند واقعه را مرور میکنيم:
«در همان روز حدود سه هزار تن بديشان پيوستند( [8[».اعمال )41 :2
«و خداوند هر روزه نجات يافتگان را به جمع شان میافزود( ».اعمال )47 :2
[[9

«شمار بس فزونتری از مردان و زنان ايمان آورده ،به خداوند میپيوستند».
(اعمال )14 :5

تا اين زمان تنها رسوالن بودند که کارهای خدماتی را در کليساهای
Added 7
 8در انگليسی واژه  Addedبه کار رفته است.
 9در انگليسی واژه مورد استفاده  Addedمیباشد.
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محلی انجام میدادند و پطرس تنها واعظ رسمی جلسات بود .با اين وجود
در همان زمان هم ايمانداران دريافته بودند که هر فردی دو مسئوليت بزرگ
برعهده دارد .نخست ،موعظه انجيل به ديگران به صورت فردی و دوم ،نقشی
که در کليساهای محلی به عهده داشتند .کشف اين واقعيت که ايمانداران بايد
داستان شگفتانگيز رستاخيز مسيح از مردگان را نقل کنند ،در اعمال 42 :5
تا  1-6ديده میشود:
«و هيچ روزی ،چه در معبد و چه در خانهها ،از تعليم و بشارت درباره اين
که عيسا همان مسيح است ،دست نکشيدند .و در آن ايام که شمار شاگردان
فزونی میيافت ،يهوديان يونانی زبان از يهوديان عب رانی زبان گِلِه کردند که
بيوه زنان ايشان از جيره روزانه غذا بی بهره میمانند».

ديگر برای پطرس ممکن نبود که بتواند در هر خانه موعظه کند ،زيرا هيچ
راديو ،تلويزيون يا اينترنتی وجود نداشت .همه ايمانداران اکنون انجيل را
برای همسايگان خود موعظه میکردند .به اين نکته دقت کنيد که اکنون به
کليسا افزوده[ [10نمیشد ،بلکه کليسا فزونی [تکثير[[ [11میيافت .اين نخستين
بار است که در کتاب اعمال رشد تکثيری را مشاهده میکنيم.
با اين وجود کار در همين جا متوقف نمیشود ،زيرا به محض آن که
ايمانداران جايی در کليسا برای خدمت میيابند  -همانند خدمت غذای آن
هفت نفر به زنان بيوه -میخوانيم که باز تعداد شاگردان نه تنها تکثير شد،
بلکه تکثيری فزاينده داشت .تکثير فزاينده همان رشد تصاعدی[ [12است! اجازه
دهيد تفاوت ميان افزوده شدن[ [13و رشد تصاعدی را با هم بررسی کنيم.
فرض کنيم شبانی هر ماه برای خداوند  10/000جان را صيد میکند .آيا
به نظر شما اين يک خدمت کامال اثرگذار نيست؟ میدانيد چه قدر طول خواهد
کشيد که او همه دنيا را به دست آورد؟ پاسخ تقريبا  60/000سال است! البته
اين به شرطی است که در اين دوره  60/000ساله نه کسی متولد شود و نه
کسی بميرد .اين زمان ده برابر مدتی است که انسان بر زمين آمده است.
غير ممکن است!
اکنون اجازه دهيد مثالی از يک رشد تصاعدی بزنم .فرض کنيد شما 2
10
11
12
13
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نفر را به کليسای محلی میآوريد و باعث نجاتشان میشويد .سپس ماه
بعد هر يک از آنها دو نفر را به سوی خدا هدايت کرده و به کليسای شما
میآورند .ماه بعد ،آن چهار نفر همين کار را میکنند و ماه بعد  8نفر هر يک
باعث نجات دو نفر میشوند و آنها را به کليسا میآورند .اگر اين کار ادامه
يابد ،آيا میدانيد چه مدت طول خواهد کشيد به کل جمعيت زمين انجيل را
برسانيم؟ جواب تقريبا  33ماه است .بله ،درست است ،کمتر از 3سال! اين
رشد تصاعدی است.
اکنون میتوانيد اين بخش کتاب مقدس را درستتر درک کنيد:
«دوسال بدين من وال گذشت و در اين مدت ،همه يهوديان و يونانيانی که در
ايالت آسيا بودند ،کالم خداوند را شنيدند( ».اعمال )10 :19

همه ساکنان آسيا کالم را شنيدند! اگر کالم میگويد همه؛ به معنای هر
شخص است .ما درباره يک شهر صحبت نمیکنيم ،بلکه اين درباره سراسر
يک سرزمين است .آنان ماهواره ،تلويزيون ،راديو ،ماشين و حتا دوچرخه
نداشتند .اين نتيجه رشد تصاعدی است.
رشد تصاعدی نتيجه داشتن بدنی سالم از ايمانداران است .يک بدن
سالم از ايماندارانی ساخته شده که در کليساهای محلی کاشته شدهاند،
که شامل خدمت در آن کليسای محلی میشود (مانند خدمت غذای بيوه
زنان ،راهنمايی ،انتظامات ،پارکبانی ،مالقات ،کمک رسانی به زندانيان ،کانون
شادی و  )...آنان همچنين به کسانی که در محل کار يا زندگیشان هستند
بشارت داده و آنها را به کليسای محلی خود میآورند .به ياد آوريد عيسا
گفت امتها را شاگرد سازيد ،نه آن که صرفا دينشان را تغيير دهيد .ما
بايد برای کسانی که آنها را عضو کليساهايمان میکنيم ،موقعيتی فراهم
آوريم تا آنچه را که عيسا به ما فرمان داده است ،بياموزند( .متا  20 :28را
بخوانيد) اين يک بدن کامل است .همه عطايا در آن وجود دارد و افراد در
مسيح بالغ میشوند.
کليد اصلی ،کاشته شدن در کليسای محلی است؛ در اين جاست که ما
میشکفيم .اگر توجه کنيد فيليپس يکی ازهفت نفری بود که برای خدمت بيوه
زنان برگزيده شد .بعدها او در اعمال ،فيليپس مبشر ناميده میشود .خدمت
او اکنون به شهرهای فراوانی گسترش يافته بود« .روزبعد ،آنجا را ترک
ِ
فيليپس مبشر ،يکی از آن هفت تن ،رفتيم و
گفته به قيصريه آمديم و به منزل
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نزدش مانديم( ».اعمال )8 :21
با وجود آن که او اکنون مبشری بزرگ بود که توسط خداوند به شهرهای
مختلف میرفت ،اما هنوز به عنوان يکی از آن هفت نفر شناخته میشد.
خدمت در کليسای محلی نقشی اساسی در رسيدن به خواندگیاش ايفا کرد.
به افراد چنين میگويم »:شايد خوانده شدهايد تا کارهای بزرگ انجام دهيد،
اما اگر در ابتدا با کاشته شدن در کليسای محلی متولد نشده باشيد ،به معنای
واقعی بالغ نخواهيد شد».
اجازه دهيد بار ديگر کلمات مزمورنويس را مرور کنيم« :آنان که در خانه
خداوند غرس شدهاند ،در صحنهای خدای ما خواهند شکفت( ».مزمور :92
)13
[[14
درباره واژه غرس شده [کاشته شده[ فکر کنيد .برای درک عملکرد
ملکوت ،بايد قانون کاشت و برداشت را در نظر گرفت .عيسا به شاگردانش
گفت که اگر شما قانون دانه ،زمين و برداشت را درک نکنيد ،نمیتوانيد َم َثلها
را درک کنيد( .مرقس  )13 :4خالصه کالم اين که تمام ملکوت خدا چنين است:
«و نيز گفت :پادشاهی خدا مردی را مانَد که بر زمين بذر میافشاند .شب
و روز ،چه او در خ واب باشد چه بيدار ،دانه سبز میشود و نمو میکند.
چگونه؟ نمیداند .زي را زمين به خودی خود بار میدهد :نخست ساقه ،سپس
خوشه سبز و آن گاه خوشه پر از دانه .چون دانه برسد ،برزگر بی درنگ
داس به کار میگيرد ،زي را فصل درو ف را رسيده است( ».مرقس )29-26 :4

اجازه بدهيد بگويم من مشتی از دانههای مختلف دارم که همه از درختان
ميوه هستند ،اما آنها را نمیشناسم .تنها راهی که خواهم توانست نوع آنها
را تشخيص دهم ،اين است که آنها را بکارم .به محض کاشت ،با گذشت
زمان ،طبيعت هر دانه را کشف خواهم کرد .خدا هر يک از ما را با يک
فراخواندگی از پيش تعيين شده در زمين قرار داده است .سپس به هر يک از
ما عطايای الزم برای انجام آن را میبخشد« :زيرا خدا هرگز عطايا و دعوت
خود را بازپس نمیگيرد( ».روميان )29 :11
بر اساس گفته عيسا ،خواندگی و عطايای من شبيه دانه است .اگر خود
را در کليسا بکارم ،به سرنوشت تعيين شده االهی برای خودم خواهم رسيد.
اگر نه ،بايد از عطايايم در زندگی به منظوری متفاوت از هدف آفريدگارم
Planted 14
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برای خودم استفاده کنم .پس فريب موفقيتهايتان را بر اساس استاندارد
دنيا نخوريد .شايد در عطايايی که داريد ،بسيار موفق باشيد ،اما آنها را در
اطاعت از نقشه خداوند به کار نبردهايد .اجازه دهيد مثالی بزنم:
اشخاص زيادی را در دنيا ديدهايد که صدای بی نظيری دارند و میتوانند
اشک افراد را دربياورند .اين عطا به آنها داده شده تا خدا را جالل دهند
و افراد را برای تعاقب قلب و خشنودی خدا به حرکت وادارند .اما بسياری
از آنها هرگز سرنوشتشان را به انجام نمیرسانند ،چرا که هرگز نجات
نيافتهاند و در کليسايی کاشته نشدهاند .اين يکی از نمونههای بیشمار از
افرادی است که هرگز در زندگیشان به سمت عيسا نمیآيند.
با اين وجود افرادی هم هستند که قلب شان را به عيسا سپردهاند اما به
طور مرتب در کليسا حاضر نمیشوند .آنها هرگز آن خواندگی از باال و
ملکوت را به انجام نمیرسانند زيرا در کليسا کاشته نشدهاند .آنها ممکن
است برای نجات ديگران در بيرون کليسا و نفوذ و اثر بر مردم ديگر خوانده
شده باشند و ممکن است تا حدی هم اين کار را انجام دهند .اما اگر در
کليسا کاشته شده بودند ،ممکن بود سرنوشت حقيقیشان با چيزی که اکنون
هستند ،متفاوت باشد .آنها ممکن است برخی از عطايايشان را درک کنند و
به خيال خود از آنها بهترين استفاده را هم ببرند ،اما واقعيت اين است که
هرگز نخواهيد دانست که به طور دقيق آن دانه ،چه نوع درختی است ،چه
شکلی دارد ،توانايیاش چيست و  ...با اين وجود شما هرگز نخواهيد فهميد
که سرنوشت حقيقیتان که توسط خداوند تعيين شده چيست؛ مگر آن که در
کليسا کاشته شده باشيد .اين طرح خداوند است ،نه انسان.
مشکل ديگری که برای ايمانداران بروز پيدا میکند ،عوض کردن
کليساها در اثر بروز مشکالت است .امروزه زنان ومردان ،اگر چيز اشتباهی
به خصوص در زمينه رهبری ببينند ،کليسا را بدون درنگ ترک میکنند.
شايد روش رهبری يا پرسنل باعث فرار از کليسا میشود ،شايد مشکل در
بحث هدايا و خرج کردن پول باشد .اگر آن افراد موعظه شبان را دوست
نداشته باشند ،کليسا را ترک میکنند[ .ممکن است به نظر آنها[ شبان چندان
مانوس و قابل ارتباط گيری نباشد .شايد هم توجه کافی به حضار کليسا
ندارد و....
به جای رويارويی با مشکالت و اميدوار بودن به تغيير ،به جايی فرار
میکنند که کشمکش و ناسازگاری وجود نداشته باشد .اجازه دهيد موضوع
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را باز کنم .عيسا تنها شبان و عضو کامل و بی نقص کليساست .اما چرا ما
در جامعه غرب [و شرق[ به جای روبهرو شدن با مشکالت و کار کردن در
ميان اين مسايل و حل آنها ،ترجيح میدهيم که فرار کنيم؟ بعضی اوقات
میگوييم که خدمت ما را درست نپذيرفتهاند .سپس در جستوجوی مکانی
بیعيب با شبانان و اعضايی کامل ،کليسا به کليسا میرويم.در طول اين بيست
سال ،من تنها عضو سه کليسا بودهام؛ يکی در داالس ،ديگری در اورالندو-
کليسای کنونیام -و کليسای «زندگی جديد»[ [15در کلرادو اسپرينگز .پيشتر،
شرايط بیشماری پيش آمد که رهبران کليسا باعث رنجش من شدند (البته
بايد اضافه کنم که بيشتر آنها ناشی از عدم بلوغ روحانی من و نتيجه
خطاهای خودم بود) و من اين فرصت را داشتم که رهبری کليسا را قضاوت
و نقد کنم .اما ته قلبم میدانستم که ترک کردن کليسا راه حل نيست .يک روز
در ميانه شرايطی سخت و پرکشمکش ،خداوند با من سخن گفت« :اين روشی
است که من میخواهم تو کليسا را ترک کنی! زيرا که با شادی بيرون خواهی
رفت و با سالمتی هدايت خواهی شد( ».اشعيا )12 :55
بسياری کليسا را با چنين روشی ترک نمیکنند .آنها میپندارند کليسا شبيه
مقصد تعطيالتشان است که میتوانند آنچه را که دوست دارند ،انتخاب کنند.
آنها حس میکنند که آزادند تا زمانی در کليسا بمانند که شادند و مشکلی
نيست .به ياد داشته باشيد مکانی که خدا ما را در آن قرار میدهد ،مکانی است
که شيطان میخواهد در آن را ما را دچار رنجش سازد و از آن بيرون ببرد .او
میخواهد مردان و زنان را از جايی که خدا آنها را در آن کاشته است ،ريشهکن
کند .اگر او شما را از کليسا بيرون ببرد ،موفق شده است .اگر از جايتان ،حتا در
وسط سختترين ستيزهها و چالشها ،تکان نخوريد ،نقشه شيطان را تباه ساخته
و نقشه خدا را به انجام خواهيد رساند.
[يک بار ديگر اين مزمور را با هم بخوانيم[« :آنان که در خانه خداوند
غرس شدهاند ،در صحنهای خدای ما خواهند شکفت».
چه اتفاقی برای گياه کاشته شده میافتد ،اگر هر سه هفته آن را جابه جا
کنيد و در جای ديگری بکاريد؟! ريشه آن شروع به از بين رفتن میکند و ديگر
رشد نخواهد کرد و شکوفه و ميوه نخواهد آورد .اگر به اين جابه جايی ادامه
دهيد ،گياه خواهد مرد .بسياری ،از کليسايی به کليسای ديگر میروند و تالش
میکنند خواندگیشان را گسترش دهند .اگر آنها مکانی را که خدا در آنجا
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قرارشان داده ،تاييد نمیکنند ،در جای ديگر نيز بروز يک اشتباه و گناه خيلی
ساده است .اگر کارها به شکلی انجام شوند که او با آنها موافق نيست ،در
جای ديگر نيزهمان کارها باعث رنجش او میشوند و در نتيجه [از آنجا هم[
میرود .آنها رهبران را مالمت میکنند و آنها را مقصر میدانند .آنها نسبت
به کاستیهای شخصيتی خود کورند و درک نمیکنند که خداوند با فشارهايی
که زير آن قرار دارند ،ايشان را میپااليد .اين نگرش نه تنها مانع خدمت است
بلکه ازدواج ها ،مشاغل و ديگر روابط را نيز تخريب میکند.
بياييد از نمونهای که خداوند در ارتباط با گياهان و درختان به ما
میدهد ،بياموزيم .هنگامی که يک درخت ميوه در زمين کاشته میشود،
با بارانها ،طوفانها ،خورشيد گرم و باد مواجه میشود .اگر يک درخت
جوان میتوانست حرف بزند ،حتما میگفت« :لطفا اجازه بدهيد از اين جا
بروم! مرا در جايی بکاريد که خبری از گرمای طاقت فرسا و باد و طوفان
نيست!» اگر باغبان به حرف درخت گوش میکرد ،با کاری که انجام میداد
به او صدمه میزد .درخت با عميقتر کردن ريشهاش ،گرمای طاقت فرسا و
باد و طوفان را تحمل میکند .سختیها و باليايی که درختان با آن روبهرو
میشوند ،در حقيقت مقاومت و پايداری آنها را بيشتر میسازد .ناماليماتی
که آنها را احاطه کردهاند ،باعث میشوند که آنها برای يافتن منابع حيات،
ريشههای خود را به مکانهای ژرفتر ببرند .آنها روزی به جايی میرسند
که سختترين طوفانها هم نمیتواند بر توانايیشان در ميوه دادن اثری
بگذارد.
ما در فلوريدا از مرکبات استفاده میکنيم .بيشتر اهالی فلوريدا میدانند
که زمستان سردتر برای درختان ،نتيجهاش پرتقالهای شيرينتر است .اگر
ما از فشارها و مخالفتها زود نگريزيم ،ريشههايمان اين فرصت را خواهند
داشت تا قویتر و عميقتر شوند و ميوههای فراوانتر به بار آورند که در
چشمان خداوند شيرينتر و برای قومش خوش طعمتر خواهند بود .ما بايد
درختان بالغی شويم که باعث خشنودی خدا میگردد ،نه درختی که به خاطر
ميوه نياوردن از ريشه کنده خواهد شد (لوقا  9-6 :13را بخوانيد) .ما بايد
در برابر بسياری از مسايلی که خدا اجازه میدهد وارد زندگیمان شوند تا
برای خواندگیمان نيرومندتر گرديم ،بايستيم و از آنها نگريزيم.
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آخرين دليلی که باعث میشود افراد نتوانند خواندگی خود را دريافته و
يا آن را به انجام برسانند ،گير و گرفتاری است .گرفتاریها بار خود را بر
شانههای ما میاندازند و ما را از مسابقه و به اتمام رساندن دور خود باز
میدارند .پولس درباره خودش میگويد:
«اما جان را ب رای خود بی ارزش میانگارم ،تنها اگر بت وانم دور خود را به
پايان رسانم و خدمتی را که از خداوند عيسا يافته ام ،به کمال انجام دهم،
خدمتی که همانا اعالم بشارت فيض خداست( ».اعمال )24 :20

