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ﺣﻖ ﭼﺎپ ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﺨﺼﻮص »ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺘﻬﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ« ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺑﺨﺸﻬﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨامی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺒﺖ وﯾﮋه ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻗﺒﻠﯽ و ﮐﺘﺒﯽ از ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺘﻬﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ )ﺟرنال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ(
ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ،اﺻﻼح  ،اﻗﺘﺒﺎس  ،ﺗﺮﺟﻤﻪ  ،ﺗﮑﺜﯿﺮ ﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﯿﺴﺖ .دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺘﻬﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وﯾﮋه ای ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ منﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨامی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺒﺖ وﯾﮋه ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮدد .ﺣﻖ ﻃﺒﻊ و ﻧﴩ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و اﻧﺘﺸﺎرات آﻧﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﻋﻨﺎوﯾﻦ )ادوﻧﺘﯿﺴﺘﻬﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ(
و )ادوﻧﺘﯿﺴﺖ( و آرم ﺷﻌﻠﻪ ﮔﻮن ﺟﺰو اﺳﺎﻣﯽ و ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺘﻬﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻗﺒﻠﯽ از ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
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ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ ) (MARTIN LUTHERو ﻏﻼﻃﯿﺎن
ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻫﺪاﯾﺖ روح اﻟﻘﺪس ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ را از ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﺮای
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ ﻋﯿﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﻗﺮﻧﻬﺎ زﯾﺮ ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﻫﺎی ﺧﺮاﻓﺎت و ُﺳﻨﻦ ﻣﺪﻓﻮن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻬﺎن ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﭘﺎﻧﺼﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﺻﻼﺣﺎت ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن آﻣﺎده
ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن در ﻧﯿﻢ ﻫﺰاره ﭘﯿﺶ از ﻻﺑﻼی اوراق
ﮐﺘﺎب ﻏﻼﻃﯿﺎن )در ﻣﻮازات ﺑﺎ ﮐﺘﺎب روﻣﯿﺎن(  ،ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺮدﯾﺪ! ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن
ﮐﺘﺎب ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﮋدة ﺑﺎﺷﮑﻮه )ﻋﺎدل ﺷﺪن ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾامن( ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن را ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ ﻗﺮنﻫﺎ
در ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ﺧﻄﺎﻫﺎی اﻟﻬﯿﺎت ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻮدﻧﺪ رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪ و دﯾﺪﮔﺎه او از ﺟﻬﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ ﻧﺒﻮد.
ادوﻧﺘﯿﺴﺖﻫﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﻗﺮنﻫﺎی زﯾﺎدی ﭘﺲ از ﻟﻮﺗﺮ ،ﻣﺪﯾﻮن ﮐﺘﺎب ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ای .ﺟﯽ .وﮔﻮﻧﺮ ) (E. J. Waggonerو ای .ﺗﯽ .ﺟﻮﻧﺰ ) (A. T. Jonesدر ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ١٨۸٠
ﺗﺎ ١۸۹٠ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﮐﻤﮏ منﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ )ﻋﺎدل ﺷﺪن ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾامن( را
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻪ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﻏﻼﻃﯿﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات اﺻﻼﺣﺎت
ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﻠﺐﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ را
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ؟ ﮐﺘﺎب ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﺑﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘ ّﺪس،
ﺑﻪ ﺷامری از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در زﻣﯿﻨﺔ روح ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﮐﺘﺎب ﻏﻼﻃﯿﺎن
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آزادی ،ﻧﻘﺶ اﺣﮑﺎم در رﺳﺘﮕﺎری ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺢ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖ
ﻫﺪاﯾﺖ روحاﻟﻘﺪس ،ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﻪ ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﭼﺎﻟﺶ وا ﻣﯿﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﻣﯿﭙﺮدازد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘ ّﺪس و دادﮔﺮ اﺳﺖ ،
۲

ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮﻧﺪ؟ اﺣﺘامﻻً اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﺳﺆال دﯾﮕﺮی ،ﺑﻪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ اﻧﮕﯿﺰه داد ﺗﺎ
راﻫﯽ را ﮐﻪ ﴍوع ﮐﺮده ﺑﻮد دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ .راﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از آن روی ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻓﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ روﻣﯿﺎن ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ا ّﻣﺎ ﮐﺘﺎب
ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺨﺘﴫ ﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻏﻨﯽ آن ﺑﺎ
ﻟﺤﻦ ﻣﻬﯿ ِﺞ ﺷﺒﺎن ﮔﻮﻧﻪ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻗﻠﺐﻫﺎی ﮔﺸﻮده ﺑﺮوی روح ﺧﺪا
را ﺣﺘﯽ اﻣﺮوزه ﳌﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺎﻣﺔ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ا ّﻣﺎ درک و ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺎ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از رﯾﺸﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ روحاﻟﻘﺪس ﺑﻪ
آن اﺷﺎره ﻣﯽمنﻮد ،آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻏﻼﻃﯿﺎن اﺣﺘامﻻً در زﻣﺮه اوﻟﯿﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی
ﭘﻮﻟﺲ اﺳﺖ .رﺳﺎﻟﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن در ﺳﺎل  ۴۹ﭘﺲ از ﻣﯿﻼد  ،ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از ﺷﻮرای ﻣﻌﺮوف
اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ) .اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  .(۱۵ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪة ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻋامل رﺳﻮﻻن و ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻠﯿﺴﺎی
ا ّوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺟﺪﻟﻬﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﴎ ﻣﺎﻫﯿﺖ رﺳﺘﮕﺎری ،ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻮرد ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾﺎن روﺑﺮو ﺷﺪ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﮔﻔﺘﺔ ﮔﺮوﻫﯽ از اﯾامﻧﺪاران ﯾﻬﻮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻬﻮدﮔﺮاﯾﺎن ﯾﺎ )ﭘﯿﺮوان اﺣﮑﺎم ﻣﻮﺳﯽ(  ،ﺗﻨﻬﺎ اﯾامن
ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ منﯿﮑﺮد .ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﺘﻨﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و
از اﺣﮑﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۵آﯾﺔ .(۱ﭘﺲ ﺟﺎی ﻫﯿﭻ ﺗﻌ ّﺠﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾﺎن را در ﻏﻼﻃﯿﻪ ﺑﻮﺟﻮد آورد ،ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﯾﻬﻮدﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺮای
ﺑﺎﺻﻄﻼح »ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﻣﻮر« ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣــﯽ ﮐــﻪ ﺧــﱪ اﯾــﻦ ﻣﺸــﮑﻞ ﺑــﻪ ﭘﻮﻟــﺲ رﺳــﯿﺪ ،او ﺑــﺎ ﺧــﺮوش و اﻟﺘﻬــﺎب ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ
واﮐﻨــﺶ ﻧﺸــﺎن داد .ﭘﻮﻟــﺲ ﻣﺘﻮ ّﺟــﻪ ﺷــﺪ ﮐــﻪ آﻧﻬــﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨــﺪ ﮐــﻪ اﯾــامن ﺑـﺮای رﺳــﺘﮕﺎری ﮐﺎﻓــﯽ
ﻧﯿﺴــﺖ و ﺑﺎﯾــﺪ اﻋــامل و ﯾــﺎ ﺗﴩﯾﻔــﺎت ﯾﻬــﻮد را ﻧﯿــﺰ اﻧﺠــﺎم دﻫﻨــﺪ ﮐــﻪ اﯾــﻦ اﯾــﺪه ﻏﻠــﻂ ،ﮐﺎرﻫــﺎی
ﻣﺴــﯿﺢ را ﺑـﺮای ﻣــﮋده رﺳــﺘﮕﺎری ﺗﻀﯿﯿــﻊ و ﺗﺨﺮﯾــﺐ ﻣﯿﻨﻤــﻮد .ﺑــﻪ ﻫﻤﯿــﻦ ﺳــﺒﺐ ﺑـﺮای دﻓــﺎع از
اﻧﺠﯿــﻞ دﻓﺎﻋﯿــﻪ ای ﭘــﺮ ﺷــﻮر ﻧﻮﺷــﺖ .او ﺑــﺎ ﮐﻼﻣــﯽ ﺗﻨــﺪ واﻗﻌﯿــﺖ اﯾــﻦ آﻣــﻮزة دروﻏﯿــﻦ را ﮐــﻪ
ﻫامﻧــﺎ اﺣﮑﺎﻣﮕﺮاﺋــﯽ ﺑــﻮد ﺑﻄــﻮر روﺷــﻦ و ﺳــﺎده ﺗﴩﯾــﺢ منــﻮد.
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ دروس ﮐﺘﺎب ﻣﻘ ّﺪس از ﻣﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﻫﻤﺴﻔﺮ
ﺑﺸﻮﯾﻢ ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ او از ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ رو راﺳﺖ و وﻓﺎدار
مبﺎﻧﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﻖ از ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ راه
اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ را ﺑﺮای ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ ﮔﺸﻮد ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﮐﻠﯿﺴﺎی روم ﺟﺪا ﮔﺮدد و اﻧﺠﯿﻞ اﺻﯿﻞ،
ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ اﺣﯿﺎ ﮔﺮدد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﮐﱰ ﮐﺎرل ِ
ﮐﻮﴎت ) (Carl Cosaertاﺳﺘﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎب ﻣﻘ ّﺪس در
داﻧﺸﮕﺎه واﻻ واﻻ  Walla-Wallaدر ﮐﺎﻟﺞ ﭘﻠِﯿﺲ  college placeواﺷﯿﻨﮕﺘﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۳

درس اول

 ۲۴ﺗﺎ  ۳۰ژوﺋﻦ

ﭘﯿﺎم ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۹ﺗﺎ  ،۱۵ﺑـﺎب  ۹آﯾﺎت ۱ﺗـﺎ  ۹؛ اول
ﺳـﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑـﺎب  ۱۶آﯾـﻪ  ۷؛ ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۷آﯾـﻪ  ۱؛ اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﺎت  ۱۹ﺗﺎ ۲۱
 ،ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ . ۵

آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :وﻗﺘـﯽ اﯾـﻦ را ﺷـﻨﯿﺪﻧﺪ ﻗﺎﻧـﻊ ﺷـﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨـﺪ :ﺧـﺪا را ﺷـﮑﺮ ﮐـﻪ ﻫﻤـﺎن
ﻟﻄﻔـﯽ را ﮐـﻪ در ﺣـﻖ ﻣـﺎ ﻧﻤـﻮد در ﺣـﻖ ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﻧﯿـﺰ اﻧﺠـﺎم داد و ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن اﯾـﻦ
اﻣﮑﺎن را داد ﺗﺎ دﺳـﺖ از ﮔﻨﺎه ﮐﺸـﯿﺪه ﺑﺴـﻮی او ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ و ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ را ﺑﺪﺳـﺖ
آورﻧـﺪ« )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۱آﯾـﻪ .(۱۸
درک ﺷـﺎﺋﻮل ﻃﺮﺳﻮﺳـﯽ )ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﺶ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ رﺳـﻮل ﻣﻌﺮوف ﺷـﺪ( و دﻟﯿﻞ ﮐﺎری
ﮐـﻪ اﻧﺠـﺎم داد ،ﭼﻨـﺪان دﺷـﻮار منﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﺮای او ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﯾﻬـﻮدی ﻣﺆﻣـﻦ ﻣﺘﻌﺼـﺐ ﮐﻪ
متـﺎم ﻋﻤﺮﺧـﻮد را وﻗـﻒ آﻣﻮﺧـنت اﻫﻤﯿـﺖ اﺣـﮑﺎم ﮐﺮده و ﺑـﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳـﺘﮕﺎری ﺳﯿﺎﺳـﯽ
اﴎاﺋﯿـﻞ ﻗﺮﯾـﺐ اﻟﻮﻗـﻮع اﺳـﺖ ،و ﺗﺤﻤـﻞ اﻧﺪﯾﺸـﺔ اﻧﺘﻈﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣـﺪت ﺑﺮای ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد ﮐﻪ
ﺑـﻪ ﻃـﺮز ﻓﺠﯿﻌـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺪﺗﺮﯾـﻦ ﻣﺠﺮمﻫﺎ اﻋﺪام ﺑﺸـﻮد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺴـﯿﺎر دﺷـﻮار ﺑﻮد.
ﭘـﺲ ﺟـﺎی ﺗﻌﺠـﺐ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ او ﻗﺎﻧـﻊ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﭘﯿـﺮوان ﻋﯿﺴـﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺗـﻮرات ﻧﺎﺳـﭙﺎس
ﺑﻮدﻧـﺪ و از اﯾـﻦ رو ،ﻣﺎﻧـﻊ ﻧﻘﺸـﺔ ﺧـﺪا ﺑـﺮای اﴎاﺋﯿﻞ ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ .او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑـﻮد ﮐﻪ ادﻋﺎﻫﺎی
اﯾﺸـﺎن ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﺎی ﻣﺼﻠـﻮب ،ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋـﻮد ﺑـﻮد و اﯾﻨﮑـﻪ او از ﻣـﺮگ ﻗﯿـﺎم ﮐـﺮده ﺑـﻮد ،ارﺗـﺪاد
ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷـﺪ .ﺑـﻪ دﯾـﺪه او ﻧـﻪ ﭼﻨﯿـﻦ ُﻣﻬﻤﻞﻫﺎﯾـﯽ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﮔﺬﺷـﺘﯽ ﻣﺸـﻤﻮل
ﮐﺴـﯽ ﻣﯿﺸـﺪ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﺗﻔﮑـﺮات دﺳـﺖ ﺑـﺮ ﻧـﺪارد .ﺷـﺎﺋﻮل ﻣﺼﻤﻢ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﺗﺎ ﺑـﺮای ﺧﻼﺻﯽ
اﴎاﺋﯿـﻞ از اﯾـﻦ ﺑﺎورﻫـﺎ منﺎﯾﻨـﺪه ﺧـﺪا ﺑﺎﺷـﺪ .از اﯾـﻦ رو ،او در ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺻﻔﺤـﺎت ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان آزاردﻫﻨـﺪه ﯾﻬـﻮدی ﺗﺒـﺎران ﻫﻤﻨـﻮع ﺧـﻮد ،ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ
ﻣﻮﻋـﻮد اﺳـﺖ ،منﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷـﻮد.
۴

اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺪا ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﺎﺋﻮل داﺷﺖ ،ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ منﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد ﯾﻬﻮدی ﻗﺮار ﺑﻮد ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد
ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﻣﯿﺎن ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد!
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱ژوﺋﯿﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲۵ژوﺋﻦ

آزاردﻫﻨﺪة ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﺷـﺎﺋﻮل ﻃﺮﺳﻮﺳـﯽ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺑـﺎر در ﮐﺘـﺎب اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﻋﻨـﻮان ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ در ﺳﻨﮕﺴـﺎر
منـﻮدن اﺳـﺘﯿﻔﺎن دﺧﯿـﻞ ﺑـﻮد )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۷آﯾـﺔ  (۵۸و ﺳـﭙﺲ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ آزاری در
ﺳـﻄﺢ وﺳـﯿﻊﺗﺮ ﮐـﻪ در اورﺷـﻠﯿﻢ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎد ﻇﺎﻫـﺮ ﻣﯿﺸـﻮد )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑﺎب  ۸آﯾـﺎت  ۱ﺗﺎ
 .(۵ﭘﻄـﺮس  ،اﺳـﺘﯿﻔﺎن  ،ﻓﯿﻠﯿﭙـﺲ و ﭘﻮﻟـﺲ ﻧﻘـﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻤـﯽ در ﮐﺘـﺎب اﻋـامل رﺳـﻮﻻن اﯾﻔـﺎ
منﻮدﻧـﺪ زﯾـﺮا آﻧـﺎن در روﯾﺪادﻫﺎﯾـﯽ ﻧﻘـﺶ داﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑﻪ ﮔﺴـﱰش اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻓﺮا
ﺗـﺮ از ﺟﻬـﺎن ﯾﻬـﻮدی ﺷـﺪ .اﺳـﺘﯿﻔﺎن ﺑﻪ وﯾـﮋه از اﻫﻤﯿـﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ زﯾـﺮا ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎ
و ﺑـﻪ ﺷـﻬﺎدت رﺳـﯿﺪن او ﭼﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴـﯿﺎر ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﺷـﺎﺋﻮل ﻃﺮﺳﻮﺳـﯽ
داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷـامس اوﻟﯿﻪ ﺑﻮد )اﻋامل رﺳـﻮﻻن
اﺳـﺘﯿﻔﺎن ﺧـﻮد ﯾـﮏ ﯾﻬـﻮدی ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ زﺑﺎن و ﯾﮑـﯽ از ﻫﻔﺖ ّ
ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۳ﺗـﺎ  .(۶ﺑﺮاﺳـﺎس ﮐﺘﺎب اﻋامل رﺳـﻮﻻن ،ﮔﺮوﻫـﯽ از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﮐـﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ
ﺑـﻪ اورﺷـﻠﯿﻢ آﻣـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑﺎب  ۶آﯾـﺔ  (۹ﺑﺎ اﺳـﺘﯿﻔﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺤﺘـﻮای ﻣﻮﻋﻈﻪ
وی درﺑـﺎره ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﺑﺤﺚ و ﻣﺸـﺎﺟﺮه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺷـﺎﯾﺪ و ﯾـﺎ ﺑﻪ اﺣﺘامل زﯾﺎد اﯾـﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺷـﺎﺋﻮل ﻃﺮﺳﻮﺳـﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮات ﻧﻘﺶ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.

اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۹ﺗـﺎ ١۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭼﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﺳـﺘﯿﻔﺎن ﻧﺴـﺒﺖ داده
ﺷـﺪ؟ اﯾـﻦ اﺗﻬﺎﻣـﺎت ﺷـام را ﺑـﻪ ﯾﺎد ﭼـﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽاﻧـﺪازد؟ )ﻣﺘـﯽ ﺑﺎب  ۲۶آﯾـﺎت  ۵۹ﺗﺎ
 ۶۱را ﻧﯿـﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
ﺧﺼﻮﻣـﺖ ﺷـﺪﯾﺪ ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪﻫـﺎی اﺳـﺘﯿﻔﺎن ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ از دو ﺑُﻌـﺪ ﻣﺘﻔـﺎوت
ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ .از ﯾﮏ ﺳـﻮ اﺳـﺘﯿﻔﺎن ﺧﺸـﻢ ﻣﺘﺨﺎﺻامن ﺧـﻮد را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑـﺮ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺣـﮑﺎم ﯾﻬـﻮدی و ﻣﻌﺒـﺪ ﺗﻘـﺪم و اﻫﻤﯿﺘـﯽ ﻗﺎﺋـﻞ ﻧﺒـﻮد ﭼـﺮا ﮐـﻪ اﯾﻨﻬـﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘـﻞ ﯾﻬﻮدﯾﺖ
ﺑﺸـامر ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻨﻮان منﺎدﻫﺎی ارزﺷـﻤﻨﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯿﺸـﺪﻧﺪ .اﻣﺎ
اﺳـﺘﯿﻔﺎن ﮐﺎری ﺑﯿـﺶ از ﺑﯽاﻫﻤﯿـﺖ ﺟﻠـﻮه دادن اﯾـﻦ دو منـﺎد ﺑـﺎ ارزش اﻧﺠـﺎم داد ؛ او ﺑـﺎ ﺷـﻮر و
۵

ﺣـﺮارت اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ) ،ﻣﺴـﺎﯾﺎه( ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﺼﻠﻮب ﺷـﺪه و از ﻣﺮگ ﻗﯿﺎم ﮐـﺮده ،ﮐﺎﻧﻮن
ﺣﻘﯿﻘـﯽ و درﺳـﺖ اﯾامن ﯾﻬـﻮدی ﺑﻮد.
ﺟـﺎی ﺗﻌﺠﺒـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا او ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸـﻢ ﺷـﺎﺋﻮل ﻓﺮﯾﺴـﯽ ﺷـﺪ )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾﺎت ۳
ﺗـﺎ .(۶ﺷـﺎﺋﻮل ﻣﺸـﺎﻫﺪه منـﻮد ﮐـﻪ وﻋﺪهﻫـﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺒـﻮی ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺗـﺎ آن زﻣﺎن ﺗﺤﻘـﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧـﺪ )داﻧﯿـﺎل ﺑـﺎب  ،۲زﮐﺮﯾـﺎ ﺑـﺎب  ۸آﯾـﺔ  ،۲۳اﺷـﻌﯿﺎ ﺑﺎبﻫـﺎی  ۴۰ﺗـﺎ  (۵۵و او اﺣﺘـامﻻً ﺑـﺎور
داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﺑـﺮای ﻧﺰدﯾـﮏ منـﻮدن آن روز ﺑﺮﻋﻬـﺪه وی ﺑـﻮد – ﭼﯿﺰی
ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺎ ﭘـﺎک منـﻮدن اﴎاﺋﯿـﻞ از ﻓﺴـﺎد دﯾﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪﯾﺸـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋـﻮد ﺑﻮدن
ﻋﯿﺴـﯽ ،اﻧﺠﺎم ﺑﺸـﻮد.