او [پولس[ کامال نسبت به ماموريتاش آگاه بود .او کاری داشت که
بايد به پايان میرساند و همچنين آگاه بود که کارش هنوز تکميل نشده
است .او چگونه میدانست؟ درست همان طور که عيسا میدانست ،پطرس
هم میدانست (دوم پطرس  )14 :1و ديگرانی هم که خدا را میجويند و در
کليسا غرس شدهاند و تحمل میکنند ،میدانند .خداوند اين موضوع را برای
هر کسی که زندگیاش را ارزشمندتر از خواست خدا نشمرد ،آشکار خواهد
ساخت .اين کليد نهايی است.
هنگامی که زندگی خود را کامال برای انجام اراده و خواست او در زندگیمان،
تسليم او میکنيم ،نه تنها خواندگی خود را درمیيابيم ،بلکه آن را به خوبی انجام
میدهيم .مثالی در اين رابطه در کتاب مقدس ديده میشود .در يکی از روزهايی
که عيسا از شهری به شهر ديگر میرفت ،میخوانيم« :در راه شخصی به عيسا
گفت :هر جا بروی ،تو را پيروی خواهم کرد( ».لوقا )57 :9
اين مرد هيجان زده ،مشتاق و صادق بود .او میخواست عيسا را در همه
حال پيروی کند .با اين وجود عيسا میتوانست انگيزههای حقيقی افراد و
گرفتاریهای قلب آنها را ببيند .او يک گرفتاری ديد که اين مرد را از رسيدن
به سرنوشت و خواندگیاش بازمی داشت .بنابراين عيسا در اشاره به آن
موضوع گفت« :روباهان را النههاست و مرغان هوا را آشيانهها ،اما پسر
انسان را جای سرنهادن نيست( ».لوقا )58 :9
اين مرد در پی آسايش و امنيتی زمينی بود که در آن مکان داشت .احتماال
شغل خوبی داشت ،اعتبار زيادی در خانهاش داشت و برای بازنشستگیاش
در سالهای آتی برنامهای داشت .عيسا با گفتن اين خودش هيچ مکان امنی
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برای سرنهادن ندارد ،اين خواسته مرد را هدف قرار داد.
من میتوانم اين مرد را ببينم که همانند بسياری ديگر از آن جماعت،
آهسته آهسته عقب میروند و باالخره پا به فرار میگذارند .او بيشتر دوست
داشت بگويد« :عيسا ،میخواهم در جلسات شما به عنوان راهنما و انتظامات
کار کنم يا در گروه نوازندگان بنوازم يا حتا ماشين ايمانداران سالخورده
شهر را پارک کنم ».اما در اثر پاسخ عيسا ،افسون پيروی او درخشش خود
را از دست داده نيت ،نيکوی خدمت او به سرعت ناپديد میشود .بنابراين
او و بسياری ديگر با قصد حمايت از او بدون سرسپردگی کامل ،از آنجا
میروند .سپس عيسا به ديگرانی که هنوز مشتاقاند نگاهی میاندازد و
میگويد« :عيسا به شخصی ديگر گفت :مرا پيروی کن .اما او پاسخ داد:
سرورم ،نخست رخصت ده تا بروم و پدر خود را به خاک بسپارم .عيسا
به او گفت :بگذار مردگان ،مردگا ِن خود را به خاک بسپارند؛ تو برو و به
پادشاهی خدا موعظه کن( ».لوقا )60-59 :9
وای ،چه پاسخ قدرتمندی! برخی شايد فکر کنند عيسا چه قدر بی عاطفه بود
و تند و ناماليم پاسخ داد .اما بايد شرايط آن دوران را درک کنيم .متخصصان
میگويند وقتی پدری میمرد ،پسر ارشد موظف به خاکسپاری او بود و دو
برابر ديگر پسران ارث میبرد .اما اگر او وظيفه خاکسپاری خود را انجام
نمیداد ،آن سهم دو برابر به پسر دوم میرسيد .اين مرد در ذهنش به فکر پول
بود .او آنقدر ثروتمند شدن را دوست داشت که در نهايت آن خواست مانع
پيروی از عيسا شد .او پريشان بود يا تصميماش را بر اساس ماديات و به
جهت سرمايهگذاری گرفته بود تا انجام اراده و نقشه خدا.
با چنين دستورالعملی از جانب استاد ،اين مرد هم با گروهی ديگر شروع
به عقب نشينی میکند .پاسخ او به چنين فرمانی احتماال چنين بود« :عيسا
من تو را در کنفرانس هايی که در شهرم برگزار میشود ،خدمت میکنم و
در گروه کر آواز میخوانم يا درام مینوازم .من اين کارها را میتوانم انجام
دهم .من عاشق اين کارها هستم و الزم نيست برای خدماتم پولی پرداخت
کنی!» به اين ترتيب شور و اشتياق پيروان او که درخواستی همانند اين مرد
داشتند ،از بين رفت.
دقت کنيد که اين مرد نگفت نمیخواهد عيسا را پيروی کند .او گفت که
پيروی میکند اما کليد گمراهی و باخت او در واژگان «اجازه بده نخست» يافت
میشود .او میخواست مطمئن شود آنچه آرزو داشت انجام شود .اگر ما به
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دنبال کشف و اجرای نقشه او برای زندگیمان هستيم ،هيچ چيز نمیبايست
مقدم بر خواست او باشد .ايمانداران بسياری را ديدهام که به واسطه توجه
به ديگر اولويتهايشان از اطاعت و سرسپردگی دست کشيدند .چه غمانگيز
است که آنها خواندگیشان را از دست میدهند و شخص ديگری خواهد آمد
و نقش آنها را بر عهده خواهد گرفت و کارشان را به انجام خواهد رساند.
داوری آنها چگونه خواهد بود؟
جمعيت کوچکتر شد و ديگر داوطلبان مشتاق قدم جلو نهادند« :ديگری
گفت :سرورم ،تو را پيروی خواهم کرد ،اما نخست رخصت ده تا بازگردم و
اهل خانه خود را وداع گويم .عيسا در پاسخ گفت :کسی که دست به شخمزنی
ببرد و به عقب بنگرد ،شايسته پادشاهی خدا نباشد( ».لوقا )62-61 :9
بار ديگر به واژه نخست دقت کنيد .مشخص است که اين مرد به
خانوادهاش خيلی نزديک بود ،شايد دوستانی داشت يا نامزدی که بايد به
خانه باز میگشت .او فقط میخواست که تصميمش مبتنی بر پيروی آن
مرد جليلی را با آنها مطرح کند .بستگی خانوادگی اين مرد ،عامل نهايی در
چگونگی خدمت به عيسا بود .بنابراين خداوند مستقيما با گفتن اين که او
مناسب خدمت پادشاهی خدا نيست با اين حس برخورد میکند.
میتوانيم ببينيم که اين مرد هم اکنون همراه گروه بزرگ ديگری پس
میروند .میتوانم بشنوم که او میگويد« :عيسا من روابط عمومی خوبی دارم
و منابع انسانی زيادی میشناسم .میتوانم مشاور مناسبی برای خدمت تو
باشم و برايت تعدادی کارمند خوب استخدام کنم .همچنين میتوانيم امنيت
کنفرانسهای مرکزی تو را برای مالقات بعديت در شهر فراهم سازم و وقتی
آمدی ،مسئوليت کنترل تمام مهمانان و راهنمايی کسانی را که در مالقاتهای
تو کار میکنند را به عهده خواهم گرفت .حتا اگر به من نياز داشتی حاضرم
فقط به عنوان راهنما تو را خدمت کنم .من آماده به خدمتم!»
با گفتن چنين سخنانی جمعيت پرشور پيروی از عيسا به هفتاد نفر تقليل
میيابد .شايد در آغاز عده پيروان هزاران نفر بود ،اما عيسا با سه گرفتاری
و درگيری بزرگ که آنها را از انجام سرنوشتشان بازمی داشت ،مستقيما
برخورد کرد .اين سه گرفتاری عبارتند از :امنيت ،پول و روابط .چيزهای
ديگری هم مانند لذت يا تمايل به چيزهايی خارج از مقصود خدا نيز وجود
دارند ،اما سالها تجربه نشان میدهد که آن سه از همه مهمترند .بسياری
وقتی کالم را میخوانند ،بيانات قاطع بعدی لوقا را فراموش میکنند زيرا اين
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گفتهها به باب بعدی انتقال يافته است .با اين وجود اجازه دهيد يادآوری
کنم اين نوشتهای طوالنی و پيوسته بود و کليسا ،بعدها باب و آيات را برای
آسان تر ارجاع کردن به آن اضافه نمود .ببينيد لوقا در ادامه چه میگويد:
«پس از آن ،خداوند هفتاد تن ديگر را نيز تعيين فرمود و آنها را دو به دو
پيشاپيش خود به هر شهر و دياری فرستاد که قصد رفتن بدان جا داشت.
بديشان گفت :محصول ف راوان است ،اما کارگر اندک .پس ،از مالک محصول
بخ واهيد کارگ ران ب رای درو محصول خود بفرست( ».لوقا )2-1 :10

مطالب قابل بررسی بسياری در اين آيات وجود دارد .اول از همه به شبه
جمله «پس از آن»[ [16دقت کنيد .سوال اين است :پس از چه چيزی؟ جواب
پس از گفته عيساست که باعث میشود جمعيت به باقی مانده کمی کاهش
يابد؛ کسانی که هنوز ايستاده بودند و با خودشان میگفتند« :من نگران بهای
پيروی از او نيستم ،من میخواهم و اين کار را خواهم کرد!» آنها پاسخ او
را نسبت به موضوعات امنيت ،پول و روابط شنيده بودند ،و مصمم بودند تا
اجازه ندهند هيچ چيزی مانع از انجام تقدير االهی شان گردد.
آن گاه عيسا هفتاد نفر را به عنوان گروهی جديد تعيين میکند؛ کسانی که
[[18
احتماال تنها گروه باقی مانده بودند .واژههای «تعيين کرد»[ [17و «برگزيد»
به عنوان واژههای مترادف در عهد جديد به کار میروند .کسی که تعيين
میشود ،کسی است که انتخاب شده و کسی که انتخاب شده ،کسی است که
تعيين میشود .عيسا اين بيان را در دو بخش مختلف انجيل به کار میبرد.
اگر عيسا يک بيان را عينا در دو جای همان انجيل به کار میبرد ،پس الزم
است دقيقتر به آن توجه کنيم .اين بيان چنين است« :زيرا دعوت شدگان
[[19
بسيارند ،اما برگزيدگان اندک» (متا  16 :20و )14 :22
بسياری فراخوانده شدهاند .چه تعدادی؟ دقيقا هر فردی .هر ايمانداری
دعوتی برای زندگیاش دارد و عطايايی برای انجام آن .با اين وجود -
ممکن است اين حرف شوکهتان کند -تنها تعداد اندکی برای آنچه که خوانده
شدهاند ،برگزيده يا تعيين میشوند .چرا تنها تعداد اندکی تعيين میشوند؟
زيرا تنها تعداد اندکی تمام خواستههای خود ،امنيتشان ،شهوت برای پول
After these things 16
Appointed 17
Chosen 18
 19متا  16 : 20تنها در ترجمه قديمی به اين شکل ديده میشود .همچنين در ترجمههای انگليسی
عموما فاقد اين بخش میباشند.
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و روابط گذشتهشان را انکار میکنند و میتوانند خواندگی زندگیشان را
به انجام برسانند .توجه کنيد که عيسا میگويد« :محصول فراوان است اما
کارگر اندک» (متا )37 :9
اين خطای خدا نيست که همه نسل ما نجات نيافته است ،زير خدا «میخواهد
همگان نجات يابند و به معرفت حقيقت نايل گردند( ».اول تيموتائوس )4 :2
ما کسانی هستيم که در پيشگاه تخت داوری خواهيم ايستاد و حساب پس
خواهيم داد که چرا نسل ما نجات نيافته است .اگر خواندگی خود را انجام
داده باشيم ،داوری نخواهيم شد اما اگر اجازه داده باشيم گرفتاریها ما را
از انجام خواندگیمان بازدارند ،آن گاه داوری به آن نگاه خواهد شد .ممکن
است بگوييد« :من يک فرد هستم در ميان خيل افراد!»
چه میشد اگر کبد شما میگفت« :من يک عضو ناچيز بدن هستم و کسی
به من يا کار من توجهی ندارد ،پس من به جای کاری که برای آن آفريده
شدهام ،به دنبال کار خود میروم!» چه میشد اگر ريه ،پا و يا هر عضو
ديگری از بدن چنين میگفت؟ همان طور که هر عضوی از بدن ارزشمند و
مهم است ،هر عضوی از کليسا نيز مهم است.
اين يک حقيقت تاملبرانگيز است .عيسا به ما میگويد که تنها عدهاندکی
تقديرشان را به عنوان مقاطعهکاران در خانه خدا به انجام میرسانند .همه
ايمانداران برای بناکردن فراخوانده شدهاند ،اما تنها عدهاندکی آن را انجام
میدهند .معنای اين حرف اين است که جماعت کثيری از ايمانداران وقتی در
برابر تخت داوری ايمانداران میايستند ،پاداش باشکوهی دريافت نمیکنند
و به خاطر اين زيان و از دست دادن ،رنج خواهند برد .میدانم که اين
خبری خوش نيست .اما اکنون خبر خوش :میتوانيد از هم اکنون شروع
کنيد .میتوانيد بر روی زانوانتان بيفتيد و دعا کنيد و از خدا بخواهيد شما را
به خاطر تمام آن چيزهايی که اجازه داديد شما را از سرسپردگی و اطاعت
در برابر خواست خدا برای زندگیتان باز دارند ،ببخشد .سپس قدم به قدم
حرکت کنيد .اسميت ويگلزورث[ ،[20مبشر بزرگ قرن بيستم تا سن پنجاه
سالگیاش خدمتش را آغاز نکرده بود .پس هنوز برای شما دير نيست.
به ياد بياوريد که نخستين کليد ،طلبيدن خدا در ايمان است .دوم ،کاشته
شدن در کليسای محلی که خدا به شما نشان میدهد و سوم ،انکار موانع
و گرفتاریهای زندگیتان .اگر خدا بارهايی را در زندگیتان نشان میدهد،
Smith Wigglesworth 20
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شمشيرش را بطلبيد تا گره هايی که بر جان و جسمتان بسته شده را پاره
کند .فيض او برای آزادی شما کافی است .آن گاه با رفتن به سمت پايان
زندگیتان همانند پولس قادر خواهيد بود بگوييد:
«زي را من ،هم اکنون ،همچون هديهای ريختنی ،در حال ريخته شدنم و زمان
ِ
جنگ نيکو را جنگيدهام ،مسابقه را به پايان رسانده
رحلتم ف رارسيده است.
و ايمان را محفوظ داشتهام .اکنون تاج پارسايی ب رايم آماده است ،تاجی که
خداوند ،آن داور عادل ،در آن روز به من عطا خ واهد کرد -نه تنها به من ،بلکه
به همه آنان که مشتاق ظهور او بودهاند( ».دوم تيموتائوس )8-6 :4

تاجی وجود دارد که در انتظار کسانی است که با ايمان نقشهای که خدا
برای زندگیشان طرح کرده بود را به اتمام رسانيدهاند .آنان کسانی هستند
[[21
که با اشتياق منتظر بازگشت او هستند .واژه کليدی اين آيات «مشتاق»
است .کسانی که ديگر چيزها را مقدم بر اراده خدا قرار دادهاند ،منتظر
[ظهور[ و مالقات با او هستند ،اما نه با چنان اشتياقی[که گروه اول دارند[.
من ايماندارم که اين يکی از مقاصد اصلی اين کتاب است تا شما را در مسير
قرار دهد .آن گاه شما يکی از جنگاوران اين نسل خواهيد بود که مشتاقانه
منتظر مالقات فرماندهتان و شنيدن کالم او هستيد که میگويد« :کارت خوب
بود ،تو خادمی نيکو و امينی».

پاد

ام

پيش از رفتن به فصل بعد ،بگذاريد اين سخن آخر را نيز بگويم .بسياری
هستند که هرگز سهم خودشان را در ساختن خانه شروع نکردهاند و يا اگر
شروع کردهاند ،از ادامه ساختن منصرف شده و دست از کار کشيدهاند.
جالل و افتخارات موقت ،حواسشان را پرت کرده و جذب ثروت اين دنيا،
شهوت ،قدرت و نفوذ ،ستايش و تأييد مردم و لذت های گذرايی شدهاند که
همگی محو خواهند شد .فريب نخوريد ،از مسير منحرف و گمراه نشويد!
متمرکز مسيرتان بمانيد .مسئوليت و وظيفه تان را در مسيح انجام دهيد .کار
شما بايد به اتمام برسد.
کسانی هستند که کارگران فصلیاند يا شايد کارگرانی دائمی باشند که
Eagerly 21
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دست از کار کشيدهاند و تاب نياوردهاند .کار آنها تخريب شده و ديگر جايی
در خانه ابدی خدا ندارد .میتوانيد اين را تصور کنيد؟
برای آن که عمق و سنگينی اين گفته را بهتر درک کنيد ،اجازه دهيد
بازگردم به داستان ساخته شدن خانه سفارشیمان .از آن جايی که مرتب
به ساختمان سر می زدم ،پيمانکاران کم کم مرا شناختند .آنها مرا «آقای
واعظ» می ناميدند .هر وقت به سمت آنجا می رفتم ،موسيقی «اسيد راک»
آنها با صدای گوشخراشی شنيده می شد .به محض آن که مرا می ديدند،
به سرعت به سمت ضبط صوت می رفتند و ساکتش می کردند .من لبخند
محوی می زدم؛ چراکه می ديدم آنها احترام چيزهايی را که به خدا مربوط
می شود ،نگه می دارند .سپس مدتی با هم گفت وگو می کرديم .با بعضی از
آنها مکالمات فوق العاده ای داشتم .حتا فرصت های خدمتی عالی ای پيش
آمد .روزی را به خاطر می آورم که آنها درباره برخی از خانه های مجللی
که نقشی در ساختن آن داشتند ،صحبت می کردند .وقتی از سهم خود در
آن خانه-ها حرف می زدند ،چهره هايشان می درخشيد .شما می توانستيد
رضايت وصف ناپذيری را ببينيد که به-خاط ِر داشتن نقش و سهمی در چنان
کارهای باشکوهی در وجودشان موج می زد.
بياييد يک مرحله جلوتر برويم .آيا میتوانيد حسی را که پيمانکاران کاخ
سفيد دارند ،تجسم کنيد؟! روزی را تصور کنيد که فرزندان آنها به خانه میآيند
و با شور و شوق اعالم میکنند قرار است در سفری برنامهريزیشده به ديدن
مشهورترين بنای کل کشور بروند .میتوانيد شادی و رضايت وصفناپذيری
را که اين پدران وقتی به فرزندانشان اعالم میکنند که در ساختن آن بنای
مشهور ،نقشی داشتهاند،متصور شويد؟! آيا میتوانيد غرور فرزندان آنان را
وقتی که همکالسیهايشان می-فهمند پد ِر دوستشان در ساخت ِن بنايی نقش
داشته که رييسجمهور امريکا در آن اقامت دارد ،تصور کنيد؟!
همين امر در ارتباط ما با خانهی خدا نيز صادق است! با اين وجود ما بر
روی خانهای کار نمیکنيم که قرار است پس از صدها سال تخريب شده و
جايگزين شود .ما بر روی خانهای کار میکنيم که مرکز توجه تمام گيتی برای
هميشه خواهد بود .بله ،حال بياييد گفتههای ميکای نبی را با هم بخوانيم:
«و در ايام آخ ر ،کوهِ خانه خداوند بر قله کوه ها ثابت خ واهد شد و بر فوق
ّ
تل ها ب راف راشته خ واهد گرديد و قوم ها بر آن روان خ واهند شد .و امت های
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بسيار عزيمت کرده ،خ واهند گفت :بياييد تا به کوه خداوند و به خانه خدای
يعقوب برآييم تا طريق های خويش را به ما تعليم دهد و به راه های وی سلوک
نماييم زي را که شريعت از صهيون و کالم خداوند از اورشليم صادر خ واهد
شد( ».ميکا )2-1 :4

دلمشغولی کل جهان ،گردش پيرامون اين خانه خواهد بود .حکمت و
قوانين حکمرانی بر کل خلقت از سوی رهبری که در اين خانه است ،صادر
می شود .و يک حقيقت جالب ديگر :خانه خدا -صهيون -ده ميليون سال پس
از تکميلشدنش ،به همان زيبايی روز نخست خواهد بود!
خادم بزرگی بود که تا به آخر وفادار و امين بود .او بيش از شصت
سال به شکلی موثر خدمت کرد و تا تغيير هزاره نيز خدمتش ادامه يافت .من
يک سال و اندی پس از درگذشت اش ،به کليسای بزرگی در «ميدوست» سفر
کردم .رهبر پرستشی آنجا به من گفت خدا به او رويايی واضح نشان داده
است .در آن رويا او در آسمان بود و آن خادم بزرگ را ديد که کار خود را
به کمال رسانده .آن خادم با لبخندی بر صورتش ،به رهبر پرستش گفته بود:
«بسيار بهتر از آن است که تصورش را می کردم!» آنها چند دقيقه ای با هم
گفت وگو کردند ،سپس خادم چرخيد و کاری را که در ساختن صهيون انجام
داده بود ،نشان داد .اين کار بسيار عظيم بود .تاثير اين مرد وفادار به مراتب
فراتر و وسيع تر از چيزی بود که حتا در رويايش در زمين می توانست ببيند.
و اين دقيقا پيش روی او بود .او قادر بود کارش را نشان دهد .درست همانند
پيمانکارانی که از کارشان در آن خانه های مجلل دادِ سخن سرمی دادند .چه
پاداشی! چه جايزه ای!
آيا می توانيد تصور کنيد که قادريد در تمام ابديت به نسل ها ،ملت ها
و بی شمار افراد ديگری که برای ديدن جالل خانه خدا می آيند ،سهم خود
را در ساختن آن خانه نشان دهيد؟! اين تصوری باشکوه و بی نظير است،
اين طور نيست؟! چه پاداش توصيف ناپذيری در انتظار ماست! چه انگيزش
فوق-العاده ای برای به کمال رساندن کارمان!
اما حال جنبه معکوس اين موضوع را در نظر بگيريد .آيا می توانيد
تصور کنيد که چيزی برای عرضه کارتان در خانه ای که صهيون ناميده
می شود ،نداريد؟! آن هم به اين خاطر که نتوانستيد کار خود را خوب به پايان
برسانيد؟! آيا می توانيد تصور کنيد که دودمان شما و افراد بی شماری به
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ديدار کاری که شما انجام داده ايد می آيند ،اما شما چيزی برای نشان دادن
در تمام طول ابديت نخواهيد داشت ،چراکه کارتان توسط معمار ،خراب و به
کس ديگری سپرده شده که امين بوده است؟! چه زيان جاودانیای! درست
همان طور که پولس در اول قرنتيان باب  3می گويد.
عزيزان ،من چنين چيزی را برايتان نمی خواهم .خدا نيز خواستار چنين
چيزی نيست .حقيقت تلخ اين است که اين مساله برای بسياری از ايمان داران
اتفاق خواهد افتاد .اما شما می توانيد از حاال تصميم بگيريد کسی نباشيد که
اين موضوع برايش رخ می دهد .بادقت به واژگان يوحنا توجه کنيد:
«به هوش باشيد که ثمر کار خود را برباد ندهيد ،بلکه پاداشی بهکمال
دريافت کنيد( ».دوم يوحنا )8