ﺷـﺎﺋﻮل ﮐـﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷـﺖ ﺣﻖ ﺑﺎ اوﺳـﺖ ،ﻗﺼﺪ داﺷـﺖ ﮐﺴـﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻓﮑـﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﺎر
ﻧﺎدرﺳـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ،ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺑﺮای ﺑﺎورﻣـﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺼﺐ
و ﺷـﻮر ﻧﯿـﺎز دارﯾـﻢ ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﺧـﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ ﺑـﺎ درک اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ اﺷـﺘﺒﺎه ﮐﻨﯿﻢ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۲۶ژوﺋﻦ

ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﺶ ﺷﺎﺋﻮل
»ﮔﻔـﺖ :ﺧﺪاوﻧـﺪا ﺗـﻮ ﮐﯿﺴـﺘﯽ؟ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﮔﻔـﺖ :ﻣـﻦ آن ﻋﯿﺴـﯽ ﻫﺴـﺘﻢ ﮐـﻪ ﺗـﻮ ﺑـﺪو ﺟﻔﺎ
ﻣﯽﮐﻨـﯽ« )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۹آﯾـﺔ .(۵
اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻔﺎی ﺷﺎﺋﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮﻣﺤﺴﻮس آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد )زﯾﺮا او
ﺗﻨﻬﺎ رداﻫﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﯿﻔﺎن را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد( ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد )اﻋامل
رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۸آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۳؛ ﺑﺎب  ۹آﯾﺎت  ۲۱ ،۱۴ ،۱۳ ،۲ ،۱؛ ﺑﺎب  ۲۲آﯾﺎت  ۳ﺗﺎ  ۵را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﻟﻮﻗﺎ
از ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ واژﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺎﺋﻮل و ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮر وﺣﺸﯽ و ﯾﺎ
ﯾﮏ ﴎﺑﺎز ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﻋﺰم دارد ،اﺳﺘﻔﺎده منﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ،واژه ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺷﺪة »ﺗﺨﺮﯾﺐ« در اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۸آﯾﺔ  ، ۳در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ )ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﺑﺎب ۸۰
آﯾﺔ  ( ۱۳ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺮب و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﱰل ﯾﮏ ﮔﺮاز وﺣﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻨﮓ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺎﺋﻮل ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن از روی دو دﻟﯽ و ﺑﯿﻌﻼﻗﮕﯽ ﻧﺒﻮد ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﺸﻪای ﺣﺴﺎب
ﺷﺪه و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی اﯾامن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮد.

در ﺑﺎره ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﺶ ﺷـﺎﺋﻮل ﺳـﻪ ﴍح در آﯾﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ )اﻋامل
رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۹آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ،۱۸ﺑـﺎب  ۲۲آﯾـﺎت  ۶ﺗـﺎ  ۲۱و ﺑـﺎب  ۲۶آﯾـﺎت  ۱۲ﺗـﺎ .(۱۹
۶

ﻓﯿـﺾ ﺧـﺪا ﭼـﻪ ﻧﻘﺸـﯽ در اﯾـﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺷـﺖ؟ ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕﺮ ،آﯾﺎ ﺷـﺎﺋﻮل ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ آن
ﺧﯿﺮﯾﺘـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ او روا داﺷـﺖ؟
از دﯾـﺪﮔﺎه ﺑـﴩی ،ﺗﺤـﻮل و ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐﯿـﺶ ﺷـﺎﺋﻮل ﻏﯿﺮﻣﻤﮑـﻦ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﯿﺪ )از اﯾـﻦ رو
ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣـﺮدم وﻗﺘـﯽ ﺑـﺮای اوﻟﯿـﻦ ﺑـﺎر ﺷـﻨﯿﺪﻧﺪ دﭼـﺎر ﺷـﮏ و ﺗﺮدﯾـﺪ ﺷـﺪﻧﺪ(.
ﺗﻨﻬـﺎ ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ ﺷـﺎﺋﻮل اﺳـﺘﺤﻘﺎﻗﺶ را داﺷـﺖ ،ﻣﺠـﺎزات ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﺧـﺪا در ﻋـﻮض ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﯾﻬـﻮدی ﴎ ﺳـﺨﺖ و ﻣﺘﻌﺼـﺐ  ،ﻓﯿـﺾ ﺑﺨﺸـﯿﺪ .اﮔﺮﭼـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ دارد ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐـﻪ اﯾـامن آوردن ﺷـﺎﺋﻮل ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮدی ﺧـﻮد اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎد و ﻧـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﺤﻤﯿﻠـﯽ ﺑـﻮد.
ﺷﺎﺋﻮل ﻣﻠﺤﺪ ﻧﺒﻮد .او ﻣﺮدی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت در درک ﺧﺪا دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد .ﺳﺨﻨﺎن
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﺋﻮل) » ،اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۲۶آﯾﺔ  ،(۱۴ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺋﻮل را ﴎزﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮد.
در ﺟﻬﺎن ﮐﻬﻦ» ،ﻣﻬﻤﯿﺰ ﯾﺎ ﻧﺸﱰ« ﭼﻮب ﯾﺎ ﻣﯿﻠﻪای ﻧﻮکﺗﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺪرد آوردن و ﺑﺤﺮﮐﺖ
در آﻣﻮردن ﮔﺎوﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺷﺨﻢ زدن ﴎﺑﺎز ﻣﯽزدﻧﺪ .ﺷﺎول ﺑﺮای
ﻣﺪﺗﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻠﻨﮕﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻬﻤﯿﺰﻫﺎی ﺧﺪا ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻣﺴﯿﺮش ﺑﻪ
دﻣﺸﻖ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ دﯾﺪاری ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎ ﺑﺎ ﻋﯿﺴﺎی ﻗﯿﺎم ﮐﺮده ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻧﮑﻨﺪ.

ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺗﺤـﻮل ﯾـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐﯿـﺶ ﺧـﻮد ﺑﯿﻨﺪﯾﺸـﯿﺪ .ﺷـﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺷـﺎﺋﻮل
ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ و ﭘـﺮ ﻣﺎﺟـﺮا ﻧﺒـﻮده ﺑﺎﺷـﺪ )ﮐـﻪ اﮐـرثاً ﭼﻨﯿـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ( ،اﻣـﺎ ﺷـام ﺑـﻪ ﭼـﻪ
روشﻫـﺎی ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ ﻓﯿـﺾ ﺧـﺪا را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ؟ ﭼـﺮا اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ آﻧﭽﻪ را
ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻋﻄـﺎ منـﻮده ﻓﺮاﻣـﻮش ﻧﮑﻨﯿـﻢ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۷ژوﺋﻦ

ﺷﺎﺋﻮل در دﻣﺸﻖ
ﺷـﺎﺋﻮل در ﺣﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﯿﺴـﯽ ،ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳـﺖ داد و ﺳـﭙﺲ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﺎن داده
ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﺔ ﻓـﺮدی ﺑﻪ ﻧـﺎم ﯾﻬـﻮدا ﺑـﺮود و در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣـﺮد دﯾﮕﺮی ﺑـﻪ ﻧﺎم ﺣﻨﺎﻧﯿـﺎ مبﺎﻧﺪ.
ﺑـﺪون ﺷـﮏ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾـﯽ ﺟﺴـﻤﯽ ﺷـﺎﺋﻮل ،ﺗﺬﮐـﺮی ﻗﺪرمتﻨـﺪ از ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾـﯽ روﺣﺎﻧـﯽ ﺑﺰرگﺗـﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ
او را ﺑـﻪ آزار و ﺟﻔـﺎی ﭘﯿﺮوان ﻋﯿﺴـﯽ واداﺷـﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻇﺎﻫﺮ ﺷـﺪن ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﺮ او در راه دﻣﺸـﻖ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷـﺎﺋﻮل ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐـﺮد ﮐـﻪ ﮐﺎﻣـﻼً ﺣـﻖ ﺑـﺎ اوﺳـﺖ ،وﻟـﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣـﻞ در اﺷـﺘﺒﺎه ﺑـﻮد .او ﺑﻪ ﺟﺎی
ﮐﺎرﮐـﺮدن ﺑـﺮای ﺧـﺪا ،ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ او ﮐﺎر ﻣﯽﮐـﺮد .ﺷـﺎﺋﻮل ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓـﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮏ ﻓﺮﯾﺴـﯽِ
ﻣﻐﺮور و ﻣﺘﻌﺼﺐ ﮐﻪ اورﺷـﻠﯿﻢ را ﺗﺮک منﻮده ﺑﻮد ،وارد دﻣﺸـﻖ ﺷـﺪ .ﺷـﺎﺋﻮل درﻋﻮض ﺧﻮردن و
۷

ﻧﻮﺷـﯿﺪن ،ﺳـﻪ روز ﻧﺨﺴـﺖ ﺧـﻮد را در دﻣﺸـﻖ ﴏف دﻋـﺎ و روزه منﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزﺗـﺎب دﻫﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ
و ﺗﺤـﻮل دروﻧـﯽ او ﺑﻮاﺳـﻄﻪ آن وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻮد.
اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۹آﯾـﺎت  ۱۰ﺗـﺎ  ۱۴را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﺗﺼـﻮر ﮐﻨﯿـﺪ در ذﻫـﻦ ﺣﻨﺎﻧﯿـﺎ ﭼـﻪ
ﻣﯽﮔﺬﺷـﺖ :آن ﺷـﺎﺋﻮل ﺟﻔـﺎ دﻫﻨـﺪه ﺣـﺎل ﺑـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ اﻋﺘﻘـﺎد ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده ﺑـﻮد .ﻧـﺎم او اﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ﭘﻮﻟـﺲ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد ،رﺳـﻮل ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﺧـﺪا ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﮋده اﻧﺠﯿﻞ را ﺑـﻪ ﺟﻬﺎن ﻏﯿﺮﯾﻬـﻮد ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۲۶آﯾـﺎت  ۶ﺗـﺎ  ۱۸را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ(.
ﺟـﺎی ﺗﻌﺠـﺐ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ ﺣﻨﺎﻧﯿـﺎ ﮐﻤﯽ ﴎدرﮔﻢ ﺷـﺪه ﺑﻮد .اﮔﺮ ﮐﻠﯿﺴـﺎی اورﺷـﻠﯿﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در
ﭘﺬﯾﺮﻓـنت ﭘﻮﻟـﺲ ﺳـﻪ ﺳـﺎل ﭘـﺲ از اﯾـامن آوردن او ﺗﺮدﯾﺪ منﺎﯾﺪ) ،اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۹آﯾﺎت ۲۶
ﺗـﺎ  ،(۳۰ﻣﯽﺗـﻮان ﺗﺼـﻮر منـﻮد ﮐـﻪ ﭼـﻪ ﭘﺮﺳـﺶﻫﺎﯾﯽ ﻗﻠـﺐ اﯾامﻧـﺪاران در دﻣﺸـﻖ را ﺗﻨﻬـﺎ ﭘﺲ از
ﺳـﻪ روز از اﯾـﻦ اﺗﻔـﺎق ﻣﻀﻄﺮب ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﺪ!
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ ﺣﻨﺎﻧﯿـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﺪاوﻧـﺪ روﯾﺎﯾـﯽ درﯾﺎﻓـﺖ منـﻮده ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧـﱪی
ﺗﻌﺠـﺐآور و ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈـﺮه در ﻣـﻮرد ﺷـﺎﺋﻮل ﻃﺮﺳﻮﺳـﯽ ﺑـﻮد ؛ ﺷـﺎﯾﺪ ﭼﯿـﺰی ﮐﻤـﱰ از ﯾـﮏ رؤﯾـﺎ
منﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ او را ﻗﺎﻧـﻊ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ آﻧﭽـﻪ درﺑـﺎره ﺷـﺎﺋﻮل ﺑـﻪ او ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ،درﺳـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ –
اﯾﻨﮑـﻪ دﺷـﻤﻦ اﯾامﻧـﺪاران ﯾﻬـﻮدی ﺗﺒـﺎر اﯾﻨـﮏ ﻋﻀـﻮی از آﻧﻬـﺎ ﺷـﺪه ﺑـﻮد.
ﺷـﺎﺋﻮل از ﺳـﻮی ﮐﺎﻫﻨـﺎن اﻋﻈـﻢ اﺧﺘﯿـﺎر ﺗـﺎم و ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد ﺗـﺎ اورﺷـﻠﯿﻢ را ﺑـﺮای
ﺧﺸـﮑﺎﻧﺪن رﯾﺸـﻪ اﻋﺘﻘـﺎدات ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺗـﺮک منﺎﯾـﺪ )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۲۶آﯾـﺔ (۱۲؛ ﺑـﺎ اﯾـﻦ
وﺟـﻮد ﺧـﺪا ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘـﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﺷـﺎﺋﻮل داﺷـﺖ ،آﻧﭽـﻪ ﮐﻪ از اﻗﺘﺪار ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺰرگﺗﺮی
ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮد .ﺷـﺎﺋﻮل ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﮋده اﻧﺠﯿـﻞ را ﺑﻪ ﺟﻬـﺎن ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدی ﻣﯽرﺳـﺎﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐـﻪ اﺣﺘامﻻً
ﺑـﺮای ﺣﻨﺎﻧﯿـﺎ و ﺳـﺎﯾﺮ اﯾامﻧـﺪاران ﯾﻬـﻮدی از اﯾـامن آوردن ﺷـﺎﺋﻮل ﻧﯿـﺰ ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪهﺗـﺮ ﺑـﻮد.
درﺣﺎﻟﯽﮐـﻪ ﺷـﺎﺋﻮل ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺟﻠﻮﮔﯿـﺮی از ﮔﺴـﱰش اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑـﻮد ،اﮐﻨـﻮن ﺧﺪا از
او ﺑـﺮای ﮔﺴـﱰش اﯾـﻦ ﺑـﺎور ،ﻓﺮاﺗـﺮ از آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ اﯾامﻧﺪاران ﯾﻬـﻮدی ﻫﺮﮔـﺰ ﺗﺼـﻮرش را منﯽﮐﺮدﻧﺪ،
اﺳـﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫـﺪ منﻮد.

اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺎب  ۱۶آﯾﺔ  ،۷ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۷آﯾﺔ  ۱و اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﺔ  ۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﭘﯿﺎم اﯾﻦ ﺳﻪ آﯾﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
روﺣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮان ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺷام در ﻗﻀﺎوت ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﭼﻪ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ و از آن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﺪ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۲۸ژوﺋﻦ

ﻣﮋده اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﯽرود
ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدی در ﮐﺠﺎ ﺑﻨﺎ ﺷـﺪ؟ ﭼﻪ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪ ﮐﻪ اﯾامﻧﺪاران
۸

ﺑـﻪ آﻧﺠـﺎ ﺑﺮوﻧـﺪ؟ )اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۱آﯾﺎت  ۱۹ﺗـﺎ  ۲۱و  .(۲۶اﯾﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
در ﻣـﻮرد زﻣـﺎن ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺷـام ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨـﺪ؟ )داﻧﯿﺎل ﺑـﺎب  ۲را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
ﺧـﱪآزار و ﺟﻔﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺳـﺘﯿﻔﺎن در اورﺷـﻠﯿﻢ ﺷـﯿﻮع ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
زﯾـﺎدی از اﯾامﻧـﺪاران ﯾﻬـﻮدی ﺑـﻪ اﻧﻄﺎﮐﯿـﻪ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺣـﺪود  ۵٠٠ﮐﯿﻠﻮﻣـﱰ از ﺷـامل اورﺷـﻠﯿﻢ
ﻓﺎﺻﻠـﻪ داﺷـﺖ .اﻧﻄﺎﮐﯿـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺳـﺘﺎن روﻣﯽ ﺳـﻮرﯾﻪ ،ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ روم و اﺳـﮑﻨﺪرﯾﻪ در
درﺟـﻪ دوم اﻫﻤﯿـﺖ ﻗـﺮار داﺷـﺖ .ﺟﻤﻌﯿـﺖ آن ﮐـﻪ ﺣـﺪود ﭘﺎﻧﺼﺪﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ ﺗﺨﻤﯿـﻦ زده ﺷـﺪه
ﺑـﻮد ،ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﻧﮋادﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ آن ﻣـﮑﺎن را ﺑـﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴـﺎ
ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﮐﺜﯿـﺮی از ﻫـﻢ ﯾﻬﻮﯾـﺎن و ﻫـﻢ ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن  ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان آﻏـﺎز ﭘﺎﯾﮕﺎﻫـﯽ ﺑـﺮای
ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﺟﻬﺎﻧـﯽ ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿـﻪ ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﻣﯽمنﻮد.

ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی در اﻧﻄﺎﮐﯿـﻪ رخ داد ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ دﯾﺪار ﺑﺎرﻧﺎﺑﺎس از ﺷـﻬﺮ و ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ
او ﺑـﻪ دﻋـﻮت ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺮای ﭘﯿﻮﺳـنت ﺑﻪ وی در آﻧﺠﺎ ﺷـﺪ؟ ﭼﻨـﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﮐﻠﯿﺴـﺎی آﻧﺠﺎ
اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ؟ )اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۱آﯾـﺎت  ۲۰ﺗﺎ .(۲۶
اﯾﺠـﺎد ﯾـﮏ ﮔﺎهﺷـامر از زﻧﺪﮔـﯽ ﭘﻮﻟـﺲ دﺷـﻮار اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ ﺣـﺪود ﭘﻨﺞ
ﺳـﺎل ﻓﺎﺻﻠـﻪ ﻣﯿـﺎن دﯾـﺪارش از اورﺷـﻠﯿﻢ ﭘـﺲ از اﯾـامن آوردن )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۹آﯾﺎت ۲۶
ﺗـﺎ  (۳۰و دﻋـﻮت ﺑﺎراﺑـﺎس از وی ﺑـﺮای رﻓـنت ﺑـﻪ اﻧﻄﺎﮐﯿـﻪ وﺟـﻮد دارد .ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻦ ﺳـﺎلﻫﺎ ﭼﻪ
ﮐﺎری اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽداد؟ منﯽﺗـﻮان ﺑـﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن در اﯾﻦ ﺑـﺎره ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺳـﺨﻨﺎﻧﺶ در
ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺔ  ،۲۱او اﺣﺘـامﻻً در ﴎزﻣﯿﻦﻫـﺎی ﺳـﻮرﯾﻪ و ﻗﯿﻠﯿﻘﯿﻪ ﻣﮋده اﻧﺠﯿـﻞ را ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﻣﯽﮐـﺮد .ﺑﺮﺧـﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐـﻪ اﺣﺘـامﻻً در ﻃـﻮل اﯾـﻦ ﻣـﺪت ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﺎﻧـﻮادهاش
از ارث ﻣﺤـﺮوم ﺷـﺪه ﺑـﻮد )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ  (۸و از ﺳـﺨﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ او در دوم ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن
ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﺎت  ۲۳ﺗـﺎ  ۲۸ﺗﻮﺻﯿـﻒ منـﻮده اﺳـﺖ ،رﻧـﺞ ﮐﺸـﯿﺪ .ﮐﻠﯿﺴـﺎی اﻧﻄﺎﮐﯿـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻫﺪاﯾـﺖ
روحاﻟﻘﺪس ﺷـﮑﻮﻓﺎ ﺷـﺪ .ﻣﻄﻠﺐ ﴍح داده ﺷـﺪه در اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۳آﯾﺔ  ۱ﺣﺎﮐﯽ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﭼﻨﺪﻧـﮋادی ﺷـﻬﺮ ﺧﯿﻠـﯽ زود در ﺗﻨـﻮع ﻗﻮﻣـﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺗﺄﺛﯿـﺮ ﮔﺬاﺷـﺖ.
)ﺑﺎرﻧﺎﺑـﺎس اﻫـﻞ ﻗـﱪس ﺑﻮد ،ﻟﻮﮐﯿﻮس از ﻗﯿﺮوان  ،ﭘﻮﻟﺲ از ﺳﯿﺴـﯿﻠﯽ و ﺷـﻤﻌﻮن اﺣﺘـامﻻ از آﻓﺮﯾﻘﺎ
ﺑـﻮد و در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿـﺶ دادﮔﺎن ﻏﯿﺮ ﯾﻬـﻮدی ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدﻧـﺪ( روح اﯾﻨﮏ
ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻣـﮋده اﻧﺠﯿـﻞ را ﺑﻪ ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﯿﺸـﱰی ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ و از اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺎﯾﮕﺎﻫـﯽ ﺑـﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺑﺸـﺎرﺗﯽ ﺑﯿﺸـﱰ ،ﻓﺮاﺗـﺮ از ﺳـﻮرﯾﻪ و ﯾﻬﻮدا ،ﺑﻬـﺮه ﺑﺮد.

اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۱آﯾﺎت  ۹۱ﺗﺎ  ۶۲را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .از ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ،
ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻧﮋادی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮاوان ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی اﻣﺮوزی در ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در آن وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؟
۹

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۹ژوﺋﻦ

اﺧﺘﻼف در درون ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺣﺘـﻢ ﺑـﴩ ﺑـﯽ ﻋﯿـﺐ ﻧﯿﺴـﺖ و ﻃﻮﻟـﯽ ﻧﮑﺸـﯿﺪ ﮐـﻪ در ﻣﯿـﺎن اﺟﺘـامع اﯾامﻧـﺪاران
ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﻣﺸـﮑﻞ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪ.
ﺑـﺮای ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺗﺎزه ﮐﻠﯿﺴـﺎ را ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﻫﻤـﻪ از ورود اﯾامﻧـﺪاران ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدی
ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿـﻪ ﺧﺸـﻨﻮد ﻧﺒﻮدﻧـﺪ .اﺧﺘﻼف ﺑـﺮ ﴎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدی ﻧﺒـﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ
ﴎ اﺻـﻞ اﺟـﺎزه ﭘﯿﻮﺳـنت ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﺑـﻮد .ﺑﺮﺧـﯽ ﺑـﺮ اﯾﻦ ﺑـﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ اﯾامن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﯿﺴـﯽ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨـﺪه ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ ،ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒـﻮد؛ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳـﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ اﯾامن
ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺧﺘﻨـﻪ و اﻃﺎﻋـﺖ از ﴍﯾﻌﺖ ﻣﻮﺳـﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺸـﻮد .آﻧﻬﺎ ادﻋـﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺴـﯿﺤﯽ واﻗﻌـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ ﺧﺘﻨـﻪ ﺑﺸـﻮﻧﺪ) .ﻣـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ در اﻋـامل
رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۰آﯾـﺔ  ۱ﺗـﺎ ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﺔ  ،۱۸از ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎ ﮐﺮﻧﻠﯿـﻮس و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠـﯽ ﮐﻪ
ﭘـﺲ از آن ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪ ،ﻣﯿـﺰان ﺗﻔﺮﻗـﻪ ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدﯾـﺎن و ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن را ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ(.
دﯾﺪارﻫﺎی رﺳﻤﯽ از اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﻪ اﻋامل ﻓﯿﻠﯿﭗ را در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻣﺮﯾﺎن )اﻋامل رﺳﻮﻻن (١٤ :٨
و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ )اﻋامل  (٢٢ :١١را ﻧﻈﺎرت ﻣﯿﮑﺮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ اﺟﺘامع ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺪ
ﮐﺮﻧﻠﯿﻮس ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻄﺮس ﮐﻪ ﴎﺑﺎز روﻣﯽ ﻧﺎ ﻣﺨﺘﻮن ﺑﻮد منﻮﻧﻪ ای ﺑﺎرز از اﺧﺘﻼف و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﻣﯿﺎن اﯾامﻧﺪاران اوﻟﯿﻪ ﺑﻮد .ورو ِد ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺮﻧﻠﯿﻮس ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺗﻼش ﻋﻤﺪی ﭘﻮﻟﺲ
ﺑﺮای ﮔﺸﻮدن درﺑﻬﺎی ﻋﺮﯾﺾ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮوی ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺾ اﯾامن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ  ،ﻣﻨﺘﺞ
ﺑﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ مبﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از اﯾامﻧـﺪاران اﻫـﻞ ﯾﻬﻮدﯾـﻪ در ﺧﻨﺜـﯽ منـﻮدن ﮐﺎر ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺮای ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن
ﻏﯿﺮﯾﻬـﻮدی در اﻧﻄﺎﮐﯿـﻪ ﺗـﻼش منﻮدﻧـﺪ؟ اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ .۵
اﮔﺮﭼـﻪ ﺷـﻮرای اورﺷـﻠﯿﻢ ،در ﺑـﺎب ١۵اﻋامل رﺳـﻮﻻن در ﻧﻬﺎﯾـﺖ در ﺑﺎره ﻣﻮﺿـﻮع ﺧﺘﻨﻪﮐﺮدن
از ﭘﻮﻟـﺲ ﻃﺮﻓـﺪاری منـﻮد ،وﻟـﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﺑـﺎ ﺑﺸـﺎرﺗﻬﺎی ﭘﻮﻟـﺲ ﻫﻤﭽﻨـﺎن اداﻣـﻪ داﺷـﺖ .ﺣـﺪود
ﻫﻔـﺖ ﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ ،در ﻃـﯽ دﯾـﺪار ﻧﻬﺎﯾـﯽ ﭘﻮﻟﺲ از اورﺷـﻠﯿﻢ ،ﺑﺴـﯿﺎری ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﮋده
اﻧﺠﯿـﻞ ﭘﻮﻟـﺲ ﺗﺮدﯾـﺪ داﺷـﺘﻨﺪ .در واﻗـﻊ ،ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ از ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺎزدﯾـﺪ منـﻮد ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺟﺎن
ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ داد وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن اﻫـﻞ آﺳـﯿﺎ »ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآوردﻧـﺪ ﮐﻪ »ای ﻣـﺮدان اﴎاﺋﯿﻠﯽ،
اﻣـﺪاد ﮐﻨﯿـﺪ! اﯾـﻦ اﺳـﺖ آن ﮐـﺲ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺧـﻼف ا ّﻣـﺖ و ﴍﯾﻌـﺖ و اﯾﻦ ﻣـﮑﺎن در ﻫﺮ ﺟـﺎ ﻫﻤﻪ
را ﺗﻌﻠﯿـﻢ ﻣﯽدﻫـﺪ« )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﺔ ۲۸؛ ﺑـﺎب  ۲۱آﯾـﺎت  ۲۰و  ۲۱را ﻧﯿـﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ(.
۱۰

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ اﯾامﻧﺪاران ﯾﻬﻮدی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﭘﻮﻟﺲ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﭼﺮا
ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ؟ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻧﻈﺮات از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )و ﺣﺘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ
را ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺳﻮق دﻫﻨﺪ ،ﭼﻪﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را
از اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﯿﺖ ﺧﻮمبﺎن ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۳۰ژوﺋﻦ

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ :ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ :ﺑـﺮای ﯾﺎﻓـنت ارﺗﺒـﺎط ﺑﯿـﻦ ﺗﺤـﻮل ﺷـﺨﺼﯽ و ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻓﺼﻞ
اﺳـﺘﻘﻼل ﻓـﺮدی ﺻﻔﺤـﺎت  ٤۳٠ﺗـﺎ  ٤۳٤از ﮐﺘـﺎب ﺷـﻬﺎدﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺟﻠﺪ ﺳـﻮم را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺑـﺮای ﯾـﮏ ﻧﻘﺸـﻪ ﮐﻤﮑـﯽ از زﻧﺪﮔـﯽ اﺑﺘﺪاﯾـﯽ ﭘﻮﻟـﺲ و ﺗﻔﺴـﯿﺮی ﺑـﺮ ﺗﺤـﻮل او ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس
ﺗﻔﺴـﯿﺮی ادوﻧﺘﯿﺴـﺘﻬﺎی روز ﻫﻔﺘـﻢ ﺟﻠـﺪ ﺷﺸـﻢ ﺻﻔﺤـﺎت  ٢٢۶ﺗـﺎ  ٢۳٤را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ.
» ﭘﻮﻟـﺲ ﻗﺒـﻼً ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺪاﻓـﻊ ﻏﯿـﻮر دﯾـﻦ ﯾﻬـﻮد و آزاردﻫﻨـﺪه ﺧﺴـﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﭘﯿـﺮوان
ﻋﯿﺴـﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸـﺪ .او ﮐـﻪ ﺷـﺠﺎع ،ﻣﺴـﺘﻘﻞ و اﺳـﺘﻮار ﺑـﻮد ،اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻌﻠﯿامﺗـﺶ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ او را ﻗـﺎدر ﺳـﺎزد ﺗـﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ در ﻫـﺮ ﻇﺮﻓﯿﺘـﯽ ﺧﺪﻣـﺖ ﮐﻨـﺪ .و او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﺎ
وﺿـﻮح ﻓﻮقاﻟﻌـﺎدهای اﺳـﺘﺪﻻل منﺎﯾـﺪ و ﺑﺎ ﻃﻌﻨـﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻨﻨـﺪه ای ﻣﻌﺎﺿﺪﯾﻦ ﺧﻮد را در ﮔﻮﺷـﻪ
ای ﻗـﺮار دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺟﺎﯾـﯽ ﺑﺮای ﻓﺮار ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .و اﯾﻨـﮏ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮد ﺟـﻮان را ﺑﺎ وﻋﺪه
ای ﻏﯿـﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟـﯽ دﯾﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،ﻣﺘﺤﺪ ﺷـﺪه
و ﺑـﺪون ﻫﯿـﭻ ﻫﺮاﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ.
»ﮐﺸـﺘﻪ ﺷـﺪن ﯾـﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪه ﺑـﺮای ارﺗـﺶ او ،ﻓﻘـﺪان و ﺧﺴـﺎرت ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯿﺸـﻮد اﻣﺎ ﻣﺮگ
او ﻫﯿـﭻ ﻗـﺪرت اﺿﺎﻓـﯽ ﺑـﻪ دﺷـﻤﻦ منﯽدﻫـﺪ .اﻣـﺎ وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺮدی ﺑـﺎ ﻧﯿـﺮوی زﯾـﺎد ﺑـﻪ ارﺗـﺶ
ﻣﺨﺎﻟـﻒ ﻣـﯽ ﭘﯿﻮﻧـﺪد ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗـﺶ از دﺳـﺖ ﻣﯽ روﻧـﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ اﺳـﺖ
ﺳـﻮد ﻓﺮاوان ﻣﯽ رﺳـﺎﻧﺪ .ﺷـﺎﺋﻮل ﻃﺮﺳﻮﺳـﯽ در ﻣﺴـﯿﺮش ﺑﻪ دﻣﺸـﻖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮐﺸـﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﺪ و ﻧﯿﺮوﯾـﯽ ﻗﺪرمتﻨـﺪ از ﺷـﮑﻨﺠﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷـﺪ .اﻣـﺎ ﺧﺪا در آﯾﻨـﺪه ﻧﮕﺮی
اش ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ زﻧﺪﮔـﯽ ﺷـﺎﺋﻮل را ﺣﻔﻆ منﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﯾامن آوردن او ﺷـﺪ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
را از ﺟﺎﻧـﺐ دﺷـﻤﻦ ﺑـﻪ ﺟﺎﻧـﺐ ﻣﺴـﯿﺢ آورد .ﭘﻮﻟﺲ ،ﯾﮏ ﺳـﺨرنان ﻓﺼﯿـﺢ و ﻣﻨﺘﻘﺪی ﺳـﺨﺘﮕﯿﺮ ،ﺑﺎ
ﻫـﺪف ﻣﺤﮑـﻢ و ﺷـﻬﺎﻣﺖ ﺑـﯽ ﺑﺎﮐﺎﻧـﻪ اش ،از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫـﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿـﻪ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑـﻮد – «.اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾﺖ ،اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺻﻔﺤـﻪ . ١٢٤
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 124
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ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱ﻣـﺎ از اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻌﻀـﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن ﴎﺳـﺨﺖ ﭘﻮﻟـﺲ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ

ﻋﯿﺴـﯽ اﯾـامن داﺷـﺘﻨﺪ ،ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾـﻢ؟
 .۲ﺷـام ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑـﺮای اﺻـﻮل ﻣﺬﻫﺒـﯽ اﯾﺴـﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﯿـﺪ و در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل ،ﻣﻄﻤﱧ
ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ ﺧـﺪا ﻣﺒـﺎرزه منﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﺧﻼﺻـﻪ :روﯾﺎروﯾـﯽ ﺷـﺎﺋﻮل ﺑـﺎ ﻋﯿﺴـﺎی از ﻣـﺮگ ﻗﯿـﺎم ﮐـﺮده در ﻣﺴـﯿﺮ دﻣﺸـﻖ ،ﻟﺤﻈـﺔ ﺗﻌﯿﯿـﻦ
ﮐﻨﻨـﺪهای در زﻧﺪﮔـﯽ وی و ﺗﺎرﯾـﺦ ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿـﻪ ﺑـﻮد .ﺧﺪا ﮐﺴـﯽ را ﮐﻪ زﻣﺎﻧـﯽ آزار دﻫﻨﺪه ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﻮد
ﻣﺘﺤـﻮل ﺳـﺎﺧﺖ و او را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان رﺳـﻮل ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﺧـﻮد اﻧﺘﺨـﺎب منﻮد ﺗﺎ ﻣـﮋدة اﻧﺠﯿﻞ را ﺑـﻪ ﺟﻬﺎن ﻏﯿﺮ
ﯾﻬـﻮد ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ .اﮔـﺮ ﭼـﻪ آوردن ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ اﯾـامن ﺑﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﻮﻟـﺲ ،ﺑﺮای
ﺑﻌﻀﯽﻫـﺎ در درون ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣـﯽ دﺷـﻮار ﺑـﺮای درک ﺑـﻮد وﻟـﯽ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻗﺪرمتﻨـﺪ ﺑـﻮد از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻏـﺮور و ﺗﻌﺼـﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺎﻧـﻊ ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﻣﺎ ﺑﺸـﻮد.
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درس دوم

 ۱ﺗﺎ  ۷ژوﺋﯿﻪ

اﻗﺘﺪار ﭘﻮﻟﺲ و اﻧﺠﯿﻞ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :دوم ﭘﻄـﺮس ﺑﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۵و  ۱۶؛ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱؛ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن
ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ۱؛ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾﻪ .۱۲
آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ» :آﯾﺎ اﻟﺤﺎل ﻣﺮدم را در رای ﺧﻮد ﻣﯽآورم ﯾﺎ ﺧﺪا را؟ ﯾﺎ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﻣﺮدم را ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ؟
اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل رﺿﺎﻣﻨﺪی ﻣﺮدم را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ،ﻏﻼم ﻣﺴﯿﺢ ﻧﻤﯽﺑﻮدم« )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ .(۱۰
]ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی :ﻫﺪف ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﻠﻖ و ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ.
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻦ ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺪاﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل در ﭘﯽ ﺟﻠﺐ ﺧﺸﻨﻮدی ﻣﺮدم ﻣﯿﺒﻮدم ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار واﻗﻌﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﺷﻢ[.
داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺤﻮﻃـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﺧـﻮد ﻣﺮﮐـﺰی را ﺑﻨـﺎ ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﻣﮑﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺮاﯾﺸـﻬﺎی
اﺟﺘامﻋـﯽ ﴏف ﻧﻈـﺮ از ﻧـﮋاد ،ﺟﻨﺴـﯿﺖ ،ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ اﺟﺘامﻋـﯽ و ﯾـﺎ اﻋﺘﻘـﺎدات دﯾﻨـﯽ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از
آﻧـﺎن ُﺣﺴـﻦ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﺑﻌﻤـﻞ آورد .ﺳـﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌـﺪ را ﺗﺼـﻮر ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻗﺪﯾﻤـﯽ
ﺑـﻪ داﻧﺸـﮑﺪه ﺑﺮﮔﺸـﺘﻪ و ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾـﺪ ،اﯾـﻦ ﻣﺮﮐـﺰ داﻧﺸـﺠﻮﺋﯽ را از ﻧﻮ
ﻃﺮاﺣـﯽ ﮐﺮدهاﻧـﺪ .ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﺗـﺎﻻری ﺑـﺰرگ ﺑـﺎ ﻓﻀـﺎی زﯾـﺎد ﺑﺎ ﻃـﺮح و ﻫـﺪف ﺗﻌﺎﻣـﻞ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
اﺟﺘامﻋـﯽ ﮐـﻪ ﻧﻮﻋـﯽ ﺣـﺲ اﺗﺤـﺎد را ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ – ﺗـﺎﻻر ﺑـﻪ ﭼﻨﺪﯾـﻦ
اﺗـﺎق ﮐﻮﭼﮑـﱰ ﺑـﺎ ورودی ﻫـﺎی وﯾـﮋه ای ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧـﮋاد ،ﺟﻨﺴـﯿﺖ و ﻏﯿـﺮه ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺷـﺪه ﺑـﻮد.
داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﺴـﺌﻮل و ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮی ﻃﺮاﺣـﯽ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﭼﻨﯿـﻦ اﺳـﺘﺪﻻل
ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ اﺧﺘﯿـﺎر و اﻗﺘـﺪاری ﮐـﻪ در اﯾﺠـﺎد اﯾـﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮات دارﻧـﺪ از ﺷـﯿﻮه و ﻋﺮﻓﻬـﺎی
ﭘﺎﺑﺮﺟـﺎی ﻗﺪﯾـﻢ اﻻﯾـﺎم ﮐﺴـﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻫـامن وﺿﻌﯿـﺖ ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐـﻪ رﺳـﺎﻟﻪ ﺧـﻮد را ﺑﺮای
ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎی ﻏﻼﻃﯿـﻪ ﻧﻮﺷـﺖ ،ﺑـﺎ آن ﻣﻮاﺟـﻪ ﺑـﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ او ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن
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ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﺔ ﺗﻨﻬـﺎ اﯾـامن ﺑـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧـﺪ ،ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﻌﻠﯿـﻢ دﻫﻨـﺪﮔﺎن
دروﻏﯿـﻦ ﺑـﻪ ﭼﺎﻟـﺶ ﮐﺸـﯿﺪه ﺷـﺪ ،ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اﴏار داﺷـﺘﻨﺪ ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ ﭘﯿﺶ از
ﻋﻀﻮﯾـﺖ در ﮐﻠﯿﺴـﺎ ،ﺧﺘﻨـﻪ ﺑﺸـﻮﻧﺪ.
اﯾـﻦ وﺿﻌﯿﺘـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه منﻮد ،ﺣﻤﻠـﻪای ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﺧﻮد اﻧﺠﯿـﻞ ﺑـﻮد؛ از اﯾﻦ رو،
او ﺑﺎﯾـﺪ واﮐﻨـﺶ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽداد .آن واﮐﻨـﺶ ،ارﺳـﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﻮد.
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۸ژوﺋﯿﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲ژوﺋﯿﻪ

ﭘﻮﻟﺲ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪة ﻧﺎﻣﻪ
دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۵و  ۱۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﯾـﻦ آﯾـﺎت درﺑـﺎره ﻧﻈـﺮ ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿـﻪ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ،ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﺑﻪ ﻣـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ؟ اﯾﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﭼﻪ ﭼﯿـﺰی در ﻣﻮرد
ﻧﺤـﻮه ﮐﺎر وﺣـﯽ و اﻟﻬـﺎم ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣﯽآﻣﻮزد؟
زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺮای ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷـﺖ ،ﺑـﺮای ﺑﻮﺟـﻮد آوردن ﯾﮏ ﺷـﺎﻫﮑﺎر ادﺑﯽ ﺗﻼش
ﻧﮑـﺮد .در ﻋـﻮض ،ﭘﻮﻟـﺲ ﺗﺤـﺖ ﻫﺪاﯾـﺖ روحاﻟﻘـﺪس ،ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫـﺎی ﺧﺎﺻـﯽ اﺷـﺎره ﻣﯽمنﻮد
ﮐـﻪ ﺑـﻪ او و اﯾامﻧـﺪارن در ﻏﻼﻃﯿـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻮد.
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ رﺳﺎﻟﺘﯽ ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻔﺎ منﻮدﻧﺪ .ﭘﻮﻟﺲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﴩ ﺑﺮای ﺟﻬﺎن ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮد ،ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه زﯾﺎدی در ﻣﺤﺪودة درﯾﺎی ﻣﺪﯾﱰاﻧﻪ
ﯾﺎﻓﺖ .اﮔﺮﭼﻪ او ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ،از اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽمنﻮد ،منﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای
ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن مبﺎﻧﺪ .او ﺑﺮای ﺟﱪان ﻏﯿﺒﺖ ﺧﻮد ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
راﻫﻨامﯾﯽ منﻮدن آنﻫﺎ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ درﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ )ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﺔ  .(۱۶ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟﺲ
ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﯾﺪ ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﯿﺰده ﮐﺘﺎب در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎم او را در ﺑﺮ دارﻧﺪ .ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن
ﺑﺎﻻ از ﭘﻄﺮس ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪای ،ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس ﺑﺤﺴﺎب آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺸﺎرﺗﯽ او در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻪ
ﻣﯿﺰان اﻗﺘﺪار در اﺑﺘﺪای ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورد.
زﻣﺎﻧـﯽ ﺑﻌﻀـﯽ از ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑـﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳـﺒﮏ ﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﭘﻮﻟﺲ ﻣﻨﺤـﴫ ﺑﻪ ﻓﺮد
اﺳـﺖ – ﺷـﯿﻮهای ﺧـﺎص ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ روح ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑـﻮدن ﮐﻼم اﻟﻬﺎم ﺷـﺪه ﺧﺪا ﺑﻮﺟﻮد
آﻣـﺪه ﺑـﻮد .اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﯾﺎﻓـﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ دو ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ از داﻧﺸـﮕﺎه آﮐﺴـﻔﻮرد ﺑـﻪ
ﻧﺎمﻫـﺎی ﺑﺮﻧـﺎرد ﮔﺮﻧﻔـﻞ ) (Bernard Grenfellو آرﺗـﻮر ﻫﺎﻧـﺖ ) (Arthur Huntﺣـﺪود ﭘﺎﻧﺼـﺪ
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ﻫـﺰار ﺗﮑـﻪ از ﭘﺎﭘﯿﺮوﺳـﻬﺎی ﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﯽ را در ﻣـﴫ ﮐﺸـﻒ ﮐﺮدﻧـﺪ )اﺳـﻨﺎدی ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺮ روی
ﭘﺎﭘﯿـﺮوس ،ﻧﻮﻋـﯽ ﮐﺎﻏـﺬ راﯾـﺞ ﮐـﻪ ﭼﻨﺪﺻﺪ ﺳـﺎل ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷـﺪ( .آنﻫﺎ
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﯾﺎﻓـنت ﺗﻌـﺪادی از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾـﻦ ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾـﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻮرت ﺣﺴـﺎبﻫﺎ،
اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗـﯽ ،رﺳـﯿﺪﻫﺎ و ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی ﺷـﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻌﺠـﺐ زﯾـﺎد ﻫﻤـﮕﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟﺲ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑﺎ متـﺎم ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه در زﻣﺎن وی ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳـﺒﮏ ﺷـﺎﻣﻞ ) (۱ﴎآﻏﺎز ﺑﺎ ﺳـﻼم و ﺗﻬﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎم
ﻓﺮﺳـﺘﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧـﺪه و ﺳـﭙﺲ ادای اﺣـﱰام؛ ) (۲ﮐﻼﻣـﯽ از ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰاری؛ ) (۳ﭘﯿﮑـﺮه ﯾـﺎ ﻣنت اﺻﻠﯽ
ﻧﺎﻣـﻪ؛ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ) (۴ﺳـﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ.
ﺑﻄـﻮر ﺧﻼﺻـﻪ ،ﭘﻮﻟـﺲ از منﻮﻧـﻪ و ﻓﺮم راﯾـﺞ زﻣﺎﻧﻪ  ،ﺑﺎ ﻣﻌـﺎﴏان ﺧﻮﯾﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ رﺳـﺎﻧﻪ
و ﺳـﺒﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن آﺷـﻨﺎﯾﯽ داﺷـﺘﻨﺪ ،ﺳـﺨﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ.

اﮔـﺮ ﻗـﺮار ﺑـﻮد ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪّ س اﻣـﺮوزه ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺑﺸـﻮد ،ﻓﮑـﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿـﺪ ﺧﺪاوﻧـﺪ از ﭼـﻪ
رﺳـﺎﻧﻪ ،ﭼﺎرﭼـﻮب و ﺳـﺒﮑﯽ ﺑـﺮای ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽمنـﻮد؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۳ژوﺋﯿﻪ

ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﭘﻮﻟﺲ
اﮔـﺮ ﭼـﻪ رﺳـﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟـﺲ ﺑﻄـﻮر ﮐﻠّـﯽ از ﺳـﺒﮏ ﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﮐﻬـﻦ ﭘﯿـﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،رﺳـﺎﻟﺔ
ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻌـﺪادی از وﯾﮋﮔـﯽ ﻫـﺎی ﻣﻨﺤـﴫ ﺑـﻪ ﻓﺮد اﺳـﺖ ﮐﻪ در ﺳـﺎﯾﺮ رﺳـﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟﺲ
دﯾـﺪه منﯽﺷـﻮﻧﺪ .اﯾـﻦ ﺗﻔﺎوتﻫـﺎ در ﺻـﻮرت ﺗﺸـﺨﯿﺺ داده ﺷـﺪن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ مبـﺎ ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﻨـﺪ ﺗﺎ
درک ﺑﻬـﱰی از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ در آن ﻗـﺮار داﺷـﺖ اراﺋـﻪ منﺎﯾﻨﺪ.

ﴎ آﻏـﺎز ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ را در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱و  ۲ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾﺔ
 ،۱ﻓﯿﻠﯿﭙﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺔ  ۱و دوم ﺗﺴـﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺔ  ۱ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ ،ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﴎ آﻏـﺎز ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﭼﻪ ﺷـﺒﺎﻫﺖﻫﺎ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫﺎ دارد؟
ﻣﻘﺪﻣـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﮐﻤـﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗـﺮ از ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی اوﺳـﺖ ،
ﺑﻠﮑـﻪ از ﺷـﯿﻮة ﻣﻌﻤـﻮل ﺧـﻮد در ﺗﻮﺻﯿـﻒ اﺳـﺎس اﻗﺘـﺪار رﺳـﺎﻟﺘﯽ اش ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯿـﺮود .ﺑﻄﻮر ﺗﺤﺖ
اﻟﻠﻔﻈـﯽ ﻣﻌﻨـﯽ واژة رﺳـﻮل ﯾﻌﻨـﯽ »ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺷـﺪه« ﯾﺎ »ﭘﯿﻐﺎمرﺳـﺎن« اﺳـﺖ .در ﻋﻬﺪ
ﺟﺪﯾـﺪ ،در دﻗﯿﻖﺗﺮﯾـﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣـﺶ ،ﺣﻮارﯾـﻮن ﺑـﻪ دوازده ﺗـﻦ از ﭘﯿـﺮوان ﻋﯿﺴـﯽ و دﯾﮕـﺮان ﮐـﻪ
ﻣﺴـﯿﺢ اﯾﺸـﺎﻧﺮا ﻓﺮﺳـﺘﺎد ﺗـﺎ مبـﺮدم در ﺑـﺎره وی ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﻃـﻼق ﻣﯿﺸـﻮد) .ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾﺔ ،۱۹
۱۵

اول ﻗﺮﻧﯿﺘـﺎن ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﺔ  .(۷ﭘﻮﻟـﺲ ﺑﯿـﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ او ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﺗﻌﻠّـﻖ دارد.
اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻪ ﺷـﺪت اﻧـﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ رﺳـﺎﻟﺖ وی ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﺔ ﺑـﴩی اﺳـﺘﻮار
ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺣﺎﮐـﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧـﯽ در ﻏﻼﻃﯿﻪ ﺗﻼش منﻮدﻧﺪ ﺗـﺎ اﻗﺘﺪار رﺳـﺎﻟﺘﯽ وی را ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﺑﻪ
ﭼﺎﻟـﺶ ﺑﮑﺸـﻨﺪ .ﭼـﺮا؟ ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ دﯾﺪهاﯾـﻢ ،ﺑﻌﻀـﯽ در ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﺎ ﭘﯿﺎم ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﺒﻨﯽ ﺑـﺮ اﯾﻨﮑﻪ
رﺳـﺘﮕﺎری ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﯾـامن ﺑـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣﯿﺸـﻮد و ﻧـﻪ ﺑـﺎ اﻋـامل ﺗﴩﯾﻔﺎﺗـﯽ اﺣـﮑﺎم،
ﺧﺸـﻨﻮد ﻧﺒﻮدﻧـﺪ .آنﻫـﺎ اﺣﺴـﺎس ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ ﻣﮋده ﭘﻮﻟـﺲ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿـﻒ ﻓﺮﻣﺎﻧـﱪداری از اﺣﮑﺎم
ﻣﯿﺸـﻮد .اﯾـﻦ آﺷـﻮﺑﮕﺮان زﯾـﺮک و ﺣﯿﻠـﻪ ﮔـﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ .آنﻫـﺎ ﻣﯽداﻧﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ اﺳـﺎس ﭘﯿـﺎم اﻧﺠﯿـﻞ
ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﺴـﺘﻘﯿامً ﺑـﺎ ﻣﺮﺟﻊ اﻗﺘﺪار رﺳـﺎﻟﺘﯽ وی ﭘﯿﻮﻧـﺪ دارد )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۳آﯾـﺔ  (۳۴و آنﻫﺎ ﻣﺼﻤﻢ
ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗـﺎ ﻗﺪرمتﻨﺪاﻧـﻪ ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ آن اﻗﺘﺪار ﯾـﻮرش ﺑﱪﻧﺪ.
ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ،آنﻫـﺎ ﺑﻄـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ رﺳـﺎﻟﺖ ﭘﻮﻟـﺲ را اﻧـﮑﺎر ﻧﮑﺮدﻧـﺪ؛ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜـﻪ ﺧﻮد
ﻣﯿﺨﻮاﺳـﺘﻨﺪ اﻗﺘـﺪار ﭘﻮﻟـﺲ را ﮐـﻢ اﻫﻤﯿـﺖ ﺟﻠـﻮه دﻫﻨـﺪ .آنﻫـﺎ اﺣﺘـامﻻً ادﻋـﺎ ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﭘﻮﻟـﺲ از ﭘﯿـﺮوان اوﻟﯿـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ؛ از اﯾـﻦ رو ،اﻗﺘـﺪار وی از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ
و ﺑﻠﮑـﻪ از ﻃـﺮف ﺑـﴩ ﺑـﻮده – ﺷـﺎﯾﺪ از ﻃـﺮف رﻫﱪان ﮐﻠﯿﺴـﺎی اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟـﺲ و ﺑﺎرﻧﺎﺑﺎس را
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺒـﴩ ﺑﮑﺎرﮔامﺷـﺘﻨﺪ )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  .(۳ﯾﺎ ﺷـﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬـﺎ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺣﻨﺎﻧﯿـﺎ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ را ﺗﻌﻤﯿـﺪ داد ،ﺑـﺮوز ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۹آﯾـﺎت  ۱۰ﺗـﺎ .(۱۸
از ﻧﻈـﺮ آنﻫـﺎ ،ﭘﻮﻟـﺲ ﴏﻓـﺎً ﯾـﮏ ﭘﯿﻐﺎمرﺳـﺎن از اﻧﻄﺎﮐﯿـﻪ ﯾـﺎ دﻣﺸـﻖ ﺑﻮد و ﻧـﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸـﱰ! در
ﻧﺘﯿﺠـﻪ ،آنﻫـﺎ اﺳـﺘﺪﻻل منﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﭘﯿـﺎم وی ﻓﻘـﻂ ﻋﻘﯿـﺪه ﺧـﻮد او ﺑـﻮده و ﻧـﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا.
ﭘﻮﻟـﺲ ﺧﻄـﺮ اﯾـﻦ اﺗﻬﺎﻣـﺎت را ﺗﺸـﺨﯿﺺ داد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠـﻪ از رﺳـﺎﻟﺘﯽ ﮐـﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ او
واﮔـﺬار ﮐـﺮده ﺑـﻮد دﻓـﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻣـﺮوزه در ﻣﺤـﺪودة ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻣـﺎ ،اﻗﺘـﺪار ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪّ س ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﺷـﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﺣﺘـﯽ
ﺷـﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺣﯿﻠـﻪ ﮔﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸـﯿﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ؟ ﻣـﺎ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ
ﭼﺎﻟﺶﻫـﺎ را ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﯿـﻢ؟ ﻣﻬﻢﺗـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ،آنﻫـﺎ )اﺣﺘـامﻻً( ﺗﻔﮑﺮ ﺷـام را در ﻣﻮرد
اﻗﺘـﺪار ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪّ س ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿـﺮ ﻗـﺮار دادهاﻧﺪ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۴ژوﺋﯿﻪ

ﻣﮋدة اﻧﺠﯿﻞ ﭘﻮﻟﺲ
ﭘﻮﻟـﺲ در ﴎ آﻏـﺎز ﻧﺎﻣـﻪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ،ﻋـﻼوه ﺑـﺮ دﻓـﺎع از رﺳـﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾـﺶ ،ﺑﺮ ﭼﻪ
ﭼﯿـﺰ دﯾﮕـﺮی ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ؟ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾﺎت  ۳ﺗﺎ  ۵را ﺑﺎ اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾﺔ ،۲
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺔ  ۲و ﮐﻮﻟﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾﺔ  ۲ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
۱۶

ﯾﮑـﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﻣﻨﺤـﴫ ﺑـﻪ ﻓـﺮد ﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﭘﻮﻟـﺲ ،ﺷـﯿﻮهای اﺳـﺖ ﮐـﻪ او واژﮔﺎن ﻓﯿﺾ
و آراﻣـﺶ را در درود ﻓﺮﺳـﺘﺎدنﻫﺎ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻣﯿﺪﻫـﺪ .ﺗﻠﻔﯿـﻖ اﯾـﻦ دو واژه ،ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﺸـﺨﺼﻪ وﯾـﮋه
ﺳـﻼم و درود در ﻣﯿـﺎن ﻣـﺮدم ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ و ﯾﻬـﻮد ﻣﺴـﻠﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه
ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ» ،درود« ،ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ »ﻓﯿـﺾ« ،واژهای ﻣﺸـﺎﺑﻪ در زﺑـﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ .ﭘﻮﻟﺲ
اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳـﯽ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧـﻪ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﯾﻌﻨـﯽ »ﺻﻠـﺢ« ﯾـﺎ ﺳـﻼم ﯾـﺎ ﺳـﻼﻣﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣـﯽ اﻓﺰاﯾﺪ.
ﺗﺮﮐﯿـﺐ اﯾـﻦ دو واژه ﯾـﮏ ﺗﻌـﺎرف ﻣﺤﺾ منﯽﺑﺎﺷـﺪ .در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ،اﯾﻦ ﮐﻠامت اﺳﺎﺳـﺎً ﭘﯿﺎم اﻧﺠﯿﻞ
او را ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ) .در واﻗـﻊ ،ﭘﻮﻟـﺲ ﺑﯿـﺶ از ﻫـﺮ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه دﯾﮕـﺮ ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ ،از اﯾﻦ دو
واژه اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ (.ﻓﯿـﺾ و ﺻﻠـﺢ )ﺳـﻼم و ﺳـﻼﻣﺘﯽ( از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﻮﻟﺲ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮف
ﺧﺪای ﭘﺪر و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ.