خداوند خودش راهی را برای هر يک از فرزندانش تخصيص داده تا
فرصتی برای دريافت تمام پاداشی داشته باشند که برای سهم شان در
ساختن خانه ابدی خدا ،لحاظ شده است .تالش شما هرگز ناپديد نمی شود،
کهنه نمی شود و هرگز نياز به جايگزينی ندارد .اين کار را ميلياردها انسان و
فرشته تا به ابد تحسين خواهند کرد.
و اين فقط نخستين پاداش يا جايزه ای است که ما برای ايمان خستگی ناپذير
خود و سرسپردگی مان نسبت به خداوندمان دريافت خواهيم کرد .به همان
اندازه که اين انگيزش ،باشکوه و عالی است ،جايزه ديگری نيز وجود دارد
که بسی عالی تر است؛ ما آن را در فصل بعد بررسی خواهيم کرد.
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پرسش ا م ا
بخش پنجم :فصول  11و 12

 .1میدانيم که خدا برای انجام هيچ کاری به ما نياز ندارد ،اما میخواهد
که همکاران او باشيم .اين موضوع ،چه چيزی را درباره او به ما
نشان میدهد؟ درباره پادشاهیاش چطور؟ درباره خودمان به ما
چه میگويد؟
 .2مزمور  16 :139به ما میگويد که خدا کتابی نوشته است که در
آن تمام لحظات زندگی ما را پيش از آن که به دنيا بياييم ،ثبت
کرده است .چه راههايی وجود دارد که بتوانيم آنچه را که خدا در
توصيف داستان منحصربه فرد ما آورده ،بدانيم؟
 .3بسيار محتمل است که زندگيمان را صرف کارهايی نماييم که به
نظر خوب میرسند ،اما باز هم از خواندگی خود غافل بمانيم .آيا
چيزی در زندگيتان وجود دارد که به خاطر ترس و نااميدی کنار
گذاشتهايد و اکنون بايد برای تازه ساختن و بيدار کردن آن در
زندگيتان ،خداوند را بطلبيد؟
 .4ما در فصل  ،12درباره سه کليدی صحبت کرديم که میتوانند ما
را در مسير اراده خدا ثابت نگه دارند .اين سه کليد عبارت بودند
از :طلبيدن مشتاقانه خدا ،غرس نمودن خود در خانه خدا ،و آزاد
ساختن خود از گرفتاریها .کدام يک برايتان برجستهتر از بقيه بود؟
چطور میتوانيد در آنها رشد کنيد؟
 .5ما میتوانيم در ابديت ،پاداشی کامل بيابيم؛ يا میتوانيم پاداشی
نصفه-نيمه به دست آوريم ،و يا اصال پاداشی نداشته باشيم .پاداش
کامل از نظر شما چيست؟

خوانده شده توسط خدا
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ش

هم اکنون ،دروگر مزد خود را میستاند و محصولی ب رای حيات جاودان گرد
میآورد ،تا کارنده و دروکننده با هم شادمان شوند .در اين جا اين گفته
صادق است که يکی میکارد و ديگری میدرود.
و نا
«آن که میکارد و آن که آبياری میکند ،هر دو يک هدف دارند و هر يک به
ف راخور محنتی که میکشند ،پاداش خ واهند يافت».
و رن ا

کسانی که با وفاداری در پادشاهی خداوند خدمت میکنند ،پاداش ابدی
سخاوتمندانهای دريافت خواهند کرد .هر يک از ما فرداً و بر اساس زحمتی
که کشيدهايم ،پاداش خواهيم گرفت .هر يک از ما مسئوليتی متفاوت برعهده
داريم ،اما تمام خواندگیهای متفاوت ما نتيجهای واحد را ايجاد میکند؛ آماده
کردن افراد برای ابديت!
بسياری باور دارند خادمانی که ميليونها زندگی و جان را لمس کردهاند،
در جلوی صف آسمان خواهند ايستاد و بزرگترين پاداش را دريافت خواهند
کرد .خدا به کاری که انسان انجام میدهد ،پاداش نمیدهد ،بلکه بر اساس
کارهای نيکی که در اطاعت انجام میدهد ،پاداش میدهد .اگر قرار بود بر
اساس استانداردهای انسانی پاداش دهد ،احتماال بنگاههای اقتصادی متمرکز
خدمت میشدند .همان طور که در فصل پيش ديديم ،اين موضوع اصال مهم
نيست .خداوند ما را بر اساس آنچه که برای انجامش خوانده شدهايم و او
ما را در انجامش قوت میدهد ،داوری کرده و پاداش میدهد.
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پولس در سال  56ميالدی ،تقريبا ده سال پيش از اتمام دوره کارش [دو ِر
خود[ نوشت که او «کمترين در ميان رسوالن است» (اول قرنتيان )9 :15
برای کسانی که تاريخ کليسا را مطالعه کردهاند اين گفته کمی عجيب است .او
در سراسر جهان شناخته شده بود و بيش از هر فرد ديگری در روزگارش
کار کرده بود .هيچ شکی نبود که او بزرگترين بود .پس چه طور ممکن است
او چنين حرفی بزند؟ پاسخ در ادامه مطالب اوست:
«اما به فيض خدا آنچه هستم ،هستم و فيض او نسبت به من بی ثمر نبوده
است .برعکس ،من از همه آنها سختتر کار کردهام ،اما نه خودم ،بلکه آن
فيض خدا که با من است( ».اول قرنتيان )10 :15

جالب است که پولس میدانست بيشتر از ديگر رسوالن کار کرده است
اما هنوز خودش را کمتر از آنان در نظر میگيرد .توضيح و تفسير اين تضاد
را در کلمات او میتوان يافت که میگويد« :اما به فيض خدا آنچه هستم،
هستم ».او قادر بود خود را از آنچه که خدا از طريق او انجام داده است،
تفکيک کند .پولس کامال آگاه بود که نمیتواند ذرهای به خواندگی خدا بيفزايد
و قادر نيست هيچ کاری را ماورای قدرتی که به او داده شده بود ،انجام دهد.
تمام اين مفاهيم در واژه «فيض» خالصه شده است .اين موضوع برای تمام
ايمانداران نسبت به خواندگیشان صادق است.
اجازه دهيد تجربه خودم را در خدمت توضيح دهيم .کتابهايی که تا به
حال نگاشتهام ،به بيش از سی زبان در سراسر جهان چاپ شدهاند .اکنون
بيش از ميليونها نسخه از آن وجود دارند و شهادتها از زندگیهايی که
[در اثر خواندن آن[ تغيير کردهاند ،بیشمارند .اغلب افراد سراغم میآيند و
راز نوشتنم را میپرسند .در درونم میخندم و با خودم میانديشم پيش از
آن که فيض خدا در زندگيم آشکار شود ،به عنوان يک نويسنده و دانشآموز
زبان انگليسی تا چه حد وحشتناک بودم .نوشتن دو صفحه ،ساعتها وقت مرا
میگرفت و به نظر میرسيد برای نوشتن نخستين پاراگراف میبايست نصف
يک دفترچه يادداشت را سياه کنم .اما اکنون وقتی مینويسم ،واژگان از درونم
پرواز میکنند .من بيش از هر شخص ديگری آگاهم که چه کسی اين کتابها را
مینويسد ،من در واقع ،تنها نخستين کسی هستم که آنها را میخواند.
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مصاحبهای در يک برنامه تلويزيونی داشتم ،تمرکز مصاحبه روی
پيغامهای کتابهايی بود که من نوشته بودم .اما با پيش رفتن مصاحبه،
مصاحبهگر به جای پيام ها ،بيشتر بر من و کاری که انجام داده بودم،
متمرکز شده بود .من دچار ناآرامی شده بودم و درونم به دنبال مشورت
روحالقدس بودم تا بتوانم جهت مصاحبه را به سمت پيامها برگردانم.
در همين لحظات وقفه کوتاهی بين بحثها پيش آمد و اين فرصتی عالی
بود تا توضيحی که روحالقدس به من داده بود را به ميان بکشم .با نقل قولی
از سليمان شروع کردم:
«و فهميدم که هر آنچه خدا میکند تا ابداالباد خ واهد ماند ،و بر آن چيزی
نت وان افزود و از آن چيزی نت وان کاست و خدا آن را به عمل میآورد تا از او
بترسند .آنچه هست از قديم بوده است و آنچه خ واهد شد قديم است؛ و
آنچه را که گذشته است ،خدا میطلبد( ».جامعه )15-14 :3

سپس گفتم« :شبانان و خادمان فراوان و گمنامی وجود دارند که کمر به
انجام آنچه خدا برای انجامش آنان را فراخوانده است ،بستهاند .برخی از
آنان بر کليساهايی در مناطق دوردست روستايی با سيصد عضو نظارت
میکنند .ديگران به گمشدگان و آسيبديدگان ملتهای در حال توسعه خدمت
میکنند .آنها زندگی و جانشان را در کشتزارهای خدمت و بشارت کاشتهاند.
گروهی ديگر در بخشهای مرکزی شهر کار میکنند .آنان زندگیشان را در
مسير کمک روزانه به کسانی گذاشتهاند که تنها به چيزهای بیاهميت و ناچيز
میپردازند .اين فهرست پايانناپذير است .احتماال شما هرگز اين افراد را در
برنامههای تلويزيونی نخواهيد ديد اما بسياری از آنها به خاطر اطاعت در
انجام خواندگیشان و انگيزههای خالص و پاک در انجام کارهايشان در
جلوی صف ملکوت و رديفهای نخست خواهند ايستاد».
من ادامه دادم« :در ارتباط با من ،خدا مرا فراخواند تا کاری خاص برای او
انجام دهم ،و در اين حوزه زندگیهای زيادی را لمس کنم ،اين علت پرسشهای
شما در اين برنامه است .با اين وجود من نمیتوانم ذرهای به آنچه خدا مرا برای
انجامش خوانده است ،بيفزايم .نمیتوانم گسترشاش دهم ،باال بکشانمش يا با
توانايیهايم کاری بيشتر صورت دهم .تنها کاری که میتوانم [با توانايیهايم[
انجام دهم خراب کردن است ،و اين مرا میترساند!»
فضای آن مصاحبه فورا رسمی شد .مردی که با من مصاحبه میکرد -کسی
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که خودش يک خدمت بين المللی داشت -آنچه را گفتم ،درک کرد و تا آنجا که
به ياد میآورم تمام محور مصاحبه به سمت خدمت به مردم چرخيد.
اين حقيقتی برای همه است .اگر خوانده شدهايد که يک همسر باشيد يا
مادر فرزندان يا برای خدمت پرستاری در کليسای محلیتان يا به عنوان
شفيع در دعا ،و کار خود را با وفاداری تا انتها به انجام رسانديد ،پاداش
بزرگی برای اطاعتتان دريافت خواهيد کرد .اگر خوانده شدهايد تا به
زندانيان کمک کنيد يا در بازار کار ،زندگیها را لمس کنيد يا با سخاوت به
گروههای خدمتی ببخشاييد ،و اين کارها را با تمام وجود انجام داده و با
وفاداری به انجام رسانديد ،همان پاداشی را خواهيد گرفت که مبشری که
جانهای بیشماری را صيد کرده ،دريافت خواهد کرد .من شخصا باور
دارم ما بيش از حدی که انتظار داريم افرادی چون مادران ،رهبران حکومتی،
تاجران و ديگرانی را خواهيم ديد که در صفهای جلويی دريافت بزرگترين
پاداشها از خداوند ايستادهاند.

لش ر

بر م

کليسای عيسای مسيح ،لشگر خدا بر زمين است .همه ما درجه و عطايايی
برای انجام ماموريتمان داريم .سالها پيش ،همسرم به وسيله خدا بيدار شد
و در روح اين لشگر عظيم را ديد .او ساعت چهار صبح فورا مرا بيدار کرد
و آنچه را در رويا ديده بود ،برايم تعريف نمود:
«جان[ ،آنچه در رويا ديدم[ لشگری بود که هر فرد درجه ،مقام و مسئوليتهای
خود را میدانست .آنها با نظم کامل رژه میرفتند و درميان درجات جاهای
خالیای وجود داشت ،به نحوی که میديدم اف رادی به ميان رژه وارد میشوند.
خودم و تو را ديدم که به سمت مکان خدمتمان رفتيم .هيچ کس به ديگری
نگاه نمیکرد که ببيند کجا رژه میرود .آنها اتحاد کامل داشتند و بسيار
هماهنگ بودند .زي را نگاهشان به خداوند بود[ ،نه به يکديگ ر[».

سپس او توضيحاتی داد که به شدت توجه مرا جلب نمود« :هيچ کس به
دنبال تصاحب و گرفتن مقام ديگری نبود .هر فردی از خدمت در مکانی که
خدا برای آنها خلق کرده بود ،راضی و خشنود بود.
اين موضوع را همين جا نگه داريد و اجازه دهيد به مثال خانه سفارشی
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بازگرديم .به ياد آوريد که کالم میگويد« :حکمت است که خانه را بنا میکند».
(امثال  ) 3 :24دو نوع حکمت وجود دارد که میتواند خانه را بنا کند ،يکی از
باالست و ديگری نيست.
«کيست حکيم و خردمند در ميان شما! بگذاريد آن را با شيوه زندگی
پسنديده خود نشان دهد ،با اعمالی ت وام با حلم که از حکمت برمی خيزد .اما
اگر در دل خود حس دِ تلخ و جاهطلبی داريد ،به خود مباليد و خالف حقيقت
سخن مگوييد .چنين حکمتی از باال نازل نمیشود ،بلکه زمينی و نفسانی
و شيطانی است .زي را هر جا حسد و جاهطلبی باشد ،در آنجا آشوب و
هرگونه کردار زشت نيز خ واهد بود( ».يعقوب )16-13 :3

مهم نيست چه کاری انجام میدهيم وآن کار تا چه حد خوب به نظر
میرسد ،اگر آن کار به وسيله انگيزههای حسد و خودخواهی و جاهطلبی
تغذيه شود ،آنچه بنا میکنيم با انگيزههای جسمانی ،غير کتاب مقدسی و
شيطانی خواهد بود که يقينا پاداشی نخواهد داشت.
فرهنگ لغات وبستر ،واژه ( [1[)Envyرا «احساسی ناشی از نارضايتی يا
طمع در ارتباط با سود و برتری ديگران ،موفقيتهايشان ،دارايیشان و»...
تعريف میکند .اگر خواندگی خدا را از چشمان دنيا ببينيم ،حسد اجتناب
ناپذير خواهد بود .واعظانی بودند که به ماموريت زندگی پولس حسادت
میکردند .او مینويسد:
«اما بعضی از حسد و حس رقابت مسيح را وعظ میکنند ،حال آن که
بعضی ديگر با حسن نيت .اينان از محبت چنين میکنند ،زيرا میدانند که من
برای دفاع از انجيل در اين جا گذاشته شدهام .اما آنان از س ِر جاهطلبی به
مسيح وعظ میکنند ،نه با خلوص نيت ،و با اين گمان که بر رنجهای من در
زندان میافزايند( ».فيليپيان )17-15 :1
اين خادمان در خواندگیای که خدا در زندگیشان قرار داده ،راضی و
خشنود نيستند و آرزوی موفقيتهای پولس را دارند .اين حس به وسيله
جاهطلبیهای خودخواهانه تغذيه میشود .جاهطلبی ،اشتياق و خواست شديد
برای انجام [يا رسيدن به[ چيزی است .وقتی [اين جاهطلبی[ خودخواهانه
میشود ،تمرکز از خواست خوبی برای ديگران به خودمان معطوف میشود.
اين انگيزه تنها موجب بی نظمی و آشوب خواهد بود و در را به روی هر
1

واژه به کار رفته در يعقوب  14 :3که در فارسی «حسد» ترجمه شده است.
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چيز زشت و شريرانه میگشايد .از طرف ديگر ،حکمت االهی با اشتياق برای
ملکوت تغذيه میشود نه جاهطلبیهای خودخواهانه .اين حکمت آنچه را که
خواستههای خداوندِ طراح است ،بنا خواهد کرد و خواستههای قلب خداوند
برانگيزاننده کارگر و خادم است .درباره اين حکمت میخوانيم:
«اما آن حکمت که از باالست ،نخست پاک است ،سپس صلح آميز و ماليم
و نصيحت پذي ر ،و سرشار از رحمت و ثم رات نيکو ،و بری از تبعيض و ريا!»
(يعقوب ) 17 :3

نخست اين که حکمت االهی پاک است؛ به عبارت ديگر دورو نيست .به
اين صورت که ظاهری خوب و نيکو را با حسادت و انگيزههای خودخواهانه
درهم آميخته باشد .چنين حکمتی به ما انگيزه میدهد تا نسبت به سرورمان
امين باشيم و خواندگی و ماموريت او را با شادی بپذيريم .اين بزرگترين
هدف نيست ،بلکه هدف اصلی ،اطاعت از خواندگی اوست .اين حکمت در
پيشرفت ملکوت شادمان خواهد شد و فرقی ندارد که ما آن را انجام داده
باشيم يا ديگری .حکمت االهی همواره بر خوبی ديگران متمرکز است ،نه
خودش .اين حکمت صلح آميز است نه ستيزه جو ،مغرور ،ايرادگير يا سلطه
جو .انگيزه اصلی آن ديدن ديگران است که در پرهيزگاری گام برمیدارند و
سرنوشتشان را محقق میسازند .اينان کسانی هستند که مردم را دوست
دارند و خدمتشان را همچون وسيله نقليهای برای خدمت به آنها میبينند.
انگيزهای که چنين میکند ،ناشی از حکمت االهی است.
ويژگی ديگر حکمت االهی که در آيه باال ديده شده ،مطيع بودن[[ [2فرمان
برداری[ است .هنگامی که در خواندگیمان خشنوديم ،مستقيما مطيع و
فرمانبردار خداوند بوده و اقتدار او به ما محول میگردد .من تصوير بزرگ
خانه ساخته شده خدا را میبينم ،تنها يک معمار ،طراح و سازنده وجود
دارد .او اقتدار ،توانايیهای خود و ماموريتهايش را به تک تک افراد کليسا
تفويض میکند .کسانی که در تخت داوری پاداشی عظيم دريافت میکنند،
کسانی هستند که نسبت به افرادی که در جايگاه باالتری از ايشان قرار
گرفتهاند ،مطيع باقی میمانند .دستيار شبانانی که کليسا را دچار دودستگی
و نفاق میکنند ،همسرانی که در برابر اقتدار شوهرانشان در خانه و خانواده
 - Submission 2در متن انگليسی ( )NIVاز اين واژه استفاده شده است اما در ترجمه فارسی
«نصيحت پذير» آمده است.
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برای رسيدن به خدمتهای روحانی خودشان میايستند ،کارمندانی که به
دنبال کار خود هستند درحالی که حقوقشان را کارفرمايان میپردازند و ،...
همگی در تخت داوری دچار درد عظيم از دست دادن خواهند شد ،حتا اگر
در تمردشان ،ثمرات بزرگی ايجاد کرده باشند.
اجازه ندهيد نتايج شما را فريب بدهند .ما میتوانيم در حالی که همچنان
نسبت به اقتدار االهی تمرد میجوييم ،نتايج بزرگی به دست آوريم .موسا را در
نظر بگيريد .خداوند به او گفت با صخره سخن بگويد ،آن گاه چشمه آب از آن
به شکلی معجزه آسا بيرون خواهد آمد .او اطاعت نکرد بلکه با خشم به صخره
کوبيد .آب از صخره جاری شد ،آنقدر فراوان که میتوانست سه ميليون نفر را
در صحرا سيراب کند .شايد قوم در حالی که مینوشيدند به يکديگر میگفتند:
«وای ،خدا به موسا گوش داد .عجب قدرتی!»
اما پس از آن که همه نوشيدند ،خدا موسا را به گوشهای کشاند و گفت که
به خاطر نااطاعتیاش وارد سرزمين وعده نخواهد شد .موسا ثمراتی داشت
و به يقين ثمراتی معجزآسا! اما معجزات نشان دهنده موفقيت نيستند ،بلکه
اطاعت است که باعث موفقيت میشود .حکمت االهی ،ريشه در ترس خدا دارد
و باعث میشود خدا را باالتر از هر فرد يا چيز ديگری قرار دهيم .کسی که
ترس خداوند در وجود اوست ،کامال مطيع اقتدار خداوند است.
اجازه دهيد به رويای همسرم بازگرديم .او آن صبح به من گفت« :جان،
همه جنگاوران کامال يک شکل داشتند ».به عبارت ديگر آنان لشگری بیچهره
و ناشناس بودند .اين نشان میدهد که خداوند سوپراستار ندارد .درک اين
موضوع ،ما را از طمع به جايگاه ديگران در کليسا و تمرد در برابر اقتدار
ديگران به منظور کسب جايگاهی باالتر بازمیدارد .اگر کاشته شده [در
کليسا[ باقی بمانيم ،پيشرفت ما از باال خواهد رسيد.