ﭘﻮﻟﺲ ﭼﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ را از اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۶اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
اﮔﺮﭼـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺮای ادای اﺣـﱰام در ﴎ آﻏـﺎز ﻧﺎﻣـﻪ مبﻨﻈـﻮر ﴍح و ﺗﻔﺼﯿـﻞ ﻣﺎﻫﯿـﺖ اﻧﺠﯿـﻞ
ﻓﻀـﺎی ﮐﻤـﯽ اﺧﺘﺼـﺎص داده ﻟﯿﮑـﻦ اﺳـﺘﺎداﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ﭼﻨـﺪ آﯾـﺔ ﮐﻮﺗـﺎه ،ﮐُﻨـﻪ و ﮔﻮﻫـﺮه اﻧﺠﯿﻞ را
ﺗﴩﯾـﺢ ﻣﯿﮑﻨـﺪ .ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻣﺤـﻮری ﮐـﻪ اﻧﺠﯿـﻞ ﺑـﺮ ﺣـﻮل آن ﻣﯿﮕـﺮدد ،ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﮔﻔﺘـﻪ
ﭘﻮﻟـﺲ ،آن ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﻧﻄﺒـﺎق ﻣـﺎ ﺑـﺎ اﺣﮑﺎم ﻧﯿﺴـﺖ – ﻧﮑﺘﻪای ﮐـﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭘﻮﻟﺲ ﻓﺮﯾـﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ.
ﺑﺎﻟﻌﮑـﺲ ،اﻧﺠﯿـﻞ ﮐﺎﻣـﻼً ﺑـﺮ آﻧﭽـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﺮای ﻣـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﺮﮔـﺶ ﺑـﺮ روی ﺻﻠﯿـﺐ و ﻗﯿﺎﻣـﺶ
از ﻣـﺮگ اﻧﺠـﺎم داد ،اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ .ﻣـﺮگ و ﻗﯿـﺎم ﻣﺴـﯿﺢ ﮐﺎری ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﻫﺮﮔـﺰ منﯽﺗﻮاﻧﺴـﺘﯿﻢ
ﺑـﺮای ﺧـﻮد اﻧﺠـﺎم ﺑﺪﻫﯿـﻢ .آنﻫـﺎ ﻗﺪرت ﮔﻨﺎه و ﻣـﺮگ را ﺷﮑﺴـﺘﻨﺪ ،ﭘﯿـﺮوان او را از ﻗﺪرت ﴍ ﮐﻪ
ﺑﺴـﯿﺎری را در ﺗـﺮس و اﺳـﺎرت ﻧﮕـﻪ ﻣـﯽدارد ،آزاد ﮐﺮدﻧـﺪ.
ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﻣـﮋده ﻓﻮقاﻟﻌـﺎده ﻓﯿـﺾ و ﺻﻠـﺢ )ﺳـﻼﻣﺘﯽ( را ﮐـﻪ ﺧـﺪا در ﻣﺴـﯿﺢ
ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﺑﻮﺟـﻮد آورد اﻧﻌـﮑﺎس ﻣﯽدﻫـﺪ ،وارد ﻧﻮﻋـﯽ ﺳـﺘﺎﯾﺶ ﺑﯽاﺧﺘﯿـﺎر ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ در آﯾـﺔ ۵
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷـﻮد.

از متﺎم ﮐﻼﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ در ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۵ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ،درک ﺧﻮد
را از اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﮐﻼس ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۵ژوﺋﯿﻪ

ﻫﯿﭻ اﻧﺠﯿﻞ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﭘـﺲ از ادای اﺣـﱰام آﻏﺎزﯾـﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽآﯾـﺪ؟ ﻏﻼﻃﯿـﺎن
۱۷

ﭼﮕﻮﻧـﻪ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ؟ آﯾـﺎت ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ :ﻏﻼﻃﯿﺎن
ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺔ  ۶را ﺑـﺎ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺔ  ، ۸اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺔ  ،۴ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺑﺎب
 ۱آﯾـﺔ  ۳و اول ﺗﺴـﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺔ. ۲
اﮔﺮﭼـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻪ ﻫﻤـﻪ ﻧـﻮع ﻣﺸـﮑﻼت و ﺳـﺨﺘﯽﻫﺎی ﻣﺤﻠـﯽ در ﻧﺎﻣـﻪاش ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ اﺷـﺎره
ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،اﻣـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﺎن اﯾـﻦ را ﯾـﮏ ﻋﺎدت ﺳـﺎﺧﺖ ﮐـﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﺎ دﻋﺎ و ﺷـﮑﺮﮔﺰاری از
ﺧـﺪا ﺑـﺮای اﯾـامن ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧـﺶ آﻏـﺎز منﺎﯾـﺪ .او ﺣﺘـﯽ اﯾـﻦ ﮐﺎر را در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻧـﻮاع رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﺑﺤـﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿـﺰ دﺳـﺖ و ﭘﻨﺠـﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ،ﻧﯿـﺰ اﻧﺠـﺎم داد )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب
 ۱آﯾـﺔ  ۴را ﺑـﺎ ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺔ  ۱ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ( .ﴍاﯾﻂ در ﻏﻼﻃﯿﻪ ﺑﺴـﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳـﺖ ،ﮐﻪ
ﭘﻮﻟـﺲ ﮐﺎﻣـﻼً ﺷـﮑﺮﮔﺰاری را ﺣـﺬف منـﻮده و ﺑـﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠـﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد.

ﭘﻮﻟﺲ از ﭼﻪ واژﮔﺎن ﻗﺪرمتﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﮕﺮاﻧﯽ او در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ در ﻏﻼﻃﯿﻪ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت  ۶ﺗﺎ  ۹و ﺑﺎب  ۵آﯾﺔ  ۱۲را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﭘﻮﻟـﺲ از ﻫﯿـﭻ واژهای در َد َﻋـﻮیِ ﺧـﻮد ﻋﻠﯿـﻪ ﻏﻼﻃﯿـﺎن درﯾـﻎ منﯽﮐﻨـﺪ .ﺑـﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳـﺎده ،او
آنﻫـﺎ را ﻣﺘﻬـﻢ ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧـﺖ ورزﯾﺪه اﻧـﺪ .در واﻗـﻊ ،واژة روی
ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪن ﮐـﻪ در آﯾـﺔ  ۶آﻣـﺪه اﺳـﺖ ،اﻏﻠـﺐ ﺑـﺮای ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﴎﺑﺎزاﻧـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸـﺪ ﮐـﻪ از
وﻓـﺎداری ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر ﺑﺎ ﺗـﺮک ارﺗـﺶ روی ﺑـﺮ ﻣﯿﮕﺮداﻧﺪﻧﺪ .از ﻧﻈـﺮ روﺣﺎﻧﯽ ،ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐـﻪ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺧﺎﺋﻨﺎﻧـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ از ﺧـﺪای ﺧـﻮد روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ.
ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺧـﺪا را ﺗـﺮک منﻮدﻧـﺪ؟ ﺑـﺎ روی ﮔﺮداﻧـﺪن ﺑـﻪ ﺳـﻮی اﻧﺠﯿﻠـﯽ دﯾﮕـﺮ .ﭘﻮﻟـﺲ
منﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑﯿـﺶ از ﯾـﮏ اﻧﺠﯿـﻞ وﺟـﻮد دارد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﻌﻀـﯽ در ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ – ﺑـﺎ ﺗﻌﻠﯿـﻢ
اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـامن ﺑـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﮐﺎﻓـﯽ ﻧﺒـﻮد )اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  – (۵ﭼﻨـﺎن رﻓﺘـﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﮔﻮﯾـﺎ اﻧﺠﯿـﻞ دﯾﮕـﺮی وﺟـﻮد دارد .ﭘﻮﻟـﺲ از اﯾـﻦ ﺗﺤﺮﯾـﻒ اﻧﺠﯿـﻞ ﭼﻨـﺎن ﻧﺎراﺣـﺖ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ متﺎﯾـﻞ دارد ﻫـﺮ ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ اﻧﺠﯿـﻞ دﯾﮕـﺮی را ﻣﻮﻋﻈـﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣـﻮرد ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧـﺪا ﻗﺮار
ﴫ اﺳـﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳـﺎً
ﺑﮕﯿـﺮد! )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺔ  .(۸ﭘﻮﻟـﺲ ﺑﺴـﯿﺎر در ﻣـﻮرد اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭼﻨﺎن ُﻣ ِ ّ
ﯾـﮏ ﭼﯿـﺰ را )ﺑـﺮای ﺗﺎﮐﯿـﺪ( دو ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺑﯿـﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ)ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺔ .(۹

اﻣﺮوزه ﺣﺘﯽ در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺎ )در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ( ،متﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﺻﻮل ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ وﺟﻮد دارد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ )ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ را
دارد ،ﺗﺠﺮﺑﻪﻣﺎن و راﺑﻄﻪﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی
ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ؟
۱۸

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
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ﻣﻨﺸﺎء اﻧﺠﯿﻞ ﭘﻮﻟﺲ
دردﴎﺳـﺎزان در ﻏﻼﻃﯿـﻪ ﻣﺪﻋـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ اﻧﺠﯿـﻞ ﭘﻮﻟـﺲ در واﻗﻊ از متﺎﯾـﻞ وی ﺑﻪ ﺟﻠﺐ
رﺿﺎﯾـﺖ دﯾﮕـﺮان ﻧﺸـﺄت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﭘﻮﻟـﺲ ﴏﻓﺎً ﺑﺪﻧﺒـﺎل ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ دﯾﮕـﺮان ﺑﻮد،
ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی اﺣﺘـامﻻً در ﻧﺎﻣـﻪاش ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣﯽﺑـﻮد؟ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾﺎت  ۶ﺗـﺎ  ۹و  ۱۱ﺗﺎ
 ۲۴را در ﻣـﺪ ﻧﻈﺮ ﻗـﺮار دﻫﯿﺪ.
ﭼﺮا ﭘﻮﻟﺲ ﻻزم منﯽدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾامﻧﺪاران ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ﺧﺘﻨﻪ ﺑﺸﻮﻧﺪ؟ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭘﻮﻟﺲ ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ
دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺮدم اﯾامن ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ آنﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾﺎن ﴍوﻃﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺘﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،آن را اﻟﺰاﻣﯽ
ﻧﺪاﻧﺴﺖ .او ﯾﮏ راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪة ﻣﺮدم ﺑﻮد! ﭘﻮﻟﺲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻗﺪرمتﻨﺪی ﮐﻪ در آﯾﺎت  ۸و  ۹ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺑﻮد ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد.

ﭼـﺮا ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺗـﻼش در راﺿـﯽ ﮐـﺮدن ﻣـﺮدم و ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﭘﯿـﺮو ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻮدن،
ﻏﯿـﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ؟
ﭘـﺲ از ﺑﯿﺎﻧﯿـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ در آﯾـﺎت  ۱۱و  ۱۲ﮐـﻪ او اﻧﺠﯿـﻞ و اﻗﺘـﺪارش را ﻣﺴـﺘﻘﯿامً از ﺧـﺪا
درﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ،ﺳـﺨﻨﺎﻧﺶ در آﯾﺎت  ۱۳ﺗـﺎ  ۲۴ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﻈـﻮر وی را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
آﯾـﺎت  ۱۳ﺗـﺎ  ۲۴رواﯾـﺖ ﴍحﺣـﺎل ﴍاﯾـﻂ ﭘﻮﻟـﺲ ﭘﯿـﺶ از اﯾـامن آوردﻧﺶ )آﯾـﺎت  ۱۳و ،(۱۴
در ﺣﯿـﻦ اﯾـامن آوردﻧـﺶ )آﯾـﺎت  ۱۵و  (۱۶و ﭘـﺲ از آن )آﯾـﺎت  ۱۶ﺗـﺎ  (۲۴را اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ.
ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﺪﻋـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﴍاﯾﻄـﯽ ﮐﻪ در ﻫـﺮ ﮐﺪام از اﯾـﻦ روﯾﺪادﻫﺎ وﺟﻮد داﺷـﺖ ،اﯾـﻦ ادﻋﺎ را
ﮐـﻪ اﻧﺠﯿﻠـﺶ را از ﮐﺴـﯽ ﻏﯿـﺮ از ﺧـﺪا درﯾﺎﻓـﺖ منـﻮد ،ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑـﻦ ﻣﯽﺳـﺎزﻧﺪ .ﭘﻮﻟﺲ ﻗﺼـﺪ ﻧﺪارد
ﺑﻨﺸـﯿﻨﺪ و اﺟـﺎزه ﺑﺪﻫـﺪ ﮐﺴـﯽ ﭘﯿـﺎم وی را ﺑـﺎ زﯾـﺮ ﺳـﺆال ﺑـﺮدن ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪﻧﺶ ،ﺑﯽاﻋﺘﺒـﺎر
ﮐﻨـﺪ .او ﻣﯽداﻧـﺪ ﭼـﻪ اﺗﻔﺎﻗـﯽ ﺑﺮاﯾـﺶ رخ داد ،او ﻣﯽداﻧـﺪ ﺑـﺮای ﺗﻌﻠﯿـﻢ دادن ﺑـﺮای ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی
ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ و او ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻗﯿﻤﺘـﯽ آن ﮐﺎر را اﻧﺠـﺎم ﺧﻮاﻫـﺪ داد.
۱۹

ﺷـام از ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪﻧﺘﺎن در ﻣﺴـﯿﺢ ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﻣﯿـﺰان ﻣﻄﻤـﱧ ﻫﺴـﺘﯿﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧـﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑـﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺑﺪاﻧﯿـﺪ ﺧـﺪا ﺷـام را ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم ﭼـﻪ ﮐﺎری ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳـﺖ؟ در
ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل ،ﺣﺘـﯽ اﮔـﺮ از ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪن ﺧـﻮد ﻣﻄﻤﱧ ﻫﺴـﺘﯿﺪ ،ﭼـﺮا ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ
ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺸـﻮرت دﯾﮕـﺮان ﮔـﻮش ﻓـﺮا دﻫﯿـﺪ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۷ژوﺋﯿﻪ

ﺗﻔﮑﺮی ﻓﺮاﺗﺮ» :ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﻤﺔ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ اﻋﻀﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدی زاده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪﮔﺎن دﯾﻦ ﯾﻬﻮد ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾﻦ اﯾامﻧﺪاران ﻣﺴﯿﺤﯽ ﯾﻬﻮدی ﺗﺒﺎر ،دﺳﱰﺳﯽ آﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺸﺎن ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﭘﻮﻟﺲ از ﻃﺮﯾﻖ
اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘ ّﺪس ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد؛ از اﯾﻦ رو آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﯽاﺛﺮ منﻮدن ﺗﺄﺛﯿﺮ او و ﺗﻀﻌﯿﻒ
اﻗﺘﺪارش از ﻫﯿﭻ روﺷﯽ درﯾﻎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﺟﺰء ﺣﻮارﯾﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺒﻮده و
ﻫﯿﭻ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﯿﺴﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،او ﻋﻘﯿﺪه دارد ﺗﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﯽ
دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﭘﻄﺮس ،ﯾﻌﻘﻮب و ﺳﺎﯾﺮ رﺳﻮﻻن اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﺪ...
»روح ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺎ دﯾـﺪن ﴍارتﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﴎﻋـﺖ زﯾـﺎد ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻧﺎﺑـﻮدی اﯾـﻦ ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎ
ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ،آزرده ﺷـﺪ .او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠـﻪ ﺑﺮای ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷـﺖ و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻧﺎدرﺳـﺖ اﯾﺸـﺎن را
اﻓﺸـﺎ منـﻮد و ﺑـﺎ ﺷـﺪت زﯾﺎد ﮐﺴـﺎﻧﯽ را ﮐـﻪ از اﯾـامن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﴎزﻧﺶ منـﻮد – «.اﻟﻦ
ﺟـﯽ .واﯾـﺖ ﺑـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه از ﻣﺮﺟـﻊ زﯾﺮ.
Ellen G. White, Sketches From the Life of Paul, pp. 188, 189

۲۰

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﺘـﺎن از درک ﺧـﻮد از ﻣﺎﻫﯿـﺖ اﻧﺠﯿـﻞ را در ﮐﻼس ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ از ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾـﻢ؟
 .۲ﭘﻮﻟـﺲ در ﻣﻘﺪﻣـﻪ ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ،اﻇﻬـﺎر منـﻮد ﮐـﻪ ﻣﺮگ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎص
اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎد .آن دﻟﯿـﻞ ﭼـﻪ ﺑـﻮد و اﻣـﺮوزه ﺑﺮای ﻣـﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾـﯽ دارد؟
 .۳ﭘﻮﻟـﺲ در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺔ  ۱۴ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ رﺳـﻮم و
ﺳـﻨﺘﻬﺎی ﭘﺪراﻧـﺶ ﻣﺘﻌﺼـﺐ ﺑـﻮد .ﻣﻨﻈـﻮر او از »رﺳـﻮم و ﺳـﻨﺖ« اﺣﺘامﻻً ﻫﻢ ﺳـﻨﺘﻬﺎی
ﺷـﻔﺎﻫﯽ ﻓﺮﯾﺴـﯿﺎن و ﻫـﻢ ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﭼـﻪ ﺟﺎﯾـﯽ ﺑـﺮای رﺳـﻢ و ﺳـﻨﺖ در
اﯾـامن ﻣـﺎ وﺟـﻮد دارد؟ ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ اﻣـﺮوزه در ﻣﻮرد ﺳـﺆال ﮐﻠﯽ رﺳـﻢ
و ﺳـﻨﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﭼـﻪ ﻫﺸـﺪاری ﺑﺪﻫﺪ؟
 .۴ﭼـﺮا ﭘﻮﻟـﺲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎوری ﻣﺘﻔـﺎوت از آﻧﭽـﻪ او ﮔﻔﺘـﻪ و اﻧﺠـﺎم
ﻣﯿﺪاد»ﻧﺎﺑﺮدﺑـﺎر« ﺑـﻮد؟ ﯾﮑﺒـﺎر دﯾﮕـﺮ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣـﻮاردی را ﮐـﻪ او درﺑـﺎرة ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
دﯾـﺪﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوﺗـﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﯿﻞ داﺷـﺘﻨﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﮐﺴـﯽ ﺑﺎ
ﭼﻨﯿـﻦ ﻣﻮﺿﻌـﯽ ﺳـﺨﺖ و ﺳـﺎزشﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،اﻣﺮوزه در ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻣﺎ ﻣﺪّ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺸـﻮد؟
ﺧﻼﺻـﻪ :ﻣﻌﻠّـامن دروﻏﯿـﻦ در ﻏﻼﻃﯿـﻪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ادﻋﺎ ﮐـﻪ رﺳـﺎﻟﺖ و ﭘﯿـﺎم اﻧﺠﯿﻞ ﭘﻮﻟـﺲ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪا ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺳـﻌﯽ در ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﺸـﺎرت وی داﺷـﺘﻨﺪ .ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎ ﻫﺮ دوی اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت در آﯾﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ
در رﺳـﺎﻟﻪ ﺧﻮﯾـﺶ ﺑـﻪ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ،ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﯽدﻫـﺪ .او ﺷـﺠﺎﻋﺎﻧﻪ اﻇﻬـﺎر ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﯾـﮏ راه ﻧﺠـﺎت
وﺟـﻮد دارد و ﺗﻮﺿﯿـﺢ ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ وﻗﺎﯾـﻊ در راﺳـﺘﺎی اﯾـامن آوردﻧـﺶ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪن و اﻧﺠﯿـﻞ وی ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ از ﺟﺎﻧـﺐ ﺧﺪا ﺑﺎﺷـﻨﺪ.