سطو مخ
در کتاب مقدس دو تمثيل مشابه را میبينيم .با اين وجود هر يک حقيقتی
متفاوت را درباره تخت داوری آشکار میسازند .نخستين مورد مثل
قنطارهاست که بر اين حقيقت تاکيد میکند که همه ايمانداران در يک سطح
نيستند و عطايای يکسانی ندارند .عيسا میگويد:
«همچنين پادشاهی آسمان مانند مردی خ واهد بود که قصد سفر داشت .او
تکثير يا افزايش
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خادمان خود را ف راخ واند و اموال خويش را به آنان سپرد؛ به ف راخور قابليت
هر خادم ،به يکی پنج قنطار داد ،به يکی دو و به ديگری يک قنطار .آن گاه
راهی سفر شد( ».متا )15-14 :25

مردی که به کشوری دور میرود ،عيساست و خادمان بيانگر ماست.
قنطار مقياسی برای پول است اما اين يک َمثل است و بنابراين قنطارها نيز
بيانگر چيز ديگری است .يکی از آنها که من شخصا باور دارم درست است،
سطوح مختلف خواندگی و عطايای ماست .برخی افراد برای اين خوانده
شدهاند تا ملتها را نجات دهند ،گروهی ديگر برای نجات شهرها خوانده
شدهاند و گروهی هم برای اين خوانده شدهاند که گروهی را در کليسا هدايت
کنند .گروهی ديگر به عنوان مثال ممکن است نويسندگانی باشند که ميليونها
نفر را لمس میکنند و ديگرانی که هزاران نفر و گروهی که صدها نفر را
نجات میدهند .همچنين گروهی ممکن است در يک کليسای عظيم خدمت
کنند و گروهی ممکن است تنها يک کليسای متوسط يا کوچک را بگردانند.
به دو نکته مهمی که در اين تمثيل است ،دقت کنيد .نخست همه خادمان
چيزی دريافت کردند .اين موضوع به ما میگويد که هيچ کس در کليسا
بدون خواندگی برای زندگیاش که با عطايا همراه شده ،وجود ندارد .دوم،
تفاوت در سطح عطايا و خواندگی است که به هر خادم بر حسب قابليتهايش
داده میشود .اما بايد به خاطر داشته باشيم که اين خداست که قابليتها را
میبخشد .آن چيز که به ما عطا میشود يا نمیشود ،باعث اعتبار ما نيست،
زيرا انجيل میگويد:
«زي را چه کسی تو را متفاوت انگاشته است؟ چه داری که به تو بخشيده نشده
باشد؟ و اگر به تو بخشيده شده است ،پس چ را چنان فخر میکنی که گويی
چنين نيست؟» (اول قرنتيان )7 :4

در اين مثال مردی که پنج خواندگی و عطا داشت ،با سرمايهگذاری و
تالش آن را دو برابر کرد .مردی که دو عطا و خواندگی داشت نيز چنين کرد.
من شخصا باور دارم که اين مطلب نشان میدهد که حتا اگر خدا عطايايی به
ما میبخشد ،ما بايد با تالشهايمان به منظور بازگرداندن چند برابر آنها به
خداوند با او همکاری کنيم .اما مردی که يک عطا و خواندگی داشت ،به احتمال
زياد احساس حقارت و ناچيز بودن کرد .او اربابش را فردی بی انصاف،
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زورگو و تندخو ديد .چرا به او کمتر از ديگران داده شده بود؟ چرا به آنها
نفوذ بر ملتها يا شهرهای بزرگ بخشيده شده بود؟ چرا آنها توانايی موعظه
کردن ،سراييدن يا نوشتن را دارند و من نه؟ و مانند اينها  .پس او قنطارش را
پنهان کرد .او خواندگیاش را به انجام نرساند؛ او عطايش را يا برای خودش
به کار برد يا در عرصهای که منفعتی برای پادشاهی خداوند نداشت.
پس از زمانی طوالنی ارباب خادمان بازگشت و با آنان تسويه حساب
کرد .آن دو نفری که آنچه را به آنان سپرده شده بود ،دو برابر کرده بودند
با يک ستايش و تعريف مشابه پاداش گرفتند:
«آفرينای خادم نيکو و امين! در چيزهای کم امين بودی ،پس تو را بر چيزهای
بسيار خ واهم گماشت .بيا و در شادی ارباب خود شريک ش و( ».متا )21 :25

کسی که در سطح پنج بود ،تشويقی متفاوت از کسی که در سطح دو بود،
دريافت نکرد .زيرا آنان هر دو امين و سختکوش بودند .اين موضوع يک بار
ديگر اثبات میکند که خدا تنها از ما میخواهد در آنچه به ما بخشيده است،
امين باشيم .مردی که يک قنطار داشت ،به سختی توبيخ شد و سرورش فرمان
داد که آنچه به او سپرده شده بود گرفته و به فرد ديگری بدهند .او زيان
بزرگی ديد ،در حالی که مردانی که امين بودند ،بيشتر به دست آوردند.
من بازتاب اين حقيقت را در سال  ،1992در دورانی که خدا راهنمايیام
میکرد تا بنويسم ،ديدم .به آنچه در دعا درون قلبم شنيده بودم ،در
بیايمانی تا حدی میخنديدم .من از زبان انگليسی متنفر بودم! اگر کسی به
من گفته بود کتابی بايد بنويسم ،حتما به او میخنديدم .اما ده ماه بعد ،دو زن
طی دو هفته ،جدا از هم به سراغم آمدند و کالمی نبوتی به من گفتند« :جان،
اگر آنچه را که خدا به تو بخشيده تا بنويسی ،ننويسی ،او پيامش را به فرد
ديگری خواهد داد و تو داوری خواهی شد!»
من وحشتزده شدم و قدم ايمان را برداشتم و باقی ماجرا .اگر اطاعت
نمیکردم ،آن پيغامها توسط فرد ديگری نوشته میشد و قنطاری را که به
من سپرده شده بود ،از دست میدادم.
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ما به شکلی گسترده در اين باره بحث کرديم که نمیتوانيد چيزی بر
خواندگی يا عطايايتان بيفزاييد .اکنون اجازه دهيد توجه خود را به افزايش آنچه
هر ايمانداری دارد ،معطوف کنيم .تمثيل ديگری که مشابه مثل قنطارهاست ولی
تفاوتی عمده با مثل قبلی دارد ،اين حقيقت را نشان میدهد .عيسا میگويد:
«نجيب زادهای به سرزمينی دوردست رفت تا به مقام شاهی منصوب شود و
سپس بازگردد .پس ،ده تن از خادمان خود را ف راخ واند و به هر يک سکهای
طال داد و گفت :تا بازگشت من با اين پول تجارت کنيد( ».لوقا )13-12 :19

يک مينا[ [3همانند قنطار ،واحد اندازه گيری پول است .با اين وجود در اين
مثل به هر فرد يک مقدار مشابه يعنی يک مينا داده میشود .بنابراين مينا در اين
مثال همانند قنطار نمايانگر سطح خواندگی و عطايای ما نمیباشد ،بلکه نشانگر
راستی کالم خدا ،بنياد ايمان ما ،محبت ريخته شده خدا در قلبهای ما و برکاتی
است که به هر ايماندار داده شده است .هر فردی به طور يکسان اين موارد را
دريافت میکند؛ هيچ فردی در شروع بيشتر ندارد.
اين مثل از آنچه هر ايمانداری در مسيح داراست ،سخن میگويد .کتاب
مقدس میگويد:
«پس ديگر کسی به انسانها فخر نکند ،زي را همه چيز متعلق به شماست».

(اول قرنتيان  )21 :3و در بخش ديگری میخوانيم:
«متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عيسای مسيح ،که ما را در مسيح به هر
برکت روحانی در جايهای آسمانی مبارک ساخته است( ».افسسيان )3 :1

اين برکات در عيسای مسيح است ،اما اين ايمان ماست که آن را به خود
اختصاص داده و بر زمين آشکارش میسازد ،و اطاعت و بخشش و دهش
ماست که باعث افزايش آنها میشود .به همين دليل است که آن نجيبزاده
که معرف عيسای مسيح است ،به خادمانش که ما هستيم ،میگويد »:تا
بازگشت من با اين پول تجارت کنيد!» ما بايد آنچه را که به ما داده شده
است ،بدهيم و برای جالل خدا آن را افزايش دهيم.
نتيجه بازرسی او از خادمانش چنين بود:
3
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«و با اين همه ،او به مقام شاهی منصوب شد و به واليت خويش بازگشت.
پس فرمود خادمانی را که به ايشان سرمايه داده بود ،ف راخ وانند تا دريابد هر
يک چه قدر سود کرده است .اولی آمد و گفت :سرورا ،سکه تو ده سکه ديگر
سود آورده است .به او گفت :آفرين،ای خادم نيک و! چون در اندک امين بودی،
حکومت ده شهر را به تو میسپارم .دومی آمد و گفت :سرورا ،سکه تو پنج
سکه ديگر سود آورده است .و به او نيز گفت :بر پنج شهر حکم رانی کن.
سپس ديگری آمد و گفت :سرورا ،اينک سکه ت و! آن را در پارچهای پيچيده،
نگاه داشتم( ».لوقا )20-15 :19

نجيب زاده ،مرد آخر را به سختی توبيخ میکند و مينايی [سکه طال[ را
که داشت ،از او گرفته و به کسی که مينايش را به ده سکه افزايش داده بود،
میدهد .خداوند میگويد « :به شما میگويم که به هر که دارد ،بيشتر داده
خواهد شد؛ اما آن که ندارد ،همان که دارد نيز از او گرفته خواهد شد( ».آيه )26
در اين مثال ،عيسا تنها به سه نفر از خادمان اشاره میکند .دوباره تاکيد
میکنم که تفاوت مهم اين تمثيل [با مثل قنطارها[ اين است که هر يک از افراد
دقيقا با يک مقدار شروع میکنند اما يکی از آنها ،آن را ده برابر میکند،
ديگری پنج برابر و سومی آن را به هيچ وجه افزايش نمیدهد .ما همچنين
میبينيم که پاداشها بر اساس نتيجه تجارت آنها متفاوت بود و موفقيت
آنها مستقيما تعيين کننده تعداد شهری بود که حکمرانی شان به آنها داده
شد .روش ما در افزايش آنچه که به ما سپرده شده است با ميزان اقتداری
که در سلطنت هزار ساله و آسمان و زمين جديد به ما تفويض خواهد
شد ،ارتباط مستقيم دارد .امانتداران با مسيح حکم خواهند راند ،اما همه
اقتدار يکسانی نخواهند داشت .پشتکار ما در اين جا قلمرو حکمرانی ما با
خداوند را در طول ابديت تعيين خواهد کرد .به اين نکته توجه کنيد که همه
ما با يک ميزان برابر شروع میکنيم :يک مينا برای هر يک از ما .بنابراين
همسر يا مادر باايمانی که در کليسا با تالش فراوان خدمت میکند ،همان
ميزان فرصت و امکانی را دارد که مبشری که صدها هزار نفر را صيد کرده
است .اين مثال نشان میدهد که هر فرد ظرفيت افزايش مينايی را که به او
سپرده شده است ،دارد .در ارتباط با زندگی شخصیمان میتوانيم کم يا
زياد ،پادشاهی خدا را بنا نهيم و بر آن اثر گذاريم .انتخاب با خود ماست.
در حقيقت ما محدود نيستيم .ممکن است شما با درک اين موضوع مشکل
داشته باشيد ،اما اجازه دهيد با چند مثال برايتان موضوع را روشن کنم.
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مثالهای بسياری وجود دارد که میتوانم ارائه دهم .اما فقط چند نمونه را
برای بازشدن د ِر قلبتان به روی اين قانون روحانی ارائه میکنم .بياييد
نخست به رساله پطرس برگرديم:
«فيض و سالمتی در معرفت خدا و خداوند ما عيسا بر شما افزون باد .چنان
که قوت االهيه او همه چيزهايی را که ب رای حيات و دينداری الزم است ،به ما
عنايت فرموده است ،به معرفت او که ما را به جالل و فضيلت خود دعوت
نموده ،که به وساطت آنها وعدههای بی نهايت عظيم و گ رانبها به ما داده
ِ
طبيعت االهی گرديد و از فسادی که از شهوت
شد تا شما به اينها شريک
در جهان است ،خالصی يابيد( ».دوم پطرس  4-2 :1ترجمه قديمی)

فيض خدا میتواند در زندگی شما فزونی يابد .يعقوب میگويد« :اما فيضی
که او میبخشد بس فزونتر است» (يعقوب  )6 :4تنها به واسطه فيض است که
میتوانيم کارهای ارزشمند در پادشاهی خدا انجام دهيم .اين توانايی و قابليت
با شناخت خدا به سرعت فزونی میيابد .به همين دليل است که هر ايماندار بايد
وقتی باکيفيت را با خدا سپری کند .ما بايد دعا کنيم ،کالم بخوانيم ،کتابهای
الهامبخش را مطالعه کنيم ،به پيامهای مسح شده گوش بسپاريم و همه وقت
و در همه حال روحالقدس را طلبيده و برای مکاشفاتاش به او گوش بسپاريم.
اگر چنين کنيم ،فيض در زندگیهای ما افزون میشود؛ فيضی که به ما توانايی
میبخشد تا کارهای بزرگتر و بيشتری انجام دهيم.
من دريافتهام که هر چه صميمانهتر به دنبال شناخت او و راههايش باشم،
موثرتر خواهم بود .اگر تبری با تيغهای بسيار کند داشته باشم ،انداختن
يک درخت ممکن است تمام روز وقتم را بگيرد ،اما اگر تبری تيز و برنده
داشته باشم ،میتوانم با صرف همان ميزان انرژی در يک روز پنج درخت را
بياندازم .وقتی فيض در زندگی ما افزون میشود ،همين اتفاق میافتد و کار
ما اثر بيشتری خواهد داشت.
خيابانی را در داالس تگزاس به ياد میآورم که درآن به گروهی از
همجنس بازان بشارت دادم .دو ساعت تمام با اين جانهای گمشده درباره
عيسا سخن گفتم و آنها در تمام اين مدت طوری به من نگاه میکردند که
انگار من از سياره ديگری آمدهام .انجيلهای آتش گرفته و شعله ور زيادی
با همان سرعتی که با آنها حرف میزدم ،به سمتم پرتاب میشد .حس
میکردم سرم را به ديوار محکمی میکوبم .درست شبيه پراکندن دانهها در
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زمين سفت بود .در همين زمان خداوند به نجوا به من گفت« :به من نگاه کن،
و من به تو نشان خواهم داد چه کار کنی!»
در طی سی دقيقه پيروی از او ،مرا به سوی اين افراد هدايت کرد و کالمی
را که بايد میگفتم ،به من بخشيد .اکنون اين کلمات برای آنها قابل فهم بود و
سه مرد زندگیشان را به عيسا تسليم کردند .نگاه کردن به روحالقدس و گوش
سپردن به کلماتی که او در قلبم سخن میگفت ،اثربخشی مرا افزايش داد.
من در تمام وجوه زندگی چنين چيزی را شاهد بودهام .وقتی در کالم
خدا رشد کردهام ،توانايی انجام کارهای بيشتری را در زمان کمتر داشتهام.
من مسيرهای باريکی از حقيقت را کشف کردهام که باعث شده ساعتها،
روزها و حتا ماهها در زمانم صرفهجويی کنم .دعاها قدرتمندتر خواهند شد،
حضور خدا نيرومندتر خواهد گشت و زندگیمان اثر بيشتری خواهد داشت.
کالم اين موضوع را وعده داده است:
«ترس از خداوند آغاز حکمت است ،و شناخت آن قدوس ،بصيرت .زي را به
واسطه من ،روزهای تو بسيار خ واهد شد و بر سالهای عمرت افزوده خ واهد
گرديد( ».امثال )11-10 :9

در اين آيات دو چيز وعده داده شده است ،سالهای بيشتر که به معنای
زندگی طوالنی است و ديگری ،روزهايی که افزوده میشوند .اين موضوع دوم
به معنای سالهای بيشتر عمر يا افزونی آن نيست ،بلکه به مفهوم توانايی اتمام
کار بيشتر در همان مدت عمر است .اين موضوع در جای ديگری به عنوان
طول روزها تشريح شده است« :زيرا که طول ايام و سالهای حيات و سالمتی
را به تو خواهد افزود( ».امثال  2 :3ترجمه قديمی)
نويسنده از چسبيدن به کالم خدا سخن میگويد ،همان طور که پطرس
[در دوم پطرس باب  [2آن را شرح داد .توجه کنيد که نه تنها به ما طول عمر
بيشتر داده خواهد شد ،بلکه طول روزهای ما را نيز افزون خواهد گردانيد؛
اين يعنی افزايش زمانهای ما.

ف

ش

ر

بخشش

هر کس که سعی میکند خدا را صميمانهتر بشناسد ،بخشندهای
شاد و سخی خواهد شد ،زيرا خداوند خودش يک بخشنده عظيم است.
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او بزرگترين هديه را بخشيده است؛ تنها پسرش را! هيچ چيز برای
او ارزشمندتر از عيسا نبود .او هرگز با بی ميلی نمیبخشد و يا يک
عطای بی ارزش را نمیدهد .او عيسا را داد تا حصاد افزايش يابد ،تا
دختران و پسران بيشتری به خانواده االهی داخل شوند و حصاد هنوز
ادامه دارد.
با ايمان بخشيدن ،راه مطمئن ديگری برای افزايش آن چيزی است
که ما داريم؛ اين راه میتواند آنچه را که داريم برای زندگی جاودانی
افزايش دهد ،درست همان طور که پدر با عيسا چنين کرد .عيسا خود
موکدا میگويد« :به شما میگويم که مال اين دنيای فاسد را برای يافتن
دوستان صرف کنيد تا چون از آن مال نماند ،شما را در خانههای
جاودانی بپذيرند( ».لوقا )9 :16
پول ما اگر به شکلی شايسته صرف شود ،میتواند در کيفيت
زندگی ما در ملکوت و اورشليم جديد  -زمانی که پول ما مدتهاست
از بين رفته  -موثر باشد .چنان که نوشته شده« :او سخاوتمندانه
بخشيده و به فقرا داده است ،پارسايیاش باقی میماند تا ابداالباد».
(دوم قرنتيان )9 :9
فقير ،تنها از نظر مالی و اقتصادی فقير نيست بلکه کسی است که
از نظر روحی فقير است .فردی میتواند ميليونها دالر داشته باشد اما
هنوز از نظر روحانی فقير باشد .داود پادشاه خودش را فردی فقير
و مردی محتاج میداند( مزمور  .)1 :86عيسا در تشريح ماموريتش
میگويد« :روح خداوند بر من است ،زيرا مرا مسح کرده تا فقيران را
بشارت دهم( ».لوقا )18 :4
افراد ثروتمند زيادی وجود داشتند که عيسا به آنها بشارت داد،
زيرا کسانی بودند که به کالم خدا احتياج داشتند .خدمات ايجاد شدند تا
کار عيسا را انجام دهند و کالم خدا را موعظه کرده و به فقيران تعليم
دهند .در بخشش مالی برای کار خدا ،به فقيران میبخشيم و حاصل
کار ما تا ابد باقی میماند .فرقی ندارد که وضعيت مالیتان چگونه
است و آيا زياد داريد يا کم؟! مادامی که دانهای داريد که خدا میگويد
به شما خواهد داد ،میتوانيد تاثيرتان را در ساختن پادشاهی خدا
افزايش دهيد .چگونه افزايش میيابد؟ دانه سيبی را در نظر بگيريد .اگر
آن را بکاريد ،محصولی که در نهايت به دست میآور يد ،سيب است،
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اما مهمتر از همه اين است که در درون هر سيب دانههای فراوانی
وجود خواهد داشت .اگر همه آن دانهها دوباره کاشته شوند ،بارها و
بارها ميوه خواهند داد و اين چرخه ادامه خواهد يافت .اين دقيقا همان
وضعی است که در ارتباط با پولمان به آن برمی خوريم .آنچه را که
پولس به قرنتيان در ارتباط با عطايايشان میگويد ،ببينيد:
«پس به ياد داشته باشيد که هر کهاندک بکارد ،اندک خ واهد درويد،
و هر که ف راوان بکارد ،ف راوان هم برخ واهد داشت.هر کس همان قدر
بدهد که در دل قصد کرده است ،نه با اک راه و اجبار ،زي را خدا بخشنده
شادمان را دوست میدارد( ».دوم قرنتيان )7-6 :9

افزايش برداشت ما مستقيما به ميزانی که میکاريم بستگی دارد.
توجه کنيد که اين بستگی به تصميمات خدا ندارد ،بلکه در ارتباط با
تصميم ما در رابطه با بخشيدن است .اگر در ايمان و محبت ببخشيم،
آن گاه آنچه میبخشيم ،به فراوانی افزايش خواهد يافت« :و او که
بذر برای کشاورز و نان را برای خوردن فراهم میسازد ،بذرتان را
مهيا ساخته ،فزونی خواهد بخشيد و محصول پارسايی شما را فراوان
خواهد ساخت( ».دوم قرنتيان )10 :9
خداوند ذخاير دانههای ما را درست همانند مثال دانه سيب افزايش
خواهد داد .اگر آن را بکاريم ،دانههای بيشتری به دست خواهيم آورد
و اين فرايند ادامه خواهد يافت تا زمانی که ما در دارايی خود ،انباری
از دانهها خواهيم داشت و به ما توانايی بيشتری برای برکت دادن به
ديگران داده خواهد شد.
خدا از طريق بخششهايمان محصول پارسايی ما را نيز افزايش
خواهد داد .اين موضوعی است که بسيار هيجانانگيز است .اين
موضوع نشاندهنده افزايش محصول پاداشهای ابدی ما به ازای
زندگیهايی است که از طريق بخششهايمان لمس کردهايم .بنابراين
در اصل ما نيز در حال افزايش ميناهای خود همانند مردان مثال گفته
شده هستيم.
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شر ت با د ر
بخشيدن ما به ديگران ،به ويژه در نيازهايی که ديگران نمیتوانند آنها
را به ما بازگردانند ،هم در اين زندگی و هم در داوری پاداش خواهد گرفت.
به منظور افزايش تاثيرمان در بنای ملکوت ،میتوانيم اين کار را از طريق
شراکت در انجيل انجام دهيم .گفته پولس به ايمانداران فيليپی که از لحاظ
مالی خدمت او را حمايت میکردند را با هم بخوانيم:
«با اين حال ،لطف کرديد که در زحمات من شريک شديد .شما نيز ،ای فيليپيان،
نيک میدانيد که در اوايل ايمانتان به انجيل ،پس از آن که مقدونيه را ترک کردم،
هيچ کليسايی جز شما در امر دادن و گرفتن با من شريک نشد .زي را حتا زمانی که
در تسالونيکی بودم ،چند بار ب رای رفع احتياجاتم فرستاديد( ».فيليپيان )16-14 :4

توجه کنيد که پولس با فيليپيان به عنوان ايمانداران شريک در
خدمتش سخن میگويد .مشارکت[ [4رابطه بين افراد يا گروههايی است
که به وسيله همکاری دو جانبه و مسئوالنه برای رسيدن به هدفی
خاص ،توصيف و مشخص میشود .مشارکت سالمی که توسط خدا
ايجاد میشود ،به افراد توانايی میبخشد تا بتوانند بسيار فراتر از آن
کاری را بکنند که در رويايشان متصور به انجامش توسط خود بودند.
همان طور که بارها گفتهام ،عيسا به ما ماموريت داده تا به سراسر
جهان رفته و همه امتها را شاگرد سازيم .نه آن که صرفا دينشان را
عوض کنيم .اين ماموريت شامل همه ايمانداران میشود .با اين وجود
اگر همه ايمانداران در زمين اين ماموريت را به عنوان خادم تمام وقت
انجام دهند ،منابع مالی اين کار از کجا بايد تامين شود؟ (اين موضوع
باز هم نشان دهنده علت تفاوت خواندگیها و عطايای فردی است).
خداوند هرگز قصد ندارد نيازهای مالی خدمات و موسسات خدماتی
را با ريختن پول از آسمان يا به وسيله فرشتگان توزيع کند .بلکه او اين
مسئوليت را با بخشش امتيازات به خود بدن سپرده است که موجب
مشارکت میشود.
خداوند عطايا و خواندگیهای خدمتی را برای نجات جانها بخشيده
است .همان طور که پيشتر بيان شد ،او عطايای خاص ،توانايیها و
مسح افراد را برای انجام اين مقصود داده است.
Partnership 4
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او اين مسئوليت را نه به همه بلکه به برخی در کليسا بخشيد.
(افسسيان  )11 :4او به باقی افراد مسئوليتهای ديگری داد .اين شامل
کارکردن ،به دست آوردن پول يا حقوق گرفتن است و اثر گذاشتن بر
آنانی که در دايره نفوذ شما هستند .اما اگر تمام وقت کار کنيد ،چگونه
میتوانيد حاصل زيادی بياوريد؟ پاسخ در روش مشارکت است .اگر
محصولی به نام تغيير -زندگی داشتيد ،اما فقط قادر بوديد در ماه
دو عدد توليد کنيد ،غيرممکن بود بتوانيد آن را به کل شهر يا کشور
يا جهان پخش کنيد .اما اگر شرکتی وجود داشت که توانايی کار و
تجهيزات خاص الزم برای توليد را در اختيار داشت و میتوانست
هزاران نوع از اين محصول را در ماه توزيع کند ،شما بايد با آنها در
انجام کارتان شريک میشديد .با اين شراکت ،نه تنها زندگی دو نفر
را نجات میداديد( ،بشارت فردی) بلکه با همکاری آن موسسه هزاران
نفر را نيز نجات میداديد .در آن صورت شما به سادگی از طريق
شراکت به شکلی موثر ،قنطارها و ثمراتتان را افزايش میداديد .اين
همان اصلی است که پولس در توضيحاش به فيليپيان به کار میبرد.
او ادامه میدهد:
«نه اين که در پی دريافت هديه باشم ،بلکه در پی بهرهای هستم که
بر حساب شما افزوده شود( ».فيليپيان )17 :4

به اين جمله توجه کنيد« :بهرهای که به حسابتان افزوده میشود».
ايمانداران فيليپی در نجات و تعليم جانها از طريق شراکت در کمک
مالی به پولس و خدمتش ثمرات خود را افزايش دادند .آنها آنچه را
که فانی است ،بخشيدند و با اين کار آن را جاودان ساختند و در اين
فرآيند آن را افزايش هم دادند .پولس میگويد هنگامی که شما وارد
اين نوع از شراکت میشويد« ،بهرهای به حساب شما افزوده میشود».
اين حساب آسمانی شماست .وقتی که در پيشگاه مسند مسيح حاضر
میشويم ،نه تنها برای اثراتی که در زندگی شخصی خود در محل کار ،بر
همسايگان ،مدرسه و غيره داشته ايد ،پاداش میگيريد ،بلکه برای هزاران
و ميليونها فرد نجات يافته ديگری که نتيجه مشارکت با گروههای خدمات
االهی ديگر است نيز پاداش خواهيد گرفت .به همين دليل کالم به ما میگويد:
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«نان خود را به روی آبها بينداز ،زي را که بعد از روزهای بسيار آن را
خ واهی يافت .نصيبی به هفت نفر بلکه به هشت نفر ببخش زي را که
نمیدانی چه بال بر زمين واقع خ واهد شد( ».جامعه )2-1 :11

توجه به اين نکته مهم است که اين موضوع شامل ده يک نمیشود.
ده يک را بايد به کليسای محلی بدهيد ،هديههای مشارکتی شما ،جدا
از ده يکتان میباشند .اگر به طور پيوسته به گروههای خدمتی هديه
دهيد ،در پيشرفتی که آنها در نجات جانها و کار خداوند دارند ،سهيم
خواهيد بود .شما در تمام کار آنها سهمی داريد زيرا با آنها شريک
هستيد .و اکنون خبری هيجانانگيز« :هرچه بيشتر بکاريد ،پاداشی
بزرگتر خواهيد يافت».
بدانيد که خدا به ميزان عطايا ،شما را داوری نمیکند ،بلکه به ميزانی
که با ايمان میکاريد .خداوند پدری است که به دنبال کيفيت هدايايی است
که از ته قلب میبخشيد .او چنين چيزی را دوست داشته و آنها را برکت
میدهد .به عنوان مثال ،فردی ممکن است هر ماه سی دالر به طور پيوسته
به يک مرکز خدمتی کمک کند ،درحالی که اين رقم در زندگی او نقشی
مهم دارد .خدا به اين هديه فراتر از ارزش مادی آن نگاه میکند ،زيرا فرد
از زندگی خود زده و با تمام وجود آن را بخشيده است .ممکن است فرد
ديگری هر ماه هزار دالر ببخشد ،اما اين هديه از زيادتی مالش داده شده
است .اين مقدار نقشی در زندگی او ندارد و همچون يک قربانی محسوب
نمیشود .کار هر دو نفر برای خداوند زيبا و ارزشمند است ،اما از ديد او
فردی که سی دالر کمک کرده ،هديه بيشتری داده است .اين موضوع به
خوبی در هديه بيوه زن که دو سکه ناچيز مسی میبخشد ،روشن شده
است( .مرقس  44-41 :9را بخوانيد)
بايد به خاطر داشته باشيم که خداوند هدايای ما را در همين زندگی
زمينی نيز افزايش میدهد .اين روند میتواند به شما قابليت بزرگی در
بخشيدن بيشتر بدهد .کتاب مقدس بيان میکند:
«يکی میبخشد و دولتش افزون میگردد ،ديگری دريغ میورزد و
محتاج میشود( ».امثال )24 :11

فکرش را بکنيد ،سرمايهگذاری شما نه تنها رشدی جاودانی دارد،
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بلکه در اين دنيا نيز افزايش میيابد واين به شما امکان میدهد تا
ثروتمندتر شويد .اين چرخهای است که تجديد شده و خودش را
افزايش میدهد.
دوازده سال پيش ،گروهی از تاجرانی که میشناختم ،دور هم جمع
شدند و مقداری از سود تجارت خود را برای تقويت و پيش بردن
[اهداف[ انجيل اختصاص دادند .آنها با کم شروع کردند اما با گذشت
هر سال ،آن را افزايش دادند .آنها با ثابت قدمی در اين شراکت و
بخشش باقی ماندند .اکنون بخشش آنها به نقطهای رسيده است که
تاکنون بالغ بر  120ميليون دالر برای انجيل بخشيدهاند .آنها ميناهای
[سکههای طال[ خود را برای اهداف ملکوت دادهاند و ميناهايشان به
همين منظور افزايش يافته است .پاداشی بزرگتر در انتظار آنهاست!
مردان و زنان بسياری در کليسا وجود دارند که تاجران موفقی
هستند ،با اين وجود تنها مقدار اندکی از آنچه را به دست میآورند،
به پادشاهی خدا هديه میدهند .اگرچه آنها در نظر جامعه کامال موفق
اند ،اما آيا در نظر خداوند نيز چنيناند؟ حتا اگر آنها ميليونها دالر به
دست بياورند ،آيا باز هم مانند کسی که مينای خود را مخفی ساخت،
داوری خواهند شد؟ آنان آنچه را که به جهت پادشاهی خدا به ايشان
سپرده شد ،افزايش ندادند .کسانی که با اين روش زندگی میکنند،
«برانگيخته با ابديت» نيستند.
از سوی ديگر من و همسرم مردی را میشناسيم که در کليسای خانگی
ما کاشته شده و در کليسا بسيار فعال بود و هرجا که به او نياز بود ،خدمت
میکرد .او میدانست که خوانده نشده بود که خادم تمام وقت باشد ،بلکه
بايد در بازار کار میکرد .او هدفی در زندگیاش قرار داد که با ده درصد
درآمدش زندگی کند و  90درصد آن را هديه دهد .او اين کار را کرد .با اين
وجود او با آن ده درصد ،ماشينی زيبا دارد و در خانهای زيبا زندگی میکند.
شراکت او در ملکوت باعث شد که تجارت او نيز برکت يافته و ده درصدِ او
فزونی يابد .او اصول عيسا را به کار برد .آری ،هر که در کم امين باشد ،در
زياد هم امين خواهد بود!
دليل ديگر برای شراکت اين است که اين فرصتی است برای ما تا
آنچه را که گروههای خدمتی برای ما انجام دادهاند ،بازگردانيم .پولس
میگويد:
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«اگر ما بذر روحانی را در ميان شما کاشتيم ،آيا امر بزرگی
است که محصولی مادی از ميان شما برداشت کنيم؟ اگر ديگ ران
حق دارند که به لحاظ مادی حمايتشان کنيد ،آيا ما بيشتر حق
نداريم؟» (اول قرنتيان )12-11 :9

اين موضوع در دنيای مادی نيز ديده میشود .اگر از دوستی
هديهای دريافت کرده باشيد ،تنها يک يادداشت تشکر نمینويسيد .شما
بايد سپاسگزار کسی که شما را برکت داده ،باشيد و با اين کار با او
رابطهای برقرار کنيد .خدا اين راه را با هدفی طرح کرده است .زيرا هر
چه گروههای خدمتی جانهای بيشتری را نجات میدهند ،برای ادامه
فعاليتشان به منابع مالی بزرگتری نياز خواهند داشت .بنابراين اگر
تمام کسانی که به وسيله گروههای خدمتی نجات يافتهاند ،هدايای مالی
بدهند (حتا اگر دو سکه بیارزش مسی بيوه زن باشد) آن گاه هزينه
ادامه فعاليت آن مرکز و گسترش آن پوشش داده خواهد شد.
پولس گفتار خود به فيليپيان را چنين به پايان میرساند:
«وجه کامل به من پرداخت شد و بيش از احتياج خود دارم .حال که کمک
ارسالی شما را از اپافروديتوس دريافت کردهام ،از همه چيز به ف راوانی
برخوردارم .هديه شما عطر خوش بو و قربانی مقبولی است که خدا را
خشنود میسازد .و خدای من ،همه نيازهای شما را بر حسب دولت پرجالل
خود در مسيح عيسا رفع خ واهد کرد( ».فيليپيان )19-18 :4

اين وعده خداست که نيازهای کسانی را که در گروههای خدمتی شراکت
میجويند ،بر حسب دولتش برآورده میسازد .اگر ده يک میدهيد و با
مرکزی شراکت داريد ،پس در اين وعده خدا محکم و نيرومند بايستيد و
بدانيد که هرگز دچار کمبود نخواهيد شد.

ف

ش

ر

د ا

راه ديگر برای افزايش ،دعاست .درست همان طور که از طريق
کمکهای مالی به خدمات کليسايی ،میتوانيم بر جان هايی که نديدهايم
اثر بگذاريم .میتوانيم تا به آسمان نرفتهايم ،برای افراد ،خانواده ،کليسا،
شهر و ملت مان دعا کنيم .ما همچنين میتوانيم از طريق دعا برای
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سازمانهای مسيحی باعث نجات جانها شويم .ما در گروه خدمتی
خودمان ،هم شرکای مالی داريم و هم شرکای دعا .يک شريک دعا
در گروه ما کسی است که متعهد به دعای روزانه برای مبشران بين
المللی است .اغلب افراد نزد من میآيند و میگويند« :من هر روز برای
شما دعا میکنم ».هميشه میتوان گفت که آنها يا خالصانه اين کار را
میکنند يا تنها حرفش را میزنند .به شخصی که خالصانه اين کار را
انجام میدهد ،میگويم« :اين بزرگترين کاری است که میتوانيد برای
ما انجام دهيد!» بله ،حقيقت دارد .اگر افراد دعا کنند ،افراد بيشتری
نجات خواهند يافت و کار ما موثرتر خواهد شد .دعا همچنين باعث
میشود که خدا برای انجام کارش در قلب افراد کار کند .بنابراين اگر
من مجبور بودم بين شريک دعا يا مالی يکی را برگزينم ،اول شريک
دعا را انتخاب میکردم .اگرچه هر دو بسيار ضروریاند.

ف

ش

ر

مت در رو ا

م

راه ديگر برای افزايش ،خدمت در گروههای خدمتی است .در
موسسه ما تعداد زيادی پرسنل رسمی و عضو کمکی حضور دارند
که من و ليزا باور داريم آنها برای هر فردی که توسط گروه خدمتی
ما لمس شده و نجاتيافته است ،در پيشگاه تخت داوری پاداش خواهند
گرفت .من اين باور را بر اساس گفته داود به مردانش که از جنگ
بازگشته بودند ،دارم.
در اول سموييل باب  30میخوانيم که داود به همراه گروهش به
تعاقب عمالقه رفت و آنچه را که آنها از اردوگاه داود به اسارت گرفته
و به سرقت برده بوند ،بازپس گرفتند .هنگامی که داود و مردانش به
اردوگاه بازگشتند ،برخی از مردانی که با داود رفته بودند ،حاضر
نبودند غنايمی را که گرفته بودند ،با ديگران تقسيم کنند .اما به پاسخ
داود توجه کنيد:
«و کيست که در اين امر به شما گوش دهد؟ زي را قسمت آنانی
که نزد اسباب می مانند ،مثل قسمت آنانی که به جنگ میروند،
خواهد بود و هر دو قسمت مساوی خواهند برد .و از آن روز به
بعد چنين شد که اين را قاعده و قانون در اس راييل تا امروز ق رار
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داد( ».اول سموييل )25-24 :30

داود الگويی از مسيح است .بنابراين اين بيان که «و از آن روز به
بعد چنين شد که اين را قاعده و قانون در اسراييل تا امروز قرار داد»
به من میگويد که اين قانون همچنان در ارتباط با عيسا و کليسايش
نيز به کار برده میشود .همه کسانی که توسط يک گروه خدمتی
نجات يافته و لمس میشوند ،در تخت داوری به حساب رهبر گذاشته
نمیشوند ،بلکه به حساب همه کسانی که با وفاداری و ايمان خدمت
نموده ،بخشيده يا دعا کردهاند  -حتا اگر در صحنه جنگ حضور
نداشتهاند -نيز گذاشته میشود.