۲۱

درس ﺳﻮم

 ۸ﺗﺎ  ۱۴ژوﺋﯿﻪ

وﺣﺪت اﻧﺠﯿﻞ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۱۴؛ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾﺎت ۱۰
ﺗـﺎ  ۱۳؛ ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۱۷آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۲۱؛ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۸آﯾـﺎت  ۳۱ﺗـﺎ  ۳۶؛ ﮐﻮﻟﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب
 ۳آﯾـﺔ .۱۱
آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :ﭘـﺲ ﺧﻮﺷـﯽ ﻣـﺮا ﮐﺎﻣـﻞ ﮔﺮداﻧﯿـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﯾـﮏ ﻓﮑـﺮ ﮐﻨﯿـﺪ و ﻫـامن
ﻣﺤﺒـﺖ منـﻮده ،ﯾـﮏ دل ﺑﺸـﻮﯾﺪ و ﯾـﮏ ﻓﮑـﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ« )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺔ .(۲
ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺗﻔﺴـﯿﺮی :اﮔـﺮ ﭼﻨﯿـﻦ اﺳـﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ را ﻣﺤﺒﺖ منـﻮده  ،ﻗﻠﺒـﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮاﻓﻖ داﺷـﺘﻪ
و ﻫﻤـﺪل و ﻫﻤﻔﮑـﺮ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺮا واﻗﻌﺎ ﺷـﺎد ﺳـﺎزﯾﺪ.
ﺟـﺎن ﮐﺎﻟﻮﯾـﻦ ) (John Calvinﮐـﻪ در زﻣـﺮه ﭘﺮوﺗﺴـﺘﺎﻧﻬﺎی اﺻـﻼح ﻃﻠـﺐ ﺑﻮد اﻋﺘﻘﺎد داﺷـﺖ
ﮐـﻪ ﺗﻔﺮﻗـﻪ و ﺟﺪاﯾـﯽ ،ﺷـﯿﻮه اﺻﻠـﯽ ﴎ دﺳـﺘﻪ اﻫﺮﯾﻤﻨـﺎن ﻋﻠﯿـﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﺳـﺖ و ﻫﺸـﺪار داد ﮐـﻪ
ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﯾـﺪ از اﻧﺸـﻘﺎق ﮐـﻪ ﻫﻤﭽـﻮن ﻃﺎﻋـﻮن اﺳـﺖ اﺟﺘﻨـﺎب ﮐﻨﻨـﺪ .اﻣـﺎ آﯾـﺎ اﺗ ّﺤـﺎد ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ
ﻗﯿﻤـﺖ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺣﻔـﻆ ﺑﺸـﻮد؟ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﮔـﺮ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗـﺮ ) (Martin Lutherﭘﺪر ﭘﺮوﺗﺴـﺘﺎن
ﻫـﺎی اﺻـﻼح ﻃﻠـﺐ ،ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ اﺗﺤـﺎد ،ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻣﺤﺎﮐﻤـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ورﻣـﺰ )Diet of
 (Wormsآورده ﺷـﺪ ،ﺗﺼﻤﯿـﻢ ﻣﯿﮕﺮﻓـﺖ ﺗـﺎ ﻋﻘﺎﯾـﺪ ﺧﻮﯾـﺶ را در ﻣﻮرد رﺳـﺘﮕﺎری ﺑﻮاﺳـﻄﻪ اﯾامن
ﻣﺤـﺾ اﻧـﮑﺎر ﮐﻨﺪ.
»اﮔـﺮ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕـﺰار اﺻـﻼح ﻃﻠـﺐ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻧﮑﺘـﻪ ﴎ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻓـﺮود ﻣـﯽ آورد ﺷـﯿﻄﺎن و
ﺳـﭙﺎﻫﺶ ﭘﯿـﺮوزی را ﺑﺪﺳـﺖ ﻣﯽآوردﻧـﺪ .اﻣـﺎ اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﺗﺰﻟـﺰل ﻧﺎﭘﺬﯾـﺮ او وﺳـﯿﻠﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﺴـﺎ و
آﻏـﺎز ﻋـﴫی ﺟﺪﯾـﺪ و ﺑﻬـﱰ ﺑـﻮد – «.اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖ .ﺟـﺪال ﻋﻈﯿﻢ ﺻﻔﺤـﻪ .١۶۶
(Ellen G. White)، The Great Controversy, p. 166
در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ،۱۴ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﺳـﻮل ﻫـﺮ ﮐﺎری در ﺗﻮاﻧـﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ
ﺗـﺎ ﺣـﻮزه رﺳـﺎﻟﺘﯽ او وﺣـﺪت ﺧـﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨـﺪ در ﺣﯿﻨﯿﮑﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از اﯾامﻧﺪاران ﺗـﻼش ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ
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ﺗـﺎ آﻧـﺮا ﺑـﻪ ﻧﺎﺑـﻮدی ﺑﮑﺸـﺎﻧﻨﺪ .اﻣـﺎ ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻫﻤﯿﺘـﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﺗّﺤـﺎد ﺑـﺮای ﭘﻮﻟـﺲ داﺷـﺖ ،او
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ اﺟـﺎزه دﻫـﺪ ﺗﺎ ﺑـﺮای اﺳـﺘﺤﺼﺎل آن ،ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﻧﺠﯿﻞ ﺑـﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﯿﻔﺘـﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐـﻪ در ﺑﻄـﻦ اﺗّﺤـﺎد ﺟﺎﯾـﯽ ﺑـﺮای ﺗﻨـﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ وﺟـﻮد داﺷـﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ اﻧﺠﯿـﻞ ﻫﺮﮔﺰ منﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ
در اﯾـﻦ روﻧـﺪ در ﮔـﺮداب ﻣﻬﻠﮑـﻪ ﻗـﺮار ﮔﯿﺮد.
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱۵ژوﺋﯿﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۹ژوﺋﯿﻪ

اﻫﻤﯿﺖ اﺗّﺤﺎد
اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۱۰ﺗـﺎ  ۱۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﯾـﻦ آﯾـﺎت درﺑﺎره ﻣﯿـﺰان اﻫﻤﯿﺖ اﺗﺤﺎد
در ﮐﻠﯿﺴـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﭘﻮﻟـﺲ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﺑﻪ ﻣـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﭘﻮﻟﺲ ﮐﻪ آن اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻋﺪم ﻣﴩوﻋﯿﺖ اﻧﺠﯿﻞ او از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در
ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱و  ،۲ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ وی ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد
ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯿﺪارد .ﻣﻌﻠامن دروﻏﯿﻦ در ﻏﻼﻃﯿﻪ ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﭘﻄﺮس و دﯾﮕﺮ
رﺳﻮﻻن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﻧﺪارد .آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﯾﮏ ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻮد.
ﭘﻮﻟـﺲ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﯾـﻦ اﺗﻬـﺎم ،رواﯾـﺖ ﺳـﻔﺮی ﮐـﻪ دﺳـﺖ ﮐـﻢ ﭼﻬـﺎرده ﺳـﺎل ﭘـﺲ از اﯾامن
آوردﻧـﺶ ﺑـﻪ اورﺷـﻠﯿﻢ داﺷـﺖ را ﺑﺎر دﯾﮕـﺮ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼـﻪ از زﻣﺎن اﯾﻦ ﺳـﻔﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻄﻤﱧ
ﻧﯿﺴـﺘﯿﻢ  ،ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ﻫﯿﭻ ﺳـﻔﺮی در روزﮔﺎر ﮐﻬﻦ ﮐﺎر آﺳـﺎﻧﯽ ﻧﺒـﻮد .اﮔﺮ او از ﻃﺮﯾـﻖ زﻣﯿﻨﯽ از
اﻧﻄﺎﮐﯿـﻪ ﺑـﻪ اورﺷـﻠﯿﻢ ﺳـﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﺪ ،اﯾﻦ ﺳـﻔﺮ ﮐـﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻔﺘﺼـﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﻪ درازا ﻣﯿﮑﺸـﯿﺪ
دﺳـﺖ ﮐـﻢ ﭼﻨـﺪ ﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮل ﻣﯽآﻧﺠﺎﻣﯿـﺪ و ﺑـﺎ ﻣﺨﺎﻃـﺮات و ﺳـﺨﺘﯿﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑـﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣـﺎل ،ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﭼﻨﯿـﻦ دﺷـﻮاریﻫﺎﯾﯽ ،ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﻔﺮ رﻓﺖ ،ﻧـﻪ ﺑﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ رﺳـﻮﻻن
او را اﺣﻀـﺎر ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺨﺎﻃـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ روحاﻟﻘـﺪس او را ﻃﻠﺒﯿﺪه ﺑـﻮد .و در ﺣﯿﻨﯿﮑﻪ در
آﻧﺠـﺎ ﺑـﻮد ،اﻧﺠﯿﻞ ﺧـﻮد را ﺑﻪ رﺳـﻮﻻن ﻋﺮﺿﻪ داﺷـﺖ.
ﭼـﺮا او اﯾـﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠـﺎم داد؟ ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً ﻧـﻪ ﺑﺨﺎﻃـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ در ﻣـﻮرد آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﺗﻌﻠﯿـﻢ ﻣﯿـﺪاد
ﺗﺮدﯾـﺪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .او ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺣﺘـﻢ ﺑـﻪ ﻫﯿﭻ ﻧـﻮع ﺗﺄﯾﯿـﺪی از ﺟﺎﻧـﺐ اﯾﺸـﺎن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷـﺖ.
ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻓﺮاﻣـﻮش ﮐﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ او ﭘﯿـﺶ از اﯾﻦ ﻫامن اﻧﺠﯿـﻞ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎرده ﺳـﺎل ﺑﺸـﺎرت ﻣﯿﺪاد.
و اﮔﺮﭼـﻪ او ﺑـﻪ اﺟـﺎزه ﯾـﺎ ﺗﺄﯾﯿـﺪ اﯾﺸـﺎن ﻧﯿـﺰ اﺣﺘﯿﺎﺟـﯽ ﻧﺪاﺷـﺖ ،اﻣـﺎ ﺑـﺮای ﺣامﯾـﺖ و ﺗﺸـﻮﯾﻖ
رﺳـﻮﻻن دﯾﮕـﺮ ارزش زﯾـﺎدی ﻗﺎﺋـﻞ ﺑﻮد.
ﭘـﺲ ،اﯾـﻦ اﺗﻬـﺎم ﮐـﻪ ﭘﯿﺎم ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ،ﻧـﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪای ﺑـﺮ ﻋﻠﯿﻪ او ﺑـﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻪ اﺗّﺤﺎد رﺳـﻮﻻن و ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﻮد.
ﺣﻔـﻆ و اﺑﻘـﺎی اﺗ ّﺤـﺎد رﺳـﺎﻟﺘﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﴐوری ﺑـﻮد ،زﯾـﺮا ﺗﻔﺮﻗـﻪ ﻣﯿـﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟﺲ

۲۳

ﺑـﺮای ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن و ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻣـﺎدر در اورﺷـﻠﯿﻢ داﺷـﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴـﺖ ﻋﻮاﻗـﺐ ﻓﺎﺟﻌـﻪ ﺑـﺎری ﺑﻪ
ﻫﻤـﺮاه داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻋﺪم ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﻏﯿﺮﯾﻬـﻮدی و ﯾﻬﻮدی ﺗﺒﺎر ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸـﺪ
ﮐـﻪ »ﻣﺴـﯿﺢ از آﻧﻬـﺎ ﺟـﺪا ﺷـﺪه و متﺎﻣﯽ زﺣامﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮای ﺑﺸـﺎرت ﺑـﻪ ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺷـﺪه ﺑـﻮد و اﻣﯿﺪ داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﴏف ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫـﺪر ﻣﯽرﻓﺖ – «.اف .اف .ﺑﺮوس ،رﺳـﺎﻟﻪ
ای ﺑـﺮای ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺻﻔﺤﻪ .١١١
F. F. Bruce, The Epistle to the Galatians, p. 111

ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ ﮐـﻪ اﺗّﺤـﺎد ﮐﻠﯿﺴـﺎی اﻣـﺮوزی را ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﮐﺪاﻣﻨـﺪ؟ ﻣﻬﻢﺗـﺮ
اﯾﻨﮑـﻪ ،ﭘـﺲ از اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺎ آنﻫﺎ را ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ روﺑﺮو ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ؟
ﭼـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ از اﺗّﺤـﺎد ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۱۰ژوﺋﯿﻪ

ﺧﺘﻨﻪ و ﺑﺮادران دروﻏﯿﻦ
ﭼﺮا ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪن ،ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻣﯿﺎن ﭘﻮﻟﺲ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﯾﻬﻮدی ﺗﺒﺎر ﻣﺒﺪل
ﺑﻮد؟ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱۷آﻳﺎت  ۱ﺗﺎ  ۲۲؛ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﻳﺎت  ۳ﺗﺎ  ، ۵ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۲و  ۶؛
اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۱۵آﯾﺎت  ۱و  ۵را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﭼﺮا درک اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺘﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن دﺷﻮار منﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﺧﺘﻨـﻪ ﺷـﺪن ﻧﺸـﺎﻧﺔ راﺑﻄـﻪ ﻋﻬـﺪی ﺑـﻮد ﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑـﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﭘـﺪر اﻣﺖ ﯾﻬـﻮد ﺑﺴـﺖ .اﮔﺮﭼﻪ
ﺧﺘﻨـﻪ ﺷـﺪن ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮای اوﻻد ﻣﺬﮐـﺮ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﺑـﻮد ،ﯾﻌﻨـﯽ متﺎم ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﻬـﺪ ﺑﺎ ﺧﺪا
دﻋـﻮت ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ .ﻧﺸـﺎن ﺧﺘﻨﻪ در ﺑـﺎب  ۱۷ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ داده ﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺲ
از ﺗـﻼش ﻣﺼﯿﺒﺖﺑـﺎر اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﺣﺎدث ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﭘﺪر ﻓﺮزﻧـﺪی از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﴫیِ ﻫﻤﴪش ﺑﺸـﻮد
ﮐـﻪ در ﺗﺤﻘـﻖ ﺑﺨﺸـﯿﺪن ﺑـﻪ وﻋﺪه ﺧـﺪا ﮐﻤﮑﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺧﺘﻨـﻪ ﺷـﺪن ﻧﺸـﺎﻧﯽ از ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻋﻬـﺪ ﺑـﻮد .ﯾـﺎدآوری ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻧﻘﺸـﻪﻫﺎی ﺑﴩی ﺑـﺎ ﺑﻬﱰﯾﻦ
ﻃـﺮح ،ﻫﺮﮔـﺰ منﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ آﻧﭽـﻪ را ﮐـﻪ ﺧـﺪ وﻋـﺪه داده اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﮐـامل ﺑﺮﺳـﺎﻧﻨﺪ .ﺧﺘﻨـﻪ ﻇﺎﻫﺮی
ﻗـﺮار ﺑـﻮد ﺗـﺎ منـﺎدی از ﺧﺘﻨـﻪ ﺑﺎﻃﻨـﯽ ﻗﻠـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ )ﺗﺜﻨﯿـﻪ ﺑﺎب  ۱۰آﯾـﺔ  ،۱۶ﺑـﺎب  ۳۰آﯾـﺔ  ۶؛ ارﻣﯿﺎ
ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺔ  ۴؛ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺔ  .(۲۹اﯾـﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺮف ﻗﻄـﻊ اﻋﺘامد از ﺑﻪ ﺧـﻮد اﺗﮑﺎﯾﯽ و در
ﻋـﻮض ﺗﮑﯿـﻪای وﻓﺎداراﻧـﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
اﮔﺮﭼـﻪ در زﻣـﺎن ﭘﻮﻟـﺲ ،ﺧﺘﻨـﻪ ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﺑـﺎ ارزش ﻫﻮﯾـﺖ ﻣﻠـﯽ و دﯾﻨـﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷـﺪه ﺑـﻮد – ﻧﺸـﺎﻧﻪای ﮐـﻪ در اﺑﺘـﺪا ﻗـﺮار ﻧﺒـﻮد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺣﺪود ﺻـﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳـﺎل ﭘﯿﺶ از
۲۴

ﺗﻮﻟـﺪ ﻋﯿﺴـﯽ ،ﺑﺮﺧـﯽ وﻃـﻦ ﭘﺮﺳـﺘﺎن ﺑﯿـﺶ از ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺼـﺐ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ متـﺎم ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸـﺪه در
ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ را ﺑـﻪ ﺧﺘﻨـﻪ ﺷـﺪن وادار ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ آن را ﺑﺮای متـﺎم ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﻮﻣﻬـﺎی اﻃﺮاف
زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ و در زﯾـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺣـﻮزة ﻗﻀﺎﯾـﯽ آنﻫـﺎ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ  ،اﻟﺰاﻣـﯽ داﻧﺴـﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﻀـﯽ ﺣﺘـﯽ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑـﺎور ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺧﺘﻨـﻪ ﺷـﺪن ﮔﺬرﻧﺎﻣـﻪ ﻧﺠﺎت ﺑـﻮد .اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﻟﻄﯿﻔﻪﻫـﺎی ﮐﻬـﻦ دﯾـﺪه ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ ﭼـﻮن» ،ﻣﺮدان ﺧﺘﻨﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺟﻬﻨﻢ
منﯽروﻧـﺪ« را اﻇﻬـﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ – .ﺳـﯽ .ﺋـﯽ .ﺑـﯽ .ﮐﺮﻧﻔﯿﻠـﺪ ،ﻧﮕﺮﺷـﯽ ﻣﻮﺷـﮑﺎﻓﺎﻧﻪ و ﺗﻔﺴـﯿﺮی ﺑـﻪ
رﺳـﺎﻟﻪ روﻣﯿـﺎن .ﻧـﴩ ادﯾﻨﺒـﻮرگ .ﺗـﯽ ﮐﻼرک .ﺻﻔﺤﻪ .١٧٢
C. E. B. Cranfield, A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans
ﻓـﺮض ﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﺨﺎﻟـﻒ ﺧﺘﻨﻪ ﺷـﺪن ﺑﻮد ،اﺷـﺘﺒﺎه اﺳـﺖ .آﻧﭽـﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑـﻪ آن اﻋﱰاض
داﺷـﺖ ،اﴏار ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﺣﺘـامً ﺧﺘﻨـﻪ ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ .ﻣﻌﻠـامن دروﻏﯿـﻦ
ﮔﻔﺘﻨـﺪ» :اﮔـﺮ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ آﯾﯿﻦ ﻣﻮﺳـﯽ ﻣﺨﺘﻮن ﻧﺸـﻮﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿـﺪ« )اﻋامل
رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﺔ  .(۱ﭘﺲ ﻣﺴـﺄﻟﻪ در واﻗـﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﺷـﺪن ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑـﻪ درﺑﺎرة ﻧﺠﺎت
ﺑـﻮد .ﻧﺠـﺎت ﯾـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺤـﺾ اﯾـامن ﺑﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری
ﺑـﴩ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷـﻮد.