ن ر

مهم ست

همان طور که قبال بحث کرديم ،يکی از بخشهای اصلی و الزم دريافت
پاداش برای خدماتی که انجام میدهيد ،نگرش و طرز فکر شماست .تنها
کارهای ما محاسبه نمیشود ،بلکه انگيزههايی که سوخت کارهای ماست
و نگرش ما که بر انگيزههای ما اثر میگذارند نيز به حساب میآيند .خداوند
میگويد:
«اگر خ واهش داشته ،اطاعت نماييد ،نيکويی زمين را خ واهيد خورد»
(اشعيا )19 :1

زمانی را به ياد میآورم که رابطهام با خدا دچار خشکی زيادی شده
بود .به نظرم میرسيد که از جلسات کليسايی و به ويژه موعظههای
شبانم چيزی به دست نمیآورم .بی ترديد ،در آن دوران شکوفه
نمیآوردم [رشد نمیکردم[ .من جزو پرسنل رسمی کليسايی هشت
هزار نفره بودم و مستقيما با شبان کليسا در ارتباط ،اما او را سرزنش
و نقد میکردم .يک روز صبح در دعا خدا با من سخن گفت« :مشکل،
شبانت نيست ،تو هستی!»
پاسخ دادم« :مشکل من چيست؟»
سپس خداوند از من پرسيد آيا اشعيا  19 :1را به ياد دارم؟! من
آن آيه را که در باال نقل کردم ،به ياد داشتم .آن گاه خداوند به من
گفت« :اين مشکل توست .تو مدام میگويی که تغذيه نمیشوی[خوراک
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روحانی نمیخوری[ و اين درست است ،چراکه تو نيکويی زمين را
نخوردهای!»
فورا پاسخ دادم« :من مطيع هستم؛ هر کاری که شبانم از من
میخواهد انجام میدهم!»
خداوند در جوابم گفت« :نگفتم اگر اطاعت کنی ،نيکويی زمين را
خواهی خورد» ،گفتم« :اگر خواهش داشته باشی و اطاعت کنی »...
سپس گفت« :اطاعت با عمل تو در ارتباط است و خواهش با نگرش
و طرز فکر تو؛ و نگرش توست که اشکال دارد!»
خداوند برايم آشکار ساخت که من در حالی که اطاعت میکردم و
به ظاهر سرسپرده بود ،اما نگرشم منتقدانه ،شکوهگر و قضاوتی بود
و بر انگيزههای خدمتی من اثر میگذاشت.
من فورا توبه کردم و در جلسه بعدی کليسا درهای آسمان گشوده
شد و من بار ديگر از آسمان تغذيه شدم .هنگامی که شبانم موعظه
میکرد ،اشکهايم سرازير میشدند و به اين فکر میکردم که چه
ماههايی را به خاطر نگرشم از دست دادهام .کمی بعد ،اين کالم پولس
به شکلی آشکار به من الهام شد« :زيرا که برای همين نيز نوشتم تا
دليل شما را بدانم که در همه چيز مطيع میباشيد( ».دوم قرنتيان 9 :2
[[5
ترجمه قديمی)
دريافتم که خدا نگرش ما را نسبت به سرسپردگی و اطاعت از
ارادهاش در زندگیمان میآزمايد .بحث من در اين باره نيست که شيطان
سعی میکند چه کاری را در ما انجام دهد و عيسا با پرداخت بهايش ما
را از آنها آزاد ساخت .بله ،ما در برابر دشمن از طريق دعا ،ايمان و
کالم خدا مقاومت میکنيم .آنچه من میگويم در ارتباط با نگرش و طرز
فکر ما نسبت به راهی است که خدا برای ما انتخاب کرده است تا در آن
گام نهيم .پولس میگويد:
«همان طرز فکر را داشته باشيد که مسيح عيسا داشت( ».فيليپيان
)5 :2
او نه تنها از جامی که پدر آماده کرده بود ،نوشيد بلکه آن را با اراده
آزاد و خشنودی انجام داد .به همين دليل پولس به ما میگويد« :بايد
طرز فکر شما نو شود» (افسسيان  )23 :4چرا؟ زيرا طرز فکر و نگرش
 5نويسنده از AMPاستفاده کرده است .در آنجا پولس میگويد« :تا نگرش شما را بيازمايم».
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ما بر انگيزههايمان اثر میگذارد و در تخت داوری ،ما نه تنها برای
کارهايمان بلکه برای انگيزههايمان نيز پاداش میگيريم .يک بار ديگر به
کلمات پولس نگاه کنيد:
«زي را همه ما بايد در ب رابر مسند داوری مسيح حاضر شويم ،تا هر
کس بنا بر اعمال خوب يا بدی که در ايام سکونت در بدن خود کرده
[[6
است ،س زا يابد( ».دوم قرنتيان )10 :5

وقتی میبينيم بسياری در خدمت به خدا تلخ میشوند ،محزون
میشوم .آنها هدف ابدی خود را از دست دادهاند و به کار کردن ادامه
میدهند ،اما طرز فکرشان اشکال دارد و در نتيجه انگيزههايشان به
تدريج آلوده به حسد و خودخواهی میشود .اين موضوع  -که بيش
از هر چيز ديگر تفکربرانگيز است -باعث میشود بيشتر افرادی که با
اشتياق شروع میکنند ،با همان اشتياق به اتمام نرسانند .به همين دليل
به ما هشدار داده شده که:
«مواظب باشيد کسی از فيض خدا محروم نشود ،و هيچ ريشه
تلخی نمو نکند ،مبادا موجب ناآرامی شود و بسياری را آلوده کند».
(عب رانيان )15 :12

توجه کنيد که کالم میگويد« :بسياری»؛ من اين موضوع را در طی
بيست سال خدمت تمام وقتم بارها و بارها ديدهام و اين بسيار غمانگيز
است .در کتاب مقدس تفسيری ( )AMPما را اين گونه تشويق میکند
که« :دورانديش باشيد و مراقب يکديگر باشيد».
ما بايد با يکديگر صحبت کنيم تا جلوی نمو اين تلخی را بگيريم،
چراکه نمیتوانيم ببينيم کسانی را که دوست داريم سقوط کرده و به
خاطر ريشههای تلخی که با آنها برخورد نکردهايم ،پاداش کاملشان
را دريافت نکنند.
همسرم و من به طور خاص مراقب فرزندان و گروه مان هستيم .به
دليل آن که ما خوانده شدهايم تا پيوسته در سفر باشيم ،فرزندانمان برای
اين موضوع فيض خاصی دارند ،اما ما نمیخواهيم آنها از فيضشان
 -6در ترجمه  AMPمورد استفاده نويسنده در ادامه آيه به عنوان تفسير آمده[ « :در داوری[
آنچه را که قصد فرد بوده و انگيزههايی که داشته ،آنچه را که به انجام رسانيده ،مشغوليت او چه
بوده است و آيا خود را وقف انجام آن کار کرده است ،در نظر گرفته میشود».
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غافل و محروم شوند .پس ،آنها را تشويق میکنيم و از طرز فکرشان
حفاظت کرده و آنها را تقويت میکنيم .به ياد میآورم که روزی با چهار
پسرم نشستم و به آنها گفتم« :پسرها ،شما میدانيد که من در طول ماه
سفرهای زيادی میکنم و مادرتان هم روزهای زيادی همانند من خارج
از خانه است .ما اين کار را به اين خاطر میکنيم که خدا ما را برای آن
فراخوانده است .او برای ما مقدر کرده تا جانهای بسياری را برای جاللش
لمس کنيم و پادشاهی او را به اين شکل بنا نهيم .شما میتوانيد خواندگی ما
را به دو شکل ببينيد؛ يا از اين منظر نگاه کنيد که پدر و مادرتان را از شما
دور کرده و زندگی عادی خانوادگی را از شما گرفته است يا میتوانيد آن
را نه فقط به عنوان خدمت والدينتان ،بلکه همچون خدمت خودتان نگاه
کنيد .راهی که شما با آن خدمت میکنيد به اين شکل است که شما پدر و
مادرتان را میکاريد و آنها را برای نجات هزاران نفر بر اساس خواست
خدا میفرستيد .اگر نگرشتان چنين است ،آن گاه برای هر جانی که ما
لمس میکنيم ،شما نيز در تخت داوری پاداش میگيريد ،اما اگر فکر کنيد
که خدمت ،ما را از شما دور کرده ،آن گاه برای آنچه ما میکنيم ،هيچ
پاداشی نخواهيد گرفت .بنابراين پسرها ،همه اينها به يک واژه بستگی
دارد :نگرش!»
آنچه را که به آنها گفتم ،پذيرفتند و در نتيجه هرگز شکايتی از رفتن
ما نداشتند .در حقيقت بارها پيش آمده که من و ليزا از پذيرش دعوتی طفره
رفتهايم ،اما آنها ما را به انجامش ترغيب کردهاند .ما رابطهای عالی با آنها
داريم و آنها همگی خدا را عاشقانه دوست دارند .سپاس خدا را برای فيض
عظيمش!
در نتيجه آنها اکنون در همين جوانی در حال افزايش ميناهای خود
هستند .من همين کار را با پرسنل و همکارانم انجام دادهام .به آنها گفتهام:
«شما میتوانيد به کار در اين جا همانند يک شغل بنگريد و در نتيجه باالخره
خسته و تلخ خواهيد شد و هيچ پاداشی در تخت داوری دريافت نخواهيد
کرد .اما در عين حال میتوانيد به آن به عنوان امتياز و فرصتی برای نجات
و لمس ميليونها نفر نگاه کنيد .با هر کتابی که میفرستيد ،هر ايميلی که
کمک میکنيد تا جواب دهم ،هر مالقاتی که ترتيب میدهيد و غيره ،نقشی
حياتی در آنچه خدا برای نجات جانها انجام میدهد ،داريد .او اين گروه
خدمتی را برای نجات جانها ايجاد کرده است .شما همانند مردان داود
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هستيد که از تجهيزات مراقبت میکردند.
آنها اين موضوع را پذيرفتهاند و طرز فکری بزرگ دارند .مسئوليت
من به عنوان رهبر اين است که برای حفاظت از نگرش آنها با کلمات
حيات [کالم[ با آنها سخن بگويم ،با اين وجود مسئوليت نهايی بر عهده
خود آنهاست.
نگاه داشتن نگرش درست به ما کمک میکند که ميناهايمان را
افزايش دهيم و کار خود را به انجام رسانيم .خدا در حال ساختن خانه
خود است ،و اين امتيازی است که به عنوان همکاران در اين کار با
او سهيم باشيم .بنابراين مهم نيست نقش شما تا چه حد مهم به نظر
میرسد ،به خاطر داشته باشيد که هر عضوی حياتی است .اين که
موثر باشيد يا بیاثر ،انتخاب خودتان است .اميد من برای شما همان
است که يوحنا داشت:
«به هوش باشيد که ثمر کار خود را بر باد ندهيد ،بلکه پاداش به
کمال دريافت کنيد( ».يوحنا )8 :2
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فصل چهاردهم

ا ر شخ
ولی تو تعليم و رفتار و هدف و ايمان و صبر و محبت و تحمل م را
و آزارهايی را که ديدم و رنج هايی که کشيدم ،نظاره گر بودهای.
دوم و ا و
ما بر اساس تاثيری که بر زندگی ديگران داشته ايم نيز پاداش يا زيان

میبينيم .اين موضوع تنها ناشی از خدمتمان نيست بلکه مهمتر از همه
برای مسيرهايی است که طی کردهايم و روشی است که زندگی کرده
و با ديگران رفتار نمودهايم.
نوع نگاه ما به ديگران ،سبب نوع رفتار ما با آنهاست؛ چه يک رفتار
اخالقی داشته باشيم و چه روشی مخرب در پيش بگيريم .اگر ما افراد
ِ
زيردست خود ببينيم ،با آنان نيز چنين رفتاری داريم؛ به نيازهای
را
آنها کم توجهايم و از نقطه باال با آنها صحبت میکنيم .اما اگر افراد
برای ما ارزش داشته باشند ،با اشتياق و عشق به دنبال بنا و تقويت
زندگی آنها خواهيم بود.
اگر مردم را به عنوان منابع [انسانی[ ببينيم ،آن گاه از آنها استفاده
خواهيم کرد ،به ويژه هنگامی که آرزوها ،نيازها و خواستههای خود
را فراتر از ارزش آنها قرار دهيم .اگر ديگران را مانند کسانی ببينيم
که به شباهت خدا آفريده شدهاند و بی نهايت ارزشمند و گران بها
هستند ،آن گاه انگيزه ما  -حتا با هزينه کردن از خودمان -برکت دادن
به ديگران خواهد بود .اين رفتاری مسيحاگونه است.
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د

ود و

من پيش از شناخت مسيح شخصيتی بسيار خودخواه داشتم .پس
از ايمانم در سال  ،1979روحالقدس میبايست به قلعه خودخواهی
من و الگوهای رفتاريم حمله میکرد .الزم به گفتن نيست که نخستين
دهه زندگيم در مسيح ،دوره جنگ سختی بود .يکی از دژهای زندگيم
شهوت جنسی بود .برايم بسيار سخت بود تا در برابر وسوسهای که
در اثر ديدن تصاوير شهوتانگيز ايجاد میشد ،مقاومت کنم .پس از
شش سال کشمکش ،باالخره در سال  1985در چهارمين روزی که
روزه گرفته بودم ،آزاد شدم .به محض آزاد شدن ،فرآيند تازه شدن
ذهنم در روح آغاز شد.
در طول چند سال بعد ريشه شهوت را کشف کردم .محبت خدا
در قلبم همچنان رشد میکرد و ارزش افراد پيوسته افزايش میيافت.
دريافتم که اين اعتياد نهايت خودخواهی است .نگاه کردن به زنی برهنه
در يک تصوير يا به شيوهای شهوتآلود ،ارزش او را به تکهای گوشت
کاهش میداد و اين حقيقت مرا دچار آشوب میکرد.
اين مکاشفه ،که زن کسی است که به شباهت خدا آفريده شده و تاج
جالل و افتخار دارد ،در وجود من پيوسته عميقتر و قویتر میشد.
من اين موضوع را پيشتر نيز میدانستم اما اين تنها يک دانش و
آگاهی ذهنی بود و در وجودم رسوخ نکرده و جزيی از من نشده بود.
با گذشت زمان ،حقيقت فرآيند تغيير دادن االهی را درک کردم .وقتی
تصاوير برهنه و شهوتانگيز ناگهان بر روی يک بيلبورد ،جلد مجله
يا تلويزيون در جلوی من ظاهر میشد ،قلبم جريحهدار شده و بسيار
غمگين میشدم از اين که میديدم شخصی که عيسا خونش را برای او
ريخت ،به قطعهای گوشت تقليل يافته است.
واکنش من به زنان به طور قابل مالحظهای در اثر اين مکاشفه که
هر روز بيشتر در وجودم رشد میيابد ،تغيير کرده است .از چگونگی
رفتاری که با زنان حتا در کليسا میشود ،بسيار متعجب میشوم .به
آنها از باال نگريسته میشود؛ با ديده تحقير! گويی آنها کم ارزشاند.
اين طرز فکر ،پوچ و بی معناست .مردان و زنان از پادشاهی خدا به
يک اندازه ارث میبرند و مردان به عنوان ظروفی قویتر (که به معنای
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بدنهای نيرومندتر است نه قلب و فکر و جانی قویتر) بايد به زنانی
که باالتر از آنها هستند ،احترام بگذارند .مردان بايد به زنان احترام
بگذارند ،برايشان ارزش قايل شوند ،از آنان حفاظت کنند و همواره به
دنبال اعتبار بخشيدن به آنها باشند.
شوهران ،شما در بدن َسر هستيد ،اما رهبری و برتری در ملکوت
به اين معناست که بايد زندگی خود را وقف خدمت به خانوادهتان کنيد،
نه اين که ارباب همسر و فرزندانتان باشيد .اگر نقشتان را به عنوان
رهبر به شکلی ببينيد که خود را باالتر از همسرتان قرار دهيد ،با او به
گونهای رفتار خواهيد کرد که قلب او را مجروح و چشم او را گريان
خواهيد ساخت ،درحالی که بايد او را باال کشانده و اعتبار بخشيد .شما
در روز داوری ،برای رفتارتان حساب پس خواهيد داد.

و ا پ ر
خدا بخش ديگری از خودخواهی را که حتا بيشتر مرا فريب میداد،
در وجودم آشکار ساخت .در اواسط دهه  80ميالدی در کليسايی با
چهارصد کارمند به طور تمام وقت خدمت میکردم .کليسای ما هشت
هزار عضو داشت و در سراسر کشور گسترش يافته بود .من در آن
دوران از رويارويی و درگيری با ديگران متنفر بودم و به هر بهايی
بود ،از آن اجتناب میکردم .با مردم بی نهايت مهربان و مودب بودم.
در هر فرصتی که پيش میآمد ،حرفهای زيبا به ديگران میزدم ،حتا
اگر آنچه میگفتم ،حقيقت نداشت .من به مودبترين و محبوبترين
جوان در ميان پرسنل مشهور شده بودم .اين اخبار به گوش خودم هم
رسيده بود و من از شنيدن آنها لذت میبردم.
يک روز در دعا خداوند از من پرسيد« :من در اول قرنتيان باب 13
کجا گفتهام که محبت« ،محبوب و دل پسند» است؟
من با کمی تلخی پاسخ دادم« :هيچ کجا!»
سپس خداوند گفت« :پسرم ،میدانی چرا تو به ديگران تنها حرفهای
خوب و دلپذير که گاه حقيقت هم ندارند ،میزنی؟»
پاسخ دادم« :نه ،من تا به حال به اين موضوع فکر نکردهام!»
خداوند گفت« :تو از طرد شدن میترسی .بنابراين کسی که محبت
تاثير شخصی
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تو بر او متمرکز شده ،کيست؟ خودت يا آنها؟ اگر به راستی ديگران
را دوست داشته باشی ،چه خوششان بيايد چه نه ،حقيقت را به آنها
میگويی .تو بايد برای کمک به آنها نگران سعادتشان باشی حتا اگر
اين به منزله طرد شدنت باشد!»
به روشنی خودخواهیام را که نقاب ادب زده بود ،ديدم؛ اين حقيقتی
دردناک بود .من از مردم برای نيازم به پذيرش استفاده میکردم .من
به جای آن که به دنبال کمک به ديگران باشم ،به دنبال تصديق و
پذيرش آنها بودم تا حس ناامنی درونیام را تسکين دهم .من تنها به
دنبال پذيرش آنها بودم .به همين دليل است که خادمان بیشماری
وجود دارند که تنها جنبه مثبت کالم خدا را موعظه میکنند .آنها از
هشدار دادن ،اصالح و توبيخ اجتناب میکنند .آنها به جای محبت
راستين ،نگران اين هستند که مبادا اعضای کليسا را برنجانند و اندازه
کليسا کوچکتر شود .محبت شما مترکز بر چه کسی است ،خودتان يا
مردم؟ اگر کسی را ببينيد که با چشم بسته باالی يک صخره ايستاده،
آيا سعی نمیکنيد با فرياد جهت او را از مسيری که امکان دارد بيفتد و
آسيب ببيند ،اصالح کنيد؟
صحبت برخی از اين «خادمان بامحبت» را وقتی در مکانی خصوصی
هستند شنيدهام ،شيوه گفتار آنها درباره مردم ،خطرناک است .گفته
آنها با پيش خدمتها ،پادوها و ديگر کسانی که کار خدماتی انجام
میدهند ،به شکلی است که گويی آنها شهروندان درجه دو جامعه
هستند .آنها چگونه بر مردم در زندگی عاديشان [خارج از کليسا[
اثر میگذارند؟ آنها بايد نسبت به تاثيری که بر هر فردی که با آنها
برخورد داشته گذاشتهاند ،حساب پس بدهند.

م

ت ا نام

ت

به محض اين که اين مکاشفه بر من قرار گرفت ،از آن سوی بوم
افتادم؛ واعظی سختگير و ناماليم شدم .هنوز محبت االهی نسبت به
مردم در قلبم شعلهور نشده بود .بيشتر متمرکز پارسا بودن بودم و
کاری به عاقبت به خيرشدن افراد نداشتم .بعضی وقتها وارد جلسه
میشدم و اعضای کليسا را کباب میکردم .هنوز تمرکزم به خودم
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بود ،اما خودخواهیام به شکلی ديگر خود را بروز میداد .رفتارم
نمونهای کالسيک از اين آيه کالم بود:
«و اما در خصوص خوراک تقديمی به بتها :میدانيم که همه ما اشخاص
دانايی هستيم .اما دانش مايه تکبر است ،حال آن که محبت ،بنا میکند.
آن که گمان میکند چيزی میداند ،هنوز چنان که بايد نمیداند( ».اول
قرنتيان )2-1 :8

اکنون من به سفرهای خدمتی روزهای نخستم نگاه میکنم و دلم به
حال شبانانی میسوزد که ناچار بودند خرابکاریهای مرا بپوشانند.
اگر من يک شبان بودم ،مطمئنا «جان بيور» را برای خدمت در کليسايم
دعوت نمیکردم .من سپاسگزار رهبرانی هستم که در وجودم اشتياق
خالصانهای را برای خدمت به خدا و اعضايشان میديدند؛ با وجود آن
که هنوز به رشد زيادی نياز داشتم.
من ديگر چاپلوسی نمیکردم تا پذيرش افراد را به دست آورم
و از طرد شدن اجتناب کنم .اکنون حقيقت را میگفتم و از مواجهه
نمیهراسيدم ،اما با همان انگيزههای خودخواهانه که در درون مخفی
ساخته بودم و خدا در حال پاکسازی آنها بود.
پس از چند سال ،شبانی بسيار شناخته شده نزد برخی از رهبران
بسيار بانفوذ مرا مورد مالمت قرار داد .من از سه جای مختلف
حرفهای او را شنيدم .در ابتدا خشمگين و به هم ريخته بودم ،اما
میدانستم رنجش تنها باعث دورشدن از خداست .باالخره حمله اين
مرد باعث شد برای محبت بيشتر خدا چنان او را بطلبم که هرگز قبال
چنين نکرده بودم .من با تمام وجود از خدا درخواست رحم و شفقت
بيشتری در زندگيم داشتم .خدا مدتها بود که سعی داشت محبتاش
را در قلبم نسبت به قوم ارزشمندش به کمال برساند و من از آن غافل
بودم .در طول اين فرايند ،خداوند مکاشفهای به من بخشيد که مسير
خدمتم را دگرگون ساخت .ممکن است گاهی فکر کنيد برخی چيزهايی
که میشنويد بسيار عميق و ژرفاند ،درحالی که کامال سادهاند .حتا
ممکن است فکر کنيد اينها افکاری پوچ و ابلهانهاند ،تا آن هنگام که
درباره آنها میانديشيد و نظرتان عوض میشود .مکاشفه من چنين
بود« :يک قاشق پر از شکر به خوردن داروی تلخ کمک میکند».
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[پس از بررسی[ دريافتم که اگر دارو را با مادهای شيرين بخوريم،
از قدرت و اثر آن کاسته نمیشود .اين کار تنها خوردن دارو را سادهتر
میکند ،و اغلب آن را دل پذير هم میگرداند .رهبران بسياری به من
گفتهاند که« :جان ،در شگفتيم که تو چگونه در حالی که ما را از کالم
خدا پر میسازی ،به خنده هم وامیداری .تو با اين روش موضوعات
بسيار جدی را به ديگران میگويی!» میبينم که به وسيله خدا بالغ تر
میشوم و با تمام وجود سپاسگزارش هستم.
با وجود آن که آن شبان مرا نزد رهبران مالمت کرده بود و قصد
برکت دادن مرا نداشت ،اما عمال او يکی از بزرگترين برکات زندگيم
بوده است .بايد به ياد داشته باشيد که بعضی وقتها خدا از افراد
بدخواه استفاده میکند تا شما را به سمت ارادهاش در زندگیتان
رهنمون شود .او از خيانت يهودا در هماهنگی با سرنوشت عيسا يعنی
صليب ،استفاده کرد .او از دشمنی برادران يوسف بهره برد تا يوسف
را به سمت رويايی که خدا به او بخشيده بود ،بفرستد .اين فهرست
تمام ناشدنی است.

م ت

ست

همه چيز به شيوهای که مردم را میبينيم ،محدود میشود .اگر
اجازه دهيم محبت و شفقت االهی در زندگیمان رشد کند ،با ديده
تحقير به ديگران نگاه نمیکنيم .ديدن ديگران به عنوان زيردست،
روشهای انتقادی ،تهديدگرا ،قضاوتی و ناماليم و تندخويانه را در
رفتار ما تقويت میکند .ببينيد پولس به ايمانداران روم چه میگويد:
«پس تو چ را ب رادر خود را محکوم میکنی؟ و تو چ را به ب رادر خود به
ديده تحقير مینگری؟ زي را همه ما در ب رابر مسند داوری خدا حاضر
خ واهيم شد .پس هر يک از ما حساب خود را به خدا بازخ واهد داد».
(روميان  10 :14و )12
اگر ايمانداران دومين جنبه فرمان بزرگ خداوند را که محبت به يکديگر

است ،از دست بدهند ،آن گاه ناگريز در دامی میافتند که پولس در
آيات باال به آن میپردازد؛ يعنی با ديده تحقير به ديگران نگريستن.
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اين ذهنيت به ويژه زمانی ديده میشود که يک فرد دانش کتاب مقدسی
دارد اما ثمره روح به عنوان يک بنيان در او ديده نمیشود.
کتاب مقدس به ما میگويد که خدا محبت است .هيچ جايی از کالم
نمیخوانيم خدا محبت دارد .او قدرت دارد ،عطايا دارد ،اقتدار دارد و
 ....اما جوهره و ذات عيسا محبت است .از آنجا که چنين است پس ما
هم نبايد فرقی داشته باشيم ،زيرا ما با طبيعت او از نو مولود شدهايم.
به همين دليل پولس میگويد:
«اگر به زبانهای آدميان و فرشتگان سخن گوييم ،ولی محبت نداشته
باشم ،زنگی پر صدا و سنجی پر هياهو بيش نيستم .اگر قدرت نبوت
داشته باشم و بت وانم جمله اس رار و معارف را درک کنم ،و اگر چنان
ايمانی داشته باشم که بت وانم کوهها را جابه جا کنم ،اما محبت نداشته
باشم ،هيچم .اگر همه دارايی خود را بين فقي ران تقسيم کنم و تن
خويش به شعلههای آتش بسپارم ،اما محبت نداشته باشم ،هيچ سود
نمیبرم( ».اول قرنتيان )3-1 :13

به اين دليل که میگوييم مراقب ديگران هستيم ،محبت از زبان و
واژههای ما سرچشمه نمیگيرد ،چرا که عمل ما آن را تکذيب میکند.
همين وضعيت در ارتباط با عمل ما هم وجود دارد .به همين دليل پولس
در آيات باال میگويد ما میتوانيم اعمالی را انجام دهيم که گويای
باالترين درجه محبت هستند  -مانند تقسيم تمام دارايی خود بين فقرا
و سپردن تن خويش به شعلههای آتش -اما اين اعمال میتوانند جدا و
دور از محبت انجام شوند .اين آيات به ما میگويند که محبت راستين
از درون قلب ما سرچشمه میگيرد.
هنگامی که محبت داريم ،با ديگران مهربان و صبوريم .به موفقيت
ديگران حسادت نمیکنيم ،چرا که اشتياق ما ديدن پيروزی آنهاست.
هرگز خودستايی نمیکنيم و از هر نوع غرور و تکبر اجتناب میکنيم.
در پی راههای خود نيستيم .هرگز به خاطر نگرش نابردباری خود
دچار زودرنجی نمیشويم .هنگامی که نسبت به ما خطايی صورت
میگيرد ،آن را در ذهن و قلب خود نگه نمیداريم ،بلکه میبخشيم و
رها میکنيم .هرگز به روی ظلم و بی عدالتی لبخند نمیزنيم بلکه اشتياق
ما ،رحمت و راستی است .هرگز از کمک به ديگران دست نمیکشيم و
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ايمانمان را از دست نمیدهيم و همواره اميدواريم و بهترين را باور
میکنيم .همواره ديگران را بی گناه میبينيم مگر گناهانشان ثابت شود
و حتا پس از آن به توبه و بازگشتشان اميدوار خواهيم ماند .همواره
اميدوار خواهيم بود و هر سختی را برای منفعت ملکوت و عاقبت به
خيری ديگران متحمل میشويم .خالصه کالم اين که ما برای تعليم و
تهذيب ديگران زندگی میکنيم ،که تنها در پيروی از عيسا و همنوايی با
او و انجام ارادهاش در زندگیمان تحقق میپذيرد.

ر ر

شخ ا بس ار ر ل

رد

اخيرا در مراسم تدفين يک دوست بسيار نزديک حضور داشتم .نام
او «جک واالس»[ [1است .او بنيان گذار کليسای امداد جهانی ديترويت
در ايالت ميشيگان بود .اين کليسايی چند نژادی است که در طی ده
سال به کليسايی چهار هزار نفره تبديل شد .او برای ايراد يک موعظه
در زيمباوه ،درست به محض خروج از هواپيما دچار حمله قلبی شد.
هزاران نفر در مراسم تدفين او شرکت کردند؛ رهبران گروههای
خدمتی سراسر آمريکا ،رهبران انجمن ها ،روسای بنگاههای کالن
اقتصادی همراه با کسانی که از نظر اجتماعی يقه آبیها[( [2طبقه کارگر
جامعه) گفته میشوند ،مردم خيابانی و مادرانی که کوپن غذا دريافت
میکنند .اين گوشهای از آمار کليسای اوست .همچنين کسانی که
عيسا را به عنوان خداوند نمیشناختند مانند برخی کارکنان هتلها
و رستورانها و ديگر اعضای جامعه که به نوعی با او فرداً مالقات
داشتند نيز در مراسم خاکسپاری شرکت کرده بودند.
ديدن جمعيت حاضر در بيرون کليسای او مرا متعجب نکرد ،زيرا
من و جک زمان قابل توجهی را با هم خارج از کليسايش گذرانده
بوديم و من از برخورد او با هر فردی که مالقات میکرد ،برکتهای
زيادی میگرفتم .او با هر شخص به عنوان فردی ارزشمند و گرانبها
برخورد میکرد .او با سخاوت به پيشخدمتها انعام میداد .گاهی در
برابر کارش اندکی جبهه میگرفتم و با خود فکر میکردم شايد کار او
کمی افراطی باشد ،اما اين ذهنيت احمقانه روزی که به من گفت همه
Jack Wallace 1
Blue Collar 2
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اين مردم برای خدا بسيار ارزشمند و پربها هستند ،اصالح شد .جک
کاری نمیکرد که تنها وقتی با او هستيد ،احساس کنيد گويی مهمترين
شخصيت هستيد ،بلکه وقتی با او بوديد حقيقتا برايش مهمترين فرد
بوديد.
مراسم نيم ساعت طول کشيد .بسياری از رهبران که به او نزديک
بودند ،خواستند که چند دقيقه با جماعت درباره او صحبت کنند .پس از
شنيدن صحبتهای چهار نفر از ما درباره شناخت ما از او ،باالخره يک
رهبر شناخته شده برخاست و گفت« :تا به حال فکر میکردم بهترين
دوست او هستم!» و همه خنديدند.
همه ما میدانستيم جک ما را طوری میبيند و به گونهای با ما
برخورد میکند که گويی بهترين دوست او هستيم .نه تنها اين رهبر
بزرگ از طريق فعاليتها ،موعظهها و برنامه تلويزيونی ماهوارهای
ملتهای بسياری را تحت تاثير قرار داد ،بلکه همچنين بر افراد بیشمار
ديگری به واسطه برخورد و مالقاتهای شخصی و فردیاش اثر
گذاشت .برای جک فرقی نداشت شما رييس اجرايی يک بنگاه کالن
اقتصادی باشيد يا فردی در يک آسايشگاه خيريه ،جک میدانست
چگونه با شما ارتباط برقرار کند و شما را به عنوان يک انسان دوست
بدارد .جک نه تنها نسبت به خواندگی و عطايايش امين بود ،بلکه
ميناهايش را در هر گوشه زندگیاش افزايش داد.

دربان

بس ار ر ل

رد

بسياری از افرادی که تاثير عميقی بر زندگيم گذاشتهاند ،هرگز پشت
منبر ديده نشدهاند .يکی از آنها کارمند بخش مالی در موسسه بين
المللی راکول بود .نام او مايک است و من دو سال پس از ايمان آوردنم
او را شناختم .او نزديک من مینشست و در ساعات استراحت و ناهار
با هم درباره خداوند صحبت میکرديم .بعدها ساعتها با يکديگر در
کليسا يا خانههايمان ديدار و گفت وگو داشتيم .آنچه بيشترين تاثير
را بر من داشت ،حکمت عملی و کمال دانش کتاب مقدسی مايک بود.
همچنين شيوه پرمحبت و با احترام و مالحظه او نسبت به همسرش،
فرزندانش و هر فردی که در مسير او قرار میگرفت .باالخره راکول
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را ترک کردم و وارد خدمت شدم .پس از مدت کوتاهی او نيز شغل
خود را ترک کرد و شرکت مالی خودش را داير نمود که هنوز هم فعال
است .کار او بسيار موفق شد .او به بيش از دوازده هزار مشتری که
مشکالت مالياتی داشتند و بالغ بر پنج هزار نفر که برای مسايل مالی
عادی نزد او میآمدند ،کمک کرده است .اين مشتريان سالها به خاطر
دانش و صداقتش با او ماندند.
اين اواخر از او پرسيدم به چند نفر از مشتريانش بشارت داده
است .او گفت« :جان ،با يک حساب سرانگشتی بايد چيزی حدود ٪90
باشد!»
بنابراين او به بيش از ده هزار نفر بشارت داده و کالم را رسانده
است.
هاج و واج و مبهوت مانده بودم .از او پرسيدم که باعث نجات چند
نفر شده است؟ او پاسخ داد« :صدها نفر» سپس گفت« :درست هفته
پيش يک مرد کوبايی را به سمت خداوند هدايت کردم و برای شفای
سرطانش دعا نمودم».
او در تنظيم دفاتر مالی به بسياری از موسسات خدمتی نيز کمک
میکند .موسسه ما نيز اوايل کارش يکی از آنها بود .زندگی مايک بر
افراد بسياری از راههای گوناگون تاثير گذاشته است.
به ياد میآورم که در گفتوگوهايمان درباره دربانی صحبت میکرد
که بيش از هر فرد ديگری بر زندگی او اثر گذاشت .اخيرا با مايک
تماسی داشتم و از او يک بار ديگر درباره آن مرد پرسيدم ،او پای
تلفن شروع به گريستن کرد و گفت« :جان ،شش نفر از خاله و دايیهای
من در آسايشگاه بستری بودند .مادرم هم يکی از آنها بود .هر دو
پدر بزرگم به وسيله مردانی ديگر با گلوله از پای درآمدند .خانوادهام
بسيار به هم ريخته بود و من خودم را برای چنين سرنوشتی آماده
کرده بودم .با اين وجود به خاطر مشکالت مالی ،مادرم مرا به خانواده
ديگری سپرد تا سرپرستیام را به عهده بگيرند .من هفت سال با آنها
زندگی کردم .مرد خانواده دربان يک کارخانه کاغذسازی محلی بود.
نام او چارلی بود .راستی و بیعيبی او ،سرسپردگیاش به عيسا و
محبتش نسبت به ديگران ،لعنت زندگی را شکست .او هر هفته مرا با
خودش به کليسا میبرد و راههای خدا را به من میآموخت .نفوذ و
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تاثير او بر زندگيم کمک کرد تا فردی که امروز هستم ،باشم .دخترم
يک بار مقالهای نوشت و آن را اين گونه به اتمام رساند« :بزرگترين
مردی که من هرگز نشناختم» ،او چارلی بود.
به احتمال فراوان درباره چارلی در زمين چيزی نخواهيد شنيد .با
اين وجود نفوذ و تاثير اوست که هزاران نفری را که مايک به آنها
خدمت کرده ،لمس کرده است .همچنين تاثير او از طريق مايک مرا نيز
تحت تاثير قرار داده است .بنابراين ميليونها نفری که از طريق گروه
خدمتی ما لمس شدهاند نيز به حساب او گذاشته میشود .میبينيد
چگونه يک دربان ميناهايش را افزايش داد و روزی پاداش بزرگی
دريافت خواهد کرد؟!

ا ر بر ور ت
اين موضوع مرا به ياد يک گزارش واقعی که يکی از کارمندانم
اخيرا برايم خوانده ،میاندازد .اين گزارش درباره يک ملحد به نام
مکس جاکس[ [3و مردی خداشناس و نيک به نام جاناتان ادوارد[ [4است.
داستان اين گونه است:
مکس جاکس مردی ملحد و بدکردار بود .او با زنی بیايمان ازدواج
کرد .از وصلت آنها [نسلی به وجود آمد که[  310نفر از آنها در فقر
مردند 150 ،نفر بزهکار شدند 7 ،نفر قاتل 100 ،نفر الکلی و بيش از
نيمی از زنان خان واده فاحشه بودند 540 .نفر از نسل او ب رای اجتماع
جمعا  1ميليون و  250هزار دالر هزينه دربرداشتند.
اما ستايش بر خداوند که به هر دو روش کار میکند! گزارش از يک مرد
بزرگ خدا ،جاناتان ادوارد :او در همان عصر جاکس ماکس زندگی میکرد.
اما با زنی باايمان ازدواج کرد .نتيجه يک تحقيق نشان داد که  1394نفر از
نسل جاناتان ادوارد شناخته شدهاند ،از اين تعداد  13نفر رييس دانشکده،
 65نفر استاد دانشگاه 3 ،نفر سناتور اياالت متحده 30 ،نفر قاضی100 ،
نفر وکيل 60 ،نفر فيزيکدان 75 ،نفر نظامی و افسر نيروی دريايی 100 ،نفر
واعظ و خادم 60 ،نفر نويسنده برجسته ،يک نفر معاون رياست جمهوری
3
4
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امريکا 80 ،نفر صاحب منصبهای عالی دولتی 295 ،نفر فارغ التحصيل
دانشگاه و همچنين در ميان آنها چند فرماندار و چند خادم که در
کشورهای خارجی خدمت کردهاند ،ديده میشود .نسل او ب رای جامعه حتا
يک پنی هم هزينه دربرنداشته است.

اين يکی از ديگر از موارد افزايش ميناهاست .اين مردان  -چارلی،
مايک و جاناتان ادوارد -بر زندگیهای بیشماری تاثير گذاشتهاند.
نفوذ و تاثير آنها به نسلی بزرگ کشيده شده است .اما اين در نتيجه
خدمت عمومی آنها نيست که بر عده زيادی تاثير گذاشتهاند ،بلکه
ناشی از زندگی شخصی آنهاست .اين امتيازی است که خدا به هر
کدام از ما بخشيده است.
چگونه با يک افسر پليس برخورد میکنيد؟ به چه شکل با شبانتان
حرف میزنيد ،با چه روشی در کار و تجارتتان رفتار میکنيد ،چه کلماتی
را در حرف زدن با مردم به کار میبريد و ...؟ همه اينها بر زندگی ديگرانی
که اطرافتان هستند ،اثر میگذارد .آيا میخواهيد يک بناکننده باشيد يا سنگ
لغزش؟
«پس هر يک از ما حساب خود را به خدا بازخ واهد داد ...پس بياييد
آنچه را که موجب برق راری صلح و صفا و بنای يکديگر میشود،
دنبال کنيم( ».روميان )19 ،12 :14

پولس اين مطالب را مستقيما در ارتباط با تخت داوری خداوند بيان
میکند .هر اثری که بر ديگران میگذاريم به وضوح مورد بررسی قرار
میگيرد .بنابراين مهم است که ما اين موضوع را در همه حال مدنظر
قرار دهيم .اين موضوع ما را برمیانگيزد تا ديگران را بنا کنيم و کمتر
نگران خودمان باشيم و به خود توجه کنيم.
ربکا ريوتر اسپرينگر[ [5که در قرن نوزدهم زندگی میکرد ،پيش از
آن که فوت کند و پاداش ابدیاش را بگيرد ،ديداری طوالنی از آسمان
[[6
داشت .پس از بازگشت ،رمان کالسيک خود را به نام «اينترا مورس»
به رشته تحرير درآورد .او از يکی از بستگانش نقل قول میکند که
زمان زيادی را در آسمان با او بود .او مینويسد که اين خويشاوند
Rebecca Ruter Springer 5
Intra Muros 6
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که همسر برادرش بود ،به خداوند نزديک بود .کلمات آن زن به ربکا
چنين است:
«اگر تنها میت وانستيم دريابيم که روزی خ واهيم مرد و از آن روز ،هر
روز ب رای ملکوت بنا میکرديم ،زندگیمان تا چه حد میت وانست متفاوت
باشد .هر کالم ماليم ،هر فکر بخشنده ،هر عمل غيرخودخ واهانه در
زندگیای که در پيش داريم [زندگی ابدی[ ستونی از زيبايی جاودانه
میشد».

ت د ر ب س ت مس
بزرگترين اثری که میتوانيم بر افراد داشته باشيم ،اين است که
آنها را به سوی مسيح رهنمون گرديم .وقتی داوری ابدی را درک
میکنيد ،برانگيخته میشويد تا از نقشه نجات با کسانی که میشناسيد
سخن گوييد .میخوانيم« :ثمره پارسايان ،درخت حيات است ،آن که
حکيم است جانها را صيد میکند( ».امثال )30 :11
به عنوان يک ايماندار جوان ،حس میکردم که به هر فردی که
برخورد میکنم ،میبايست انجيل را موعظه کنم .اما بعدها آموختم
به روحالقدس نگاه کنم تا هدايتم کند که چه وقت و کجا سخن بگويم.
دريافتم که حتا عيسای مسيح میگويد تنها کاری را انجام میدهد که
پدر انجام میدهد .وقتی با خدا راه میرويم ،اين کار تبديل به يک روند
و جريان طبيعی میشود و ديگر عملی اجباری نيست که منجر به عقيم
ماندن و متوسل شدن به شيوههای مختلف گردد.
با اين وجود اصرار و اضطرار هدايت ديگران به سوی زندگی
جاودانی تا زمانی که به خانه ابدی خود نرفتهايم ،وجود خواهد داشت.
محبت خدا اين خواسته را تغذيه میکند .هدايت هر فرد به سوی مسيح
باعث میشود تمام فرشتگان و خداوند با خوشی غيرقابل وصفی
شادی کنند .اين بيانگر پاداشی قطعی است .عيسا میگويد« :هم اکنون،
دروگر مزد خود را میستاند و محصولی برای حيات جاويدان گرد
میآورد ،تا کارنده و دروکننده با هم شادمان شوند( ».يوحنا )36 :4
من اين امتياز را داشتهام که همسرم را در همان روزهای نخست
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به سوی خداوند رهنمون گردم .اندکی پس از ايمان به مسيح به دختر
ديگری دل بسته شده بودم ،تا اين که خدا همسرم را به سوی من
آورد .من تصور میکردم اگر خداوند حوا را به نزد آدم آورد ،میتواند
همان کار را برای من نيز انجام دهد .پيش از ايمان با دختران بسياری
وقت میگذراندم و قرار میگذاشتم ،پس از ايمان نيز با تعدادی دختر
مسيحی قرار گذاشتم و دريافتم که آنها در راه رفتن من با خدا ،تداخل
دارند .وقتی رابطهای را قطع میکنيم ،در جانمان شکاف و پارگی ايجاد
میشود .پيش از اين که دريابم اين کاری درست نيست ،توجهی به
قطع رابطهام نداشتم .اما پس از آن خودم را ملزم کردم قبل از آن
که با دختری بيرون بروم ،دعا کنم .همسرم دختری اهل ميهمانیهای
جوانانه بود .يکی از پسران دانشکده گفت که او سرکشترين دختر
دانشگاه است .نمیدانم اين موضوع کامال حقيقت داشت يا نه ،اما به
هر حال تا حدی درست بود .مدت يک سال و نيم میشد که با هيچ
دختری بيرون نرفته بودم ،زيرا هر بار که از خدا سوال میکردم ،او
به من اجازه نمیداد .با اين وجود حس کردم که روحالقدس مرا مجبور
میکند او را به گردش گروه مطالعه کتاب مقدسمان دعوت کنم .او
پذيرفت .پس از اين درخواست در محوطه دانشگاه قدم زديم و من با
او از سر شب تا  1/30صبح درباره انجيل حرف زدم .او حرف مرا قطع
کرد و از من خواست تا فورا نجات را دريافت کند .کمی پس از آن هر
دوی ما میدانستيم که خدا میخواهد ما با هم ازدواج کنيم .میتوانم
صادقانه بگويم که من در اين معامله بيشتر سود کردم .من هرگز
مردی که امروز هستم ،برای او نبودم.
ليزا زندگی صدها هزار زن را لمس کرده است .از او میخواهند
تا در سراسر جهان در کنفرانسهای زنان شرکت کند .دهها هزار زن
آزاد شدهاند ،دختران جوان متعهد شدهاند تا پاکدامنی خود را حفظ
کنند و تعداد بیشماری از طريق خدمتی که خداوند به او بخشيده
است ،نجات و شفا يافتهاند .چه میشد اگر من اين فرصت را به او
نمیدادم؟ چه میشد اگر ترس از به سخره گرفتنم توسط او ،مرا
از صحبت درباره مسيح بازمیداشت؟ ايماندارم اگر من اين کار را
نمیکردم ،فرصت انتخاب شدن برای همسرم را از دست میدادم و
خدا کس ديگری را میفرستاد و من ديگر سهمی در کسانی که او به
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آنها خدمت جاودانگی را رسانده است ،نداشتم .شکر خدا را برای
عطايايش!
به ياد بياوريد يک دانه تکثير خواهد شد ،اما يک دانه مهم به نظر
نمیرسد .هرگز هدايتی که توسط روحالقدس بخشيده میشود را ناديده
نگيريد .بسياری از چيزهای به ظاهر بیاهميت که او مرا برای انجامش
هدايت کرده است ،تبديل به مهمترين عامل تکثير و افزايش در زندگيم
شدهاند .خداوند میخواهد تکثير شويد .او همچنين میخواهد به شما
برای اين افزايش پاداش دهد.

ن

ت و شو

و پس

نمیتوانيم زمانی را که در زمين به ما سپرده شده است ،سبکسرانه
سپری کنيم .سرنوشت ابدی مردم کامال به اطاعت ما نسبت به کالم
خدا بستگی دارد .اين اراده اوست که همه نجات يافته و به شباهت
مسيح درآيند .او نمیخواهد هيچ کس جا بماند.
يک نسل کامل پس از خروج از مصر در بيابان گم شدند .آنان يکی
از بزرگترين رهبران آن دوران را داشتند ،اما باز هم شکست خوردند.
ممکن است رهبران عالی و بی نظيری داشته باشيم ،اما اين به همه ما
به عنوان يک نسل مربوط است که نقشه خداوند بناکننده را اجرا کنيم.
او فرمان داده است:
«و اين بشارت پادشاهی در سرتاسر جهان اعالم خ واهد شد تا شهادتی
ب رای همه قومها باشد .آن گاه پايان ف راخ واهد رسيد( ».متا )14 :24

اجازه ندهيد ماموريتمان را از دست بدهيم .اين زمان و دورهای
است که در مقابل ما قرار دارد و او پشت در است! اگر سرنوشت و
تقدير خود را به انجام نرسانيم ،آن گاه خداوند نسلی ديگر را همچون
يوشع برخواهد خيزانيد تا خانهاش را کامل کنند ،چرا که او از قبل
فرمان داده است که خانهاش کامل شود .اين بر عهده ماست که سهم
خود را انجام دهيم و آنچه را به ما سپرده است ،افزايش دهيم .دلسرد
نشويد .سهم و نقش خود را بی ارزش و کم اهميت نپنداريد .اشتياق
خود را از دست ندهيد .جلوه و جنبه آسمانی رويا و ديد آسمانیای
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را که در عهد جديد روشن شده و در اين کتاب به طور خالصه به آن
پرداختيم ،از دست ندهيد .نه تنها ديگرانی در نسل شما هستند که روی
شما حساب میکنند  -برخی در نااميدیاند و به شما نياز دارند تا عيسا
را به آنها بشناسانيد ،ديگران نياز دارند تا تقويت و تشويق خدا را
به آنها برسانيد -بلکه سرنوشت ابدی شما نيز منتظرتان است .شما
میتوانيد با توکل کامل به فيض او موفق شويد .او امين است!
به شما به عنوان يک شهروند ملکوت التماس میکنم .خواندگیتان
را به انجام برسانيد ،با اطمينان انتخاب کنيد و در مسير اين مسابقه
تا به آخر بدويد .میتوانيد ده ميليون سال بعد به اين لحظات بنگريد و
از کاری که کردهايد ،احساس شادی کنيد .پس تا پيروزی بدويد و به
اراده خدا همچنان متعهد بمانيد.
به عنوان کالم تشويقی پايانی ،شما را با اين دعای پرشور پولس
برای همه مقدسان ترک میکنم:
«و همان گونه که محبت ما به شما فزونی میيابد ،خداوند محبت
شما را به يکديگر و به همه مردم بسيار افزون گرداند .و دلهای
شما را است واری بخشد تا آن گاه که خداوند ما عيسا با همه مقدسان
خود میآيد ،در حضور خدا ،پدر ما ،بیعيب و مقدس باشيد( ».اول
تسالونيکيان )13-12 :3
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پرسش ا م ا
بخش ششم :فصول  13و 14
 .1آيا جنبههايی در زندگیتان وجود دارد که به نظرتان مهم و جذاب
نمیرسند؟ به آنها از منظر آسمان بنگريد .چرا ممکن است وفاداری
و توجه شما به اين بخشهای به ظاهر کم اهميت ،از نظر خدا مهم
باشد؟
 .2برای اغلب ما ورود به رقابت و مقايسه ،امری غريزی است .وقتی
تمرکز خود را بر قياس و رقابت با افراد ديگر نمیگذاريم ،اين امر چه
تغييری در برخورد ما با پادشاهی خدا ايجاد میکند؟
 .3آيا زندگی شما با فزونی و تکثير ،غنا يافته است؟ چطور میتوانيد از
زمان ،دعا ،استعدادها و منابع خود بهره برداری نماييد؟
 .4در همان ابتدای سفرمان ،اول يوحنا  17 :4را مورد بحث قرار داديم
که به ما میگويد در پيشگاه تخت داوری مسيح اطمينان داريم .با
آنچه که اکنون میدانيد ،میتوانيد علت اين امر را توضيح دهيد؟
 .5هم اکنون چطور میتوانيد به شکلی آگاهانه زندگیای را بر اساس
ابديت بنا نماييد؟
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پ وست
چگونگی دريافت نجات
«اگر به زبان خود اعت راف کنی «عيسا خداوند است» و در دل خود ايمان
داشته باشی که خدا او را از مردگان برخيزانيد ،نجات خ واهی يافت .زي را
در دل است که شخص ايمان می آورد و پارسا شمرده می شود ،و با زبان
است که اعت راف میکند و نجات میيابد».
(روميان )10-9 :10

خدا میخواهد شما در ابديت موفق باشيد .او نسبت به شما و نقشهاش
برای زندگيتان غيرت دارد .اما تنها يک راه برای شروع سفر به سوی
سرنوشتتان وجود دارد و آن چيزی نيست جز دريافت نجات از طريق
پسر خدا؛ عيسای مسيح.
خدا از طريق مرگ و رستاخيز عيسا ،برای ما به عنوان پسران و دختران
محبوبش ،راهی برای ورود به پادشاهیاش مهيا نموده است .قربانی و
فديه شدن عيسا بر صليب ،حيات جاودان و وافری را فراهم ساخته که به
شکلی رايگان در اختيار شماست .نجات هديه خدا به شماست؛ نجاتی که
نمیتوانيد هيچ کاری برای به دست آوردنش بکنيد و يا شايسته و اليق
دريافتش گرديد.
برای دريافت اين هديه ارزشمند ،نخست بايد به گناه خود به واسطه
زندگی مستقل از خالقتان اعتراف کنيد (زيرا اين گناه ريشه همه گناهانی
است که مرتکب میشويد) .اين اعتراف و توبه ،بخش ضروری و حياتی
در دريافت نجات است .پطرس اين موضوع را در کتاب اعمال رسوالن در
روزی که پنج هزار نفر نجات يافتند ،روشن میسازد« :پس توبه کنيد و
به سوی خدا بازگرديد تا گناهانتان پاک شود و ايام تجديد قوا از حضور
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خداوند برايتان فرا رسد( ».اعمال  .)19 :3کتاب مقدس خاطرنشان میسازد
که هر يک از ما همچون برده گناه متولد می شويم .اين بردگی ،ريشه در
گناه آدم دارد که الگوی نافرمانی با او آغاز شد .توبه ،فرصت و انتخابی
است برای رويگردانی از اطاعت نسبت به خود و پدر دروغگويان يعنی
شيطان و بازگشت به مسير اطاعت و سرسپردگی به سرور جديدتان
عيسای مسيح ،که جانش را بر صليب برای شما فدا نمود.
شما بايد خداوندی و سروری زندگيتان را به عيسا بدهيد .خداوندی
عيسا در زندگيمان به اين معناست که بايد مالکيت تمام زندگيتان (جسم،
جان ،روح) و هرچه که هستيد و داريد را به او تسليم نماييد .اقتدار او بايد
بر زندگی شما مطلق باشد .به محض انجام اين کار ،خداوند شما را از
تاريکی رها و به نور و جالل پادشاهیاش منتقل میسازد .به بيان ساده،
از مرگ به حيات منتقل شده و تبديل به فرزند خدا می شويد.
اگر میخواهيد نجات را از طريق عيسای مسيح دريافت کنيد ،با من دعا کنيد:
«خداوند آسمانی ،اعت راف میکنم که گناهکارم و از استاندارد عدالت و
پارسايی تو سقوط کردهام .من به خاطر گناهانم ،س زاوار داوری ابدی تو
هستم .متشکرم که م را در اين وضعيت رها نکردی ،زي را ايماندارم عيسای
مسيح ،يگانه فرزند محبوبت را فرستادی ،اويی که از مريم باکره متولد شد و
ب رای من ُم رد و داوری م را بر صليب بر خود گرفت .ايماندارم که او ،روز سوم
از مردگان قيام فرمود و اکنون در دست راست تو به عن وان خداوند و نجات
دهنده من نشسته است .پس هم اکنون از مستقل بودنم نسبت به تو ،توبه
کرده و تمام زندگیام را به خداوندی عيسا تسليم میکنم.
عيسا! تو را به عن وان خداوند و منجیام اعت راف میکنم .از طريق روح قدوست
به زندگی من در آی و م را به فرزند خدا تبديل کن .من تمام چيزهايی را که
زمانی در خود نگه داشته بودم و متعلق به تاريکی بود ،ترک میکنم و از
امروز به بعد ،ديگر ب رای خودم زندگی نمیکنم .از هم اکنون ،به واسطه
فيضات ب رای تو زندگی خ واهم کرد که جانت را ب رايم دادی تا بت وانم حيات
جاودان داشته باشم.
سپاسگزارم خداوندا ،زندگيم اکنون کامال در دستان توست و مطابق کالمت،
هرگز شرمسار و خجل نخ واهم شد!»
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به خانواده االهی خوش آمديد! تشويقتان میکنم اين خبر هيجانانگيز را
با ايمانداران ديگر در ميان بگذاريد .مهم است که به کليسايی که به کالم خدا
باور دارد ،بپيونديد و با کسانی در ارتباط باشيد که میتوانند شما را در
ايمان تازهيافتهتان تشويق کرده و باعث رشدتان شوند .میتوانيد از طريق
وبسايت زير با ما در ارتباط باشيدMessengerInternational.org :
تازه در آغاز مهمترين سفر زندگيتان هستيد .باشد که هر روزه در
مکاشفات ،فيض و دوستی صميمانه با خداوند رشد کنيد!

پيوست

315

ب ر ب

ا ر در
و توم
پر شان در اب

ر سر رد ن و

دليلی وجود دارد که ما يکديگر را به چشم رقيب میبينيم و خود را محدود به
مقايسه و رقابت میکنيم .همه ما دشمنی داريم که به ذهن و اراده و عواطف ما
هجوم می آورد ،با اين اميد که عليه خود يا ديگران برخيزيم .اين چرخه ای است که
ما را از داشتن ارتباط صميمانه بازمیدارد ،نسبت به هويتمان سردرگم میسازد،
و هدف ما را محدود میکند.
ليزا بيور ،نويسنده کتابهای پرفروش ،در کتاب «بی رقيب» به ما میگويد که
چگونه مکاشفه ای از محبت خدا اين محدوديت را در هم می شکند .در اين کتاب
خواهيد آموخت که چطور ديگران را بسان يک رقيب نبينيد و ارتباطی عميق با
خالقی که مشتاقش هستيد ،برقرار سازيد؛ ارتباطی که هويت و صميميتی حقيقی را
وعده میدهد .ليزا همراه با تعليمی کتاب مقدسی و سرشار از نگاهی نبوتی برای
زندگيمان ،با استفاده از لحنی طنزآميز ،شما را به چالش می کشد .زمان آن رسيده
است تا گامی به جلو برداريد و زندگی بدون رقابت را تجربه نماييد.
منابع الحاقی بيشتر در سايت زير در دسترس شماست.

CloudLibrary.org

موسسه بين المللی «مسنجر»
با هدف کمک به افراد ،خانوادهها،
کليسا و ملل مختلف تشکيل شده
است تا با قدرت تغيير دهنده االهی
آشنا شده و آن را تجربه نمايند.
نتيجه درک اين حقيقت،
قدرتيافتن زندگیها ،جوامع و تغيير
آنهاست که موجب واکنشی پويا به
بی عدالتیهايی می شود که همچون
آفتی دنيای ما را آزرده میسازد.

 ،Cloud Libraryيک سايت آنالين
است که به شبانان و رهبران سراسر
جهان اجازه میدهد تا به صورت
رايگان ،به منابع الکترونيکی به زبان
خودشان دسترسی داشته باشند.
برای دانلود منابع و کتابهای بيشتری
از جان و ليزا بيور ،به سايت زير
مراجعه کنيدCloudLibrary.org :
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افابل ،حماسه ای تمثيلی است که توسط جان بيور به رشته تحرير درآمده است.
اين نمايش ،پنجره ای به فراسوی حقايق زمينی است و حقايق بسياری از پادشاهی
خدا را به تصوير می کشد .برای هر ايمانداری ،زندگی منطبق با چشم انداز ابديت،
حياتی است؛ هرچند که درک ابديت بسيار سخت است.
به شاه جايلي ِن باعظمت ،ارباب تاريکی دايگون ،شفقت ،مستقل ،و ديگر
شخصيتهای نمايش بپيونديد و سرزمين شگفتانگيز افابل و سختیها و وحشت
سرزمين محدود لون را کشف نماييد .وقتی شخصيتهای داستان آنچه را که در
قلبتان نهفته برمال میسازند ،به چالش کشيده میشويد.
اپيزودهای نمايش راديويی افابل ،به شکلی موثر و جذاب تصويری روشن از
پيغام «برانگيخته با ابديت» را به شما ارائه میدهد.
اين نمايش ،همچنين در سايت زير قابل دسترس می باشد.
CloudLibrary.org
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کتابی که هم اکنون در دستان شماست ،بخشی از کتاب تعليمی «برانگيخته
با ابديت» به قلم جان بيور است .با خواندن اين کتاب و با استفاده از منابع
تعليمی کمکی که بر روی سی دی پيوست در دسترس میباشد و همچنين با
دانلود آنها از طريق سايت ،CloudLibrary.orgقادر خواهيد بود هر بخش
از اين مجموعه تعليمی پويا و تحول آفرين را مطالعه نماييد .مطالعه مناسب
اين مجموعه ،بر زندگی مسيحی شما تأثير گذاشته و شما را ارتقا میبخشد
تا بتوانيد برای خداوند کارهای بيشتر و بزرگتری انجام دهيد.
مجموعه کامل آموزشی «برانگيخته با ابديت» شامل موارد زير است:
-

-

-

-

-

کتاب «برانگيخته با ابديت»
تنها بخش چاپی اين مجموعه میباشد.
اين کتاب همچنين به صورت فايل  PDFبر روی ديسک فشرده
پيوست موجود است.
سی دی پيوست«برانگيخته با ابديت»
اين ديسک پيوست ،شامل کليه منابع اين مجموعه آموزشی
در فرمت ديجيتالی میباشد .شما نمی توانيد اين ديسک فشرده
را از طريق دستگاه پخش  DVDخانگی به نمايش درآوريد.
تمامی فايلهای موجود بر روی کامپيوترهای شخصی،
گوشیهای هوشمند ،تبلت و  ...قابل استفاده است.
کتاب صوتی«برانگيخته با ابديت»
شامل تمامی شش فصل کتاب «برانگيخته با ابديت «به زبان
مادری شما در فرمت  MP3ميباشد.
ويدئوی فصول تعليمی«برانگيخته با ابديت «
شامل شش ويدئوی تعليمی در فرمت  MP4میباشد.
فايل صوتی فصول تعليمی«برانگيخته با ابديت»
شامل شش فايل صوتی فصول تعليمی»برانگيخته با ابديت»در
فرمت  MP3میباشد.
منابع پيوست
اين ديسک فشرده الحاقی ،شامل کتابها و منابع ديگری
نظير« :خستگی ناپذير» و «داستان ازدواج» اثر جان و ليزا
بيورمیباشد.
تمامی اين منابع و منابع ديگر در سايت موجود میباشد
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شما عزيزان برای کپی کردن اين ديسک فشرده ،منابع موجود در آن ،ارسال آن
برای دوستان و کليسايتان ،تبديل آن به فايل  ،wordو آپلود کردن آن در اينترنت
برای استفاده عموم ،کامال آزاد هستيد .هر جا که فکر میکنيد گرسنگی برای تعليم
درست کالم خدا و نياز برای تقويت زندگی مسيحيان وجود دارد ،اين منابع را
تکثير نماييد.
اطالعات تکميلی درباره مجموعه آموزشی داستان ازدواج:
-

-

-

فايلهای موجود بر روی  CDپيوست بر روی دستگاههای نمايش ويدئويی خانگی
(مانند  )DVD Player، CD Playerقابل استفاده نمیباشد .زيرا فايلهای موجود
به صورت ترکيبی میباشند و شامل فايل ويدئويی ،صوتی و متن نوشتاری هستند
که تنها امکان باز شدن و مشاهده آنها بر روی رايانه ،گوشیهای هوشمند و تبلت
امکانپذير است.
فايلهای ويدئويی با فرمت  MP4بر روی تبلت و يا کامپيوتر امکان اجرا و
نمايش دارند.
فايلهای صوتی با فرمت  MP3بر روی گوشیهای هوشمند ،دستگاههای پخش
صوتی ديجيتالی و يا کامپيوتر امکان پخش و اجرا دارند.
فايلهای نوشتاری ديجيتالی با فرمت  PDFبر روی تبلت يا کامپيوتر شما باز
میشوند .شما میتوانيد آنها را به راحتی بخوانيد ،از آنها کپی بگيريد يا تکثيرشان
کنيد .اين فايلها از نظر اندازه و حجم ،کوچک بوده و به راحتی میتوانيد آنها را
برای دوستان خود از طريق ايميل ارسال نماييد.
فايلهای تعليمات الحاقی ،به زبانهای مختلف بر روی سايت زير موجود است:
CloudLibrary.org