ﺷـﺎﯾﺪ اﻣـﺮوزه ﺧﺘﻨـﻪ ﺷـﺪن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺸـﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﮐﻠﯿﺴـﺎ ،ﺑﺎ ﭼﻪ دﺷـﻮاریﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۱ژوﺋﯿﻪ

اﺗﺤﺎد در ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۱۰را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادران ﮐﺬﺑـﻪ »آزادی ﻣﺎ
را ﮐـﻪ در ﻣﺴـﯿﺢ ﻋﯿﺴـﯽ دارﯾـﻢ ،ﺟﺎﺳﻮﺳـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﺗﺎ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ درآورﻧـﺪ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺗﻔﺴـﯿﺮی :اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺧﺘﻨـﻪ را ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﭘﯿـﺶ ﮐﺸـﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴـﺘﻨﺪ
اﻣـﺎ در واﻗـﻊ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻧﺒﻮدﻧـﺪ .اﯾﺸـﺎن ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳـﯽ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﻨـﺪ ﮐﻪ آزادی
ﻣـﺎ در ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﺳـﺖ و ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺎ ﺗـﺎ ﭼﻪ ﺣـﺪ از ﴍﯾﻌﺖ ﯾﻬـﻮد ﭘﯿﺮوی
ﻣﯿﮑﻨﯿـﻢ) .ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺔ  .(۴ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن از ﭼـﻪ رﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؟ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑـﺎب  ۸آﯾﺎت
 ۳۱ﺗـﺎ  ۳۶؛ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۶و  ، ۷ﺑـﺎب  ۸آﯾـﺎت  ۲و  ۳؛ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت
 ۲۳ﺗـﺎ  ،۲۵ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۷و  ۸؛ ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱۴و  ۱۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ
اﯾـﻦ آزادی را ﺑـﺮای ﺧـﻮد ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟
۲۵

آزادی ﯾـﺎ رﻫﺎﯾـﯽ ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﴍﺣـﯽ از ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ،دارای ﻣﻔﻬﻮﻣـﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬـﻢ ﺑـﺮای
ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .او از اﯾـﻦ واژه ﺑﯿـﺶ از ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳـﺖ و
واژهﻫـﺎی آزاد و آزادی ﺑﻄـﻮر ﻣﮑـﺮر در ﮐﺘـﺎب ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﮑﺎر ﺑﺮده ﺷـﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮﭼـﻪ آزادی ﺑﺮای
ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ آزادی در ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻐﺘﻨﻢ اﺳـﺖ ﺗﺎ ﺑـﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ
ﻧـﻮع زﻧﺪﮔـﯽ ﺧـﻮد را ﺑﮕﻮﻧـﻪ ای ﺗﻐﯿﯿـﺮ دﻫﯿـﻢ ﺗﺎ وﻗﻒ ﺧﺪا ﺑﺎﺷـﺪ؛ اﯾـﻦ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﺷـﺎﻣﻞ آزادی
و رﻫﺎﯾـﯽ از ﻗﯿـﺪ و ﺑﻨﺪﮔـﯽ ﺑـﻪ متﺎﯾـﻼت ذاﺗﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﻨﺎه اﺳـﺖ )روﻣﯿﺎن ﺑـﺎب  ، (۶رﻫﺎﯾﯽ از
ﻣﺠـﺎزات اﺣـﮑﺎم )روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۸آﯾـﺎت  ۱و  (۲و رﻫﺎﯾـﯽ از ﻗﺪرت ﻣـﺮگ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن
ﺑـﺎب  ۱۵آﯾﺔ .(۵۵

رﺳـﻮﻻن ﺗﺸـﺨﯿﺺ دادﻧـﺪ ﮐـﻪ »ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ اﻋﻼم اﻧﺠﯿـﻞ ﺑﻪ ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺳـﭙﺮده
ﺷـﺪه ،ﻫـامن ﻃـﻮری ﮐـﻪ وﻇﯿﻔـﮥ اﻋـﻼم اﻧﺠﯿﻞ ﺑـﻪ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﺑﻪ ﭘﻄـﺮس ﻣﺤﻮل ﺷـﺪه ﺑﻮد«
)ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺔ  .(۷اﯾـﻦ ﻣﻄﻠﺐ درﺑـﺎره ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺗّﺤـﺎد و ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ در درون
ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﭼﻪ ﭼﯿـﺰی ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ؟
رﺳـﻮﻻن ﺗﺼﺪﯾـﻖ منﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺧـﺪا ﭘﻮﻟـﺲ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺑـﻮد ﺗـﺎ اﻧﺠﯿـﻞ را ﺑـﺮای ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﻣﻮﻋﻈـﻪ ﮐﻨـﺪ ،درﺳـﺖ ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس را ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺑـﻮد ﮐـﻪ آن را ﺑـﻪ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﻣﻮﻋﻈـﻪ
ﮐﻨـﺪ .در ﻫـﺮ دو ﻣـﻮرد ،اﻧﺠﯿـﻞ ﯾﮑﺴـﺎن ﺑـﻮد ،اﻣـﺎ روش اراﺋـﻪ آن ﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﻣﺮدﻣﯽ داﺷـﺖ ﮐﻪ
رﺳـﻮل ،ﺗـﻼش ﺑـﺮای ﺟﺬﺑﺸـﺎن داﺷـﺖ .اﻧﺠﯿـﻞ اﯾﻦ ﯾﮑـﯽ ﺷـﺪن را ﺑﻪ ارﻣﻐـﺎن ﻣﯽ آورد ﮐﻪ اﺳـﺎس
وﺣـﺪت ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﯿﺘـﻮان آﻧﺮا ﺑﻌﻨﻮان اﺗﺤـﺎد در ﺗﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ داﻧﺴـﺖ– .
ﺟﯿﻤـﺰ دی .ﺟـﯽ .دان ،رﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﺮای ﻏﻼﻃﯿـﺎن .ﺻﻔﺤﻪ .١٠۶
James D. G. Dunn, The Epistle to the Galatians, p. 106
ﻣﻮﻟـﻮی در دﻓـﱰ دوم ﺧـﻮد ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﺎﻻ را از ﻃﺮﯾـﻖ ﺷـﻌﺮ ﺑـﺎ ﻗﻠﻢ ﺷـﯿﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﮐﺸـﯿﺪه
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭼﻨـﺪ ﺑﯿـﺖ از آن را در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎل ﺑﻪ روﯾﺖ ﺷـام ﻋﺰﯾـﺰان ﺻﺎﺣﺒﺪل ﻣـﯽ آورﯾﻢ .ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻃﻮﻻﻧـﯽ ﺑـﻮدن ﺷـﻌﺮ ﻓﻘـﻂ ﭼﻨـﺪ ﺑﯿـﺖ از آن در ذﯾـﻞ آورده ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺗﻮﺻﯿـﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿـﻢ ﻣﺎﺑﻘﯽ را
ﺷـﺨﺼﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ منﺎﺋﯿﺪ.
ﭼﻬـﺎر ﻧﻔـﺮ ﺑـﺎ زﺑـﺎن و ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮ ﴎ ﺧﺮﯾـﺪ اﻧﮕـﻮر ﺑﺎ ﻫـﻢ ﺳـﺘﯿﺰ ﮐﺮدﻧـﺪ .در واﻗﻊ
ﻫﻤﮕـﯽ اﻧﮕـﻮر ﻣﯿﺨﻮاﺳـﺘﻨﺪ وﻟـﯽ اﻧﮕـﻮر را ﺑـﻪ زﺑﺎﻧﻬـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨـﺪ و منﯿﺪاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻫﺮ
ﮐـﺪام در واﻗـﻊ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﻮﺿـﻮع واﺣـﺪ اﺷـﺎره دارﻧﺪ) .وﯾﺮاﺳـﺘﺎر(
ﭼﺎر ﮐﺲ را داد ﻣﺮدی ﯾﮏ درم
آن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﺮب ﺑﺪ ﮔﻔﺖ ﻻ
آن ﯾﮑﯽ ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺪ و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﻢ
آن ﯾﮑﯽ روﻣﯽ ﺑﮕﻔﺖ اﯾﻦ ﻗﯿﻞ را
۲۶

آن ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺑﻪ اﻧﮕﻮری دﻫﻢ
ﻣﻦ ﻋﻨﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻪ اﻧﮕﻮر ای دﻏﺎ
ﻣﻦ منﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻋﻨﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ازم
ﺗﺮک ﮐﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﺳﺘﺎﻓﯿﻞ را

در ﺗﻨﺎزع آن ﻧﻔﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺸﺖ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽزدﻧﺪ از اﺑﻠﻬﯽ
ﺻﺎﺣﺐ ِﴎی ﻋﺰﯾﺰی ﺻﺪ زﺑﺎن

ﮐﻪ ز ﱢﴎ ﻧﺎﻣﻬﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺪﻧﺪ
ﭘُﺮ ﺑﺪﻧﺪ از ﺟﻬﻞ و از داﻧﺶ ﺗُﻬﯽ
ﮔﺮ ﺑﺪی آﻧﺠﺎ ﺑﺪادی ﺻﻠﺤﺸﺎن

ﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑﺸﺎرت دادن و ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را از »ﻣﺤﺪودة
آﺳﺎﯾﺶﻣﺎن« ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﴏﯾﺢ و ﺑﯽ ﭘﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺸﺎرت دادن
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷام را ﻣﻌﺬب ﺑﮑﻨﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،آن ﺷﯿﻮهﻫﺎ ﮐﺪاﻣﻨﺪ و ﭼﺮا ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۱۲ژوﺋﯿﻪ

رودرروﯾﯽ در اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ

)ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۱ﺗﺎ (۱۳

ﮐﻤـﯽ ﭘـﺲ از راﯾﺰﻧـﯽ ﭘﻮﻟـﺲ در اورﺷـﻠﯿﻢ ،ﭘﻄـﺮس از اﻧﻄﺎﮐﯿـﻪ در ﺳـﻮرﯾﻪ ،ﻣـﮑﺎن ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ
ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻏﯿﺮﯾﻬـﻮدی و ﭘﺎﯾـﮕﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﭘﻮﻟـﺲ ﮐـﻪ در اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺗﻮﺻﯿـﻒ
ﺷـﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎزدﯾـﺪ ﮐـﺮد .ﭘﻄـﺮس در ﻃـﻮل ﻣﺪﺗـﯽ ﮐـﻪ آﻧﺠـﺎ ﺑـﻮد ﺑـﺎ راﺣﺘـﯽ در ﮐﻨـﺎر ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن
ﻏﯿﺮﯾﻬـﻮدی ﻏـﺬا ﻣﯿﺨـﻮرد ،اﻣـﺎ وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﯾﻬـﻮدی ﺗﺒﺎر از ﺟﺎﻧـﺐ ﯾﻌﻘﻮب از
اورﺷـﻠﯿﻢ ﺑـﻪ آﻧﺠـﺎ رﺳـﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﻄـﺮس ﮐـﻪ ﺗﺮﺳـﯿﺪه ﺑـﻮد ﻣﺒـﺎدا آﻧﻬﺎ ﭼـﻪ ﻓﮑـﺮی در ﺑـﺎره او ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐـﺮد ،رﻓﺘـﺎر ﺧـﻮد را ﺑﻄـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ﺗﻐﯿﯿـﺮ داد.

ﭼـﺮا از ﭘﻄـﺮس ﺑﯿـﺶ از اﯾـﻦ اﻧﺘﻈـﺎر ﻣﯽرﻓـﺖ؟ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱۱ﺗـﺎ  ۱۳و اﻋامل
رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۰آﯾـﺔ  ۲۸را ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ .اﯾـﻦ ﻋﻤـﻞ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی درﺑـﺎره اﯾﻨﮑﻪ
ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﺳـﻨﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺗـﺎ ﭼﻪ ﻣﯿـﺰان ﻗﺪرمتﻨﺪی در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ رﯾﺸـﻪ دواﻧﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ،
ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
ﺑﺮﺧـﯽ ﺑـﻪ اﺷـﺘﺒﺎه ﻓـﺮض ﮐﺮدهاﻧـﺪ ﮐـﻪ ﭘﻄـﺮس و ﺳـﺎﯾﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﭘﯿـﺮوی از اﺣـﮑﺎم
ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ درﺑـﺎرة ﻏـﺬای ﭘـﺎک و ﻧﺎﭘـﺎک ﺑﻮدهاﻧـﺪ .اﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ منﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع اﯾـﻦ
ﺑـﻮده ﺑﺎﺷـﺪ .اﮔـﺮ ﭘﻄـﺮس و متﺎم ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﯾﻬﻮدی ﺗﺒـﺎر اﺣﮑﺎم ﯾﻬـﻮدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏـﺬا را ﻧﺎدﯾﺪه
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً ﻏﻮﻏـﺎی ﺑﺰرﮔـﯽ در ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﻮﺟـﻮد ﻣﯽآﻣـﺪ .و اﮔـﺮ ﭼﻨﯿـﻦ ﺑـﻮد ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎ
ﻣﻄﺎﻟﺒـﯽ در ﺑـﺎره آن ﺑﺎﯾـﺪ در ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺛﺒﺖ ﻣﯿﺸـﺪ وﻟـﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿـﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﯿﺸـﱰ
۲۷

ﻣﺤﺘﻤـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﻫﻢﻧﺸـﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﴎ ﯾـﮏ ﻣﯿﺰ ﺑـﺎ ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻮده اﺳـﺖ .زﯾﺮا ﺑﺴـﯿﺎری
از ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ،ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾـﺎن را ﻧﺠـﺲ ﻣـﯽ ﭘﻨﺪاﺷـﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀـﯽ از ﻣـﺮدم ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻋﻤـﻞ ﻣﺒـﺎدرت ﻣﯽ
ورزﯾﺪﻧـﺪ ﺗـﺎ از اﯾﺠـﺎد راﺑﻄـﻪ اﺟﺘامﻋـﯽ ﺑـﺎ ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﺗـﺎ ﺣﺪ اﻣـﮑﺎن اﺟﺘﻨـﺎب منﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﻄـﺮس ﺧـﻮد ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﺗﻘـﻼ ﺑـﻮد و ﺗﻨﻬـﺎ رؤﯾﺎﯾـﯽ از ﺟﺎﻧـﺐ ﺧـﺪا ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ او
ﮐﻤـﮏ ﮐـﺮد ﺗـﺎ ﭘﺎﺳـﺨﯽ ﴏﯾـﺢ ﺑﻪ ﻣﺸـﮑﻞ ﺧـﻮد ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﭘﻄـﺮس ﭘـﺲ از ورود ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﺔ ﮐﺮﻧﯿﻠﯿﻮس
ﮐـﻪ ﴎدار روﻣـﯽ ﺑـﻮد ﺑـﻪ وی ﮔﻔـﺖ» ،اﯾـﻦ را ﺑـﻪ ﺧﻮﺑـﯽ ﻣﯽداﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺟﺎﯾـﺰ ﻧﯿﺴـﺖ ﯾـﮏ ﻧﻔـﺮ
ﯾﻬـﻮدی ﺑـﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧـﮕﺎن ﻣﻌـﺎﴍت ﯾـﺎ ﻫـﻢ ﻧﺸـﯿﻨﯽ منﺎﯾـﺪ .اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑـﻪ ﻣﻦ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻫﯿـﭻ ﮐـﺲ را ﻧﺠـﺲ ﯾـﺎ ﻧﺎﭘـﺎک ﺑﺪاﻧـﻢ« )اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎ ب ۱۰آﯾـﺔ  .(۲۸اﮔﺮ ﭼـﻪ او ﺑﻬﱰ
ﻣﯽداﻧﺴـﺖ ،اﻣـﺎ ﭼﻨـﺎن از آزرده منـﻮدن ﻫﻢوﻃﻨـﺎن ﺧـﻮد ﻫـﺮاس داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه ﭘﯿﺸـﯿﻦ
ﺧـﻮد ﺑﺎزﮔﺸـﺖ .ﻇﺎﻫـﺮا ً ،ﮐﺸـﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﺳـﻨﺖ در زﻧﺪﮔـﯽ ﭘﻄـﺮس ﺗـﺎ اﯾـﻦ ﻣﯿـﺰان ﻗـﻮی ﺑﻮد.
ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،ﭘﻮﻟـﺲ اﻋـامل ﭘﻄـﺮس را دﻗﯿﻘـﺎً ﻫامﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺧﻮاﻧـﺪ :واژة ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺔ  ۱۳ﺑـﮑﺎر ﻣﯽﺑـﺮد ،رﯾـﺎﮐﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .او ﮔﻔـﺖ ﺣﺘـﯽ ﺑﺎرﻧﺎﺑـﺎ »ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿـﺮ دوروﯾـﯽ آﻧﻬـﺎ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ «.اﯾﻦﻫـﺎ ﺳـﺨﻨﺎن ﺗﻨﺪی از ﯾـﮏ ﻣﺮد ﺧـﺪا ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻫﺴـﺘﻨﺪ.

ﭼﺮا دورو ﺑﻮدن ﯾﺎ رﯾﺎﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ؟ )آﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ منﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ
متﺎﯾﻞ دارﯾﻢ ﭼﺸاممنﺎن را ﺑﺮ روی اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل
ﺧﻄﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ؟( ﺷام در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭼﻪ ﻧﻮع دوروﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ؟ ﻣﻬﻢﺗﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آن را رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۳ژوﺋﯿﻪ

ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭘﻮﻟﺲ )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺔ (۱۴
وﺿﻌﯿـﺖ در اﻧﻄﺎﮐﯿـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺣﺘـﻢ وﺧﯿﻢ ﺑـﻮد :ﭘﻮﻟﺲ و ﭘﻄﺮس ،دو رﻫﱪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ آﺷـﮑﺎرا در
ﺳـﺘﯿﺰ ﺑﻮدﻧـﺪ .و ﭘﻮﻟـﺲ اﺑﺎﺋـﯽ ﻧـﺪارد ﺗـﺎ ﭘﻄﺮس را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧـﺪه و از او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗـﺎ در ﺑﺎره رﻓﺘﺎرش
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﺪ.

ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮای روﺑﺮو ﺷﺪن ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﻄﺮس ،ﭼﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﯽآورد؟ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۱ﺗﺎ .۱۴
ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ دﯾـﺪ ،ﻣﺸـﮑﻞ اﯾﻦ ﻧﺒـﻮد ﮐﻪ ﭘﻄـﺮس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻮد ﺑـﺎ ﻣﻬامﻧﺎن اﻫﻞ
اورﺷـﻠﯿﻢ ﻏـﺬا ﺑﺨـﻮرد .ﺳـﻨﺖﻫﺎی ﮐﻬـﻦ ﻣﻬـامن ﻧـﻮازی ﺑﻄـﻮر ﺣﺘـﻢ رﻋﺎﯾـﺖ ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﺳـﻨﺖ را
ﻣﻠـﺰم ﻣﯿﻨﻤﻮد.
۲۸

ﻣﺴـﺄﻟﻪ »ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﻧﺠﯿـﻞ« ﺑـﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ﻫﻤﻨﺸـﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﻏﺬا ﺧـﻮردن ﻧﺒﻮد.
اﻋـامل ﭘﻄـﺮس در ﻣﻔﻬـﻮم واﻗﻌـﯽ ،ﭘﯿﺎم ﮐﺎﻣـﻞ اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃـﺮه اﻧﺪاﺧﺖ.

ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ  ۲۸و ﮐﻮﻟﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ  ۱۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ
آﯾـﺎت ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎ در درک واﮐﻨﺶ ﺷـﺪﯾﺪ ﭘﻮﻟﺲ ﮐﻤـﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
در ﻃﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎ ﭘﻄﺮس و ﺳﺎﯾﺮ رﺳﻮﻻن در اورﺷﻠﯿﻢ ،آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از متﺎم ﺑﺮﮐﺎت در ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺘﺪا ﺧﺘﻨﻪ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﭘﻄﺮس اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﯾﻬﻮدی ﺗﺒﺎر و ﻏﯿﺮﯾﻬﻮد در ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﻫﻢﻧﺸﯿﻨﯽ آزاد ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺟامﻋﺖ
ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دورمنﺎﯾﯽ را از ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻧﺸﻘﺎق ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد.
از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈـﺮ ﭘﻮﻟـﺲ ،رﻓﺘـﺎر ﭘﻄﺮس دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ داﺷـﺖ ﮐﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﻏﯿﺮﯾﻬـﻮد ،اﯾامﻧﺪاران
درﺟﻪ دوم ﺑﻮدﻧﺪ و او ﺑﺎور داﺷـﺖ ﮐﻪ اﻋامل ﭘﻄﺮس ،ﻓﺸـﺎر ﺷـﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾﺎن داﺷـﺖ در
ﺻﻮرﺗـﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﻫﻢﻧﺸـﯿﻨﯽ و رﻓﺎﻗﺖ در ﻣﺴـﯿﺢ را ﺑﻄـﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨـﺪ .از اﯾﻦرو،
ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» ،اﮔـﺮ ﺗـﻮ ﺑـﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻬـﻮدی ﺗﺒﺎر ﻫﺴـﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ و
ﻧـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ،ﭼﻄـﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧـﯽ ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن را ﻣﺠﺒـﻮر ﺳـﺎزی ﮐﻪ ﻣﺜـﻞ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨـﺪ؟« )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺔ  .(۱۴ﻋﺒـﺎرت »زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن«ﺑﻄـﻮر ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ»ﯾﻬـﻮد وار ﯾـﺎ ﻫﻤﭽـﻮن ﯾﻬﻮدﯾـﺎن« ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺑﺸـﻮد .اﯾـﻦ واژه ،اﺻﻄﻼﺣـﯽ راﯾـﺞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
»اﺗﺨـﺎذ ﺷـﯿﻮه زﻧﺪﮔـﯽ ﯾﻬـﻮدی« ﺑـﻮد .اﯾـﻦ واژه در ﻣـﻮرد ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻨﯿﺴـﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ
و در ﺳـﺎﯾﺮ آداب و رﺳـﻮم ﯾﻬـﻮدی ﴍﮐـﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ،ﺑـﮑﺎر ﺑـﺮده ﻣﯽﺷـﺪ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ ﻧﯿـﺰ
ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن ﭘﻮﻟـﺲ در ﻏﻼﻃﯿـﻪ ،ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ او اﯾﺸـﺎﻧﺮا ﺑـﺮادران دروﻏﯿـﻦ ﻣﯽﻧﺎﻣـﺪ،
اﻏﻠـﺐ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان »ﯾﻬـﻮد وار –ﯾﻬـﻮد ﻧـﮋاد ﯾﺎ ﯾﻬـﻮد زاده« ﯾﺎد ﻣﯽﺷـﻮد.

ﮔﻮﺋﯽ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻄﺮس ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎرﻧﺎﺑﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﯾﻦ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر
ﺷﻮد – او ﻧﯿﺰ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﱰ از اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﯿﮑﺮد .ﭼﻪ منﻮﻧﻪ واﺿﺤﯽ از ﻗﺪرت
»ﺗﺎﺛﯿﺮ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﻘﻄﺎران ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ!« ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮد را از ﻣﺘامﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎمنﺎن ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ منﺎﯾﯿﻢ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۴ژوﺋﯿﻪ

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ» :ﺣﺘـﯽ ﺑﻬﱰﯾـﻦ اﻧﺴـﺎنﻫﺎ اﮔـﺮ ﺑـﻪ ﺣـﺎل ﺧـﻮد رﻫـﺎ ﺑﺸـﻮﻧﺪ ،ﻣﺮﺗﮑـﺐ
اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ .ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸـﱰی ﺑـﻪ اﻧﺴـﺎن ﺳـﭙﺮده ﺷـﻮد،
۲۹

ﻣﻘـﺎم ﺑﺎﻻﺗـﺮی ﺑـﺮای اداره و ﮐﻨﱰل ﺑﻪ او داده ﺷـﻮد ،اﺣﺘامل ﺑﻪ ﻓﺴـﺎد ﮐﺸـﯿﺪه ﺷـﺪن ﻓﮑﺮ و ﻗﻠﺐ
او ﺑﯿﺸـﱰ اﺳـﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺑـﻪ دﻗـﺖ راه ﺧﺪاوﻧـﺪ را دﻧﺒـﺎل ﻧﮑﻨـﺪ .ﭘﻄـﺮس در اﻧﻄﺎﮐﯿـﻪ ،در اﺻـﻮل
راﺳـﺘﯽ ﺷﮑﺴـﺖ ﺧـﻮرد .ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮب ﭘﺎﯾـﺪاری ﻣﯿﮑـﺮد .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ
ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮان ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ از آن ﻋـﱪت ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ و درﺳـﯽ از آن ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ،ﻫﺸـﺪاری
ﺟـﺪی ﺑـﻪ ﻣـﺮدان دارای ﻣﻘـﺎم و رﺗﺒـﻪ ﺑﺎﻻﺳـﺖ ﮐـﻪ در راﺳـﺘﯽ ﺷﮑﺴـﺖ ﻧﺨﻮرﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ
رﻋﺎﯾـﺖ اﺻـﻮل ﭘﺎﯾﺒﻨـﺪ مبﺎﻧﻨـﺪ – «.اﻟﻦ ﺟﯽ .واﯾﺖ ،ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺗﻔﺴـﯿﺮی ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺘﻬﺎی
روز ﻫﻔﺘـﻢ .ﺟﻠـﺪ  .۶ﺻﻔﺤـﻪ .١١۶
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1108

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱ﻋﺪه ﻣﻌﺪودی از ﻣﻮاﺟﻬﻪ و روﯾﺎروﯾﯽ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﯾﻦ اﻟﺰاﻣﯽ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﭼﻪ ﴍاﯾﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از ﭘﺬﯾﺮش
اﺻﻼح ﴎ ﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺗﺎدﯾﺐ منﺎﯾﻨﺪ.
 .۲ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ادوﻧﺘﯿﺴﺖ روز ﻫﻔﺘﻢ در ﴎﺗﺎﴎ دﻧﯿﺎ رﺷﺪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻣﺘﻨﻮع وﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭼﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ
از دﺳﺖ ﻧﺮﻓنت اﺗّﺤﺎد در ﻋﯿﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ،اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﺳﻨﺖﻫﺎ را در ﻣﯿﺎمنﺎن ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و از آن ﺑﻬﺮه ﺑﱪﯾﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﺗّﺤﺎد ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﺑﺸﻮد؟
 .۳ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﮋده اﻧﺠﯿﻞ را در ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ،ﻋﻨﺎﴏ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺪاﻣﻨﺪ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ مبﺎﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺸﻮﯾﻢ؟
ﺧﻼﺻـﻪ :اﴏار ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﯾﻬﻮدی ﻧﮋاد ﺑﺮ ﺧﺘﻨﻪ ﺷـﺪن ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑـﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﭘﯿـﺮو ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺸـﻮﻧﺪ ،ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺟـﺪی ﺑﺮای اﺗ ّﺤﺎد ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﻮﺟﻮد آورد .رﺳـﻮﻻن در ﻋﻮض
اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﮕﺬارﻧـﺪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﻪ دو ﻧﻬﻀـﺖ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﺸـﻮد ،ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﺗـﻼش
منﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﺧﺘـﻼف در ﻣﯿﺎﻧﺸـﺎن ،از وﺣـﺪت و وﻓـﺎدار ﻣﺎﻧـﺪن ﺑﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﻧﺠﯿﻞ
اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ.

۳۰

درس ﭼﻬﺎرم

 ۱۵ﺗﺎ  ۲۱ژوﺋﯿﻪ

ﺑﺮاﺋﺖ از ﮔﻨﺎه ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾامن

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱۵ﺗـﺎ  ۲۱؛ اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  ۱۲؛
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  ۹؛ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۰ﺗـﺎ  ۲۰؛ ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑﺎب  ۱۵آﯾـﺎت  ۵و  ۶؛
روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ .۸
آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ» :ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪهام ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
ﺟﺴامﻧﯽای ﮐﻪ ﻣﻦ اﮐﻨﻮن دارم ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾامن ﺑﻪ ﭘﴪ ﺧﺪا ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮد و
ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ داد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ« )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ .(۲۰
ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،ﭘﻮﻟﺲ در اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ ﻋﻠﻨﺎً ﺑﺎ ﭘﻄﺮس ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾامﻧﯽ ﮐﻪ از آن دﻓﺎع ﻣﯿﮑﺮد و رﻓﺘﺎری ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﺮوز داده ﺑﻮد ﺛﺒﺎت و ﻫامﻫﻨﮕﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﻄﺮس ﺑﺮای ﻫﻤﺴﻔﺮه ﻧﺸﺪن ﺑﺎ ﺑﯽ دﯾﻨﺎن و ﻣﻠﺤﺪان ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ در ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن درﺟﻪ دوم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﻋامل او دﻻﻟﺖ
ﺑﺮ اﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آنﻫﺎ واﻗﻌﺎً ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺰﺋﯽ از ﺧﺎﻧﻮادة ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺑﺮﮐﺎت ﮐﺎﻣﻞ
ﻫﻤﺴﻔﺮه ﺑﻮدن ﻣﺘﻨﻌﻢ ﺑﺸﻮﻧﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا رﺳﻢ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪن را ﺑﺠﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
در واﻗﻊ در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﭘﻄﺮس ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟ در درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺧﻼﺻﻪ ای از
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ منﻮد .اﯾﻦ ﻣنت ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﴩدهﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ
در ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻟﻐﺖ و
ﻋﺒﺎرت ﮐﻠﯿﺪی و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ را مبﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای درک اﻧﺠﯿﻞ و ﻫﻢ ﺑﺮای درک اداﻣﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻠامت ﮐﻠﯿﺪی ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،اﻋامل ﴍﯾﻌﺖ،
اﻋﺘﻘﺎد و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾامن ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﯾامن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟﺲ از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﭼﯿﺴﺖ و آنﻫﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی درﺑﺎرة ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ؟
۳۱

* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲۲ژوﺋﯿﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۱۶ژوﺋﯿﻪ

ﻣﺴﺌﻠﻪ »ﺑﺮاﺋﺖ« )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۵و (۱۶
ﭘﻮﻟـﺲ در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺔ  ۱۵ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ» ،ﻣـﺎ ﮐـﻪ ﯾﻬـﻮدی ﻣـﺎدر زاد ﻫﺴـﺘﯿﻢ و ﻧﻪ
ﻏﯿـﺮ ﯾﻬـﻮدی ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎر «.ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺷـام او ﺑﻪ ﭼـﻪ ﻧﮑﺎﺗـﯽ اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﺮد؟
ﺳـﺨﻨﺎن ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ در ﻣﻀﻤـﻮن و ﴍاﯾـﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ آن درک ﺑﺸـﻮﻧﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ در ﺗﻼش
ﺑـﺮای ﺟـﺬب ﻫﻤﺘﺎﯾـﺎن ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﯾﻬـﻮدی ﺗﺒـﺎر ﺧﻮد ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺳـﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑـﺎ ﭼﯿﺰی
ﮐـﻪ آنﻫـﺎ ﺑـﺎ آن ﻣﻮاﻓـﻖ ﺑﻮدﻧـﺪ ،آﻏـﺎز ﻣﯽﮐﻨـﺪ :ﺗﻔـﺎوت آداب و رﺳـﻮم در ﻣﯿـﺎن ﯾﻬﻮدﯾـﺎن و
ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾـﺎن .ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﺧـﺪا ﺑﻮدﻧـﺪ ،اﺣـﮑﺎم ﺧـﺪا ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن ﺳـﭙﺮده ﺷـﺪه ﺑـﻮد و آنﻫﺎ
از راﺑﻄـﺔ ﻋﻬـﺪ ﺑـﺎ او ﺑﻬـﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧـﺪ .در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎر ﺑﻮدﻧـﺪ؛ اﺣـﮑﺎم ﺧـﺪا
رﻓﺘـﺎر اﯾﺸـﺎن را ﻣﺤـﺪود منﯽﮐـﺮد و آنﻫـﺎ ﺧـﺎرج از ﭘﯿـامن ﻋﻬـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ )اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺔ
 ،۱۲روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺔ  .(۱۴در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﺑـﻪ وﺿـﻮح »ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎر« ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ
در آﯾـﺔ  ۱۶ﺑـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﯾﻬـﻮدی ﻫﺸـﺪار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ اﻣﺘﯿﺎزات روﺣﺎﻧﯽﺷـﺎن آنﻫـﺎ را ﻧﺰد ﺧﺪا
ﻣﻘﺒـﻮل ﺗـﺮ منﯽﺳـﺎزﻧﺪ ،زﯾـﺮا ﻫﯿﭻﮐـﺲ ﺑـﺎ »اﻋـامل ﴍﯾﻌﺖ« ﻋـﺎدل و ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﺷـﻤﺮده منﯽﺷـﻮد.

ﭘﻮﻟـﺲ در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱۶و  ،۱۷ﭼﻬـﺎر ﺑـﺎر از واژة »ﻋـﺎدل ﺷـﻤﺮده ﺷـﺪن ﯾـﺎ
ﺗﱪﺋـﻪ ﺷـﺪن ﯾـﺎ ﭘـﺎک و ﺑـﯽ ﮔﻨﺎه« اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﻣﻨﻈﻮر او از »ﺗﱪﺋﻪ ﺷـﺪن« ﭼﯿﺴـﺖ؟
ﺧـﺮوج ﺑـﺎب  ۲۳آﯾـﺔ  ۷و ﺗﺜﻨﯿـﻪ ﺑـﺎب  ۲۵آﯾـﺔ  ۱را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻓﻌـﻞ ﺑﺮاﺋـﺖ ﺑـﺮای ﭘﻮﻟـﺲ ﯾﮏ ﻋﺒـﺎرت ﮐﻠﯿﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸـﻮد .از ٣٩ﺑﺎری ﮐﻪ اﯾـﻦ واژه در ﻋﻬﺪ
ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﮑﺎر رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ٢٧ ،ﻣﺮﺗﺒـﺔ آن در ﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .او ۸ﺑﺎر در ﻏﻼﻃﯿـﺎن از اﯾﻦ
واژه اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،از ﺟﻤﻠـﻪ ۴ارﺟـﺎع در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱۶و  .۱۷ﺑﺮاﺋـﺖ ﻋﺒﺎرﺗـﯽ
ﺣﻘﻮﻗـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در دادﮔﺎه ﻫـﺎ ﺑـﮑﺎر ﻣـﯽرود .ﺑـﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﮐـﻪ ﻗﺎﺿـﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯽﮔﻨـﺎه اﻋﻼم
ﺷـﺪن ﻓـﺮدی از ﺟﺮﻣـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ او ﻧﺴـﺒﺖ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،اﻃـﻼق ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑﺮاﺋـﺖ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿـﺖ ﻗـﺮار دارد .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،از آﻧﺠﺎﯾـﯽ ﮐﻪ رﯾﺸـﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻠـامت ﺑﺮاﺋـﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ از
واژه ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ اﻗﺘﺒـﺎس ﻣﯿﺸـﻮد ،ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ »ﺗﱪﺋـﻪ ﺑﺸـﻮد« ﯾﻌﻨـﯽ اﯾﻨﮑـﻪ آن ﺷـﺨﺺ »ﻋﺎدل
ﯾـﺎ ﺻﺎﻟـﺢ ﯾـﺎ درﺳـﺘﮑﺎر« ﻧﯿـﺰ ﺷـﻤﺮده ﻣﯿﺸـﻮد .ﭘـﺲ ﺑﺮاﺋﺖ ﺷـﺎﻣﻞ ﭼﯿﺰی ﺑﯿـﺶ از ﻋﻔﻮ ﯾﺎ ﺑﺨﺸـﺶ
اﺳـﺖ .ﺑﺮاﺋـﺖ اﻋﻼﻣﯿـﻪ ای ﻗﺎﻃـﻊ اﺳـﺖ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ اﯾﻦ ﮐـﻪ ﻓﺮد ﻋـﺎدل و ﺑﯽ ﮔﻨﺎه اﺳـﺖ.
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اﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﺮای ﺑﺮﺧـﯽ از اﯾامﻧـﺪاران ﯾﻬـﻮدی ﻧـﮋاد ،ﻋـﺎدل و ﺑـﯽ ﮔﻨـﺎه ﻣﺤﺴـﻮب ﺷـﺪن ﻧﺴـﺒﯽ
ﺗﻠﻘـﯽ ﻣﯿﺸـﺪ .اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺣـﻮل راﺑﻄـﻪ ﺑﺎ ﺧـﺪا و و ﻋﻬـﺪ وی ﻣﯿﭽﺮﺧﯿﺪ» .ﻋﺎدل ﺷـﻤﺮده ﺷـﺪن
ﯾـﺎ ﺑـﯽ ﮔﻨـﺎه ﻣﺤﺴـﻮب ﺷـﺪن« ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی اﯾﻦ ﺑـﻮد ﮐﻪ ﻓـﺮد ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻀـﻮ وﻓـﺎدار ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻋﻬـﺪ ﺧـﺪا ،ﺧﺎﻧـﻮادة اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺤﺴـﺎب ﻣـﯽ آﻣﺪ.

ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۵۱ﺗـﺎ  ۷۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ ﺷـام ﭼـﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ
و ﺷـام ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ اﯾـﻦ ﺳـﺨﻨﺎن را در ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺧﻮﯾـﺶ اﻋـامل ﮐﻨﯿﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۱۷ژوﺋﯿﻪ

اﻋامل ﴍﯾﻌﺖ
ﭘﻮﻟـﺲ در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾﺔ  ،۱۶ﺳـﻪ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑـﺎ »اﻋامل ﴍﯾﻌﺖ«
ﻋـﺎدل ﺷـﻤﺮده منﯽﺷـﻮد .ﻣﻨﻈـﻮر او از اﺻﻄـﻼح »اﻋـامل ﴍﯾﻌـﺖ« ﭼﯿﺴـﺖ؟ اﯾـﻦ آﯾـﺎت
)ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱۶و  ،۱۷ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۲و  ۵و  ۱۰؛ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت ۲۰
و  (۲۸ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎ در درک ﻣﻨﻈـﻮر او ﮐﻤـﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﭘﯿـﺶ از اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿـﻢ ﻋﺒـﺎرت »اﻋـامل ﴍﯾﻌـﺖ« را درک ﮐﻨﯿـﻢ ،اﺑﺘـﺪا ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺪاﻧﯿـﻢ ﻣﻨﻈﻮر
ﭘﻮﻟـﺲ از واژة ﴍﯾﻌـﺖ ﭼﯿﺴـﺖ .واژة ﴍﯾﻌـﺖ ) nomosدر ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ(  ۱۲۱ﻣﺮﺗﺒـﻪ در ﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی
ﭘﻮﻟـﺲ ﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ ﻋﺒـﺎرت ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﭼﯿﺰﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ارادة ﺧـﺪا ﺑـﺮای
ﻗﻮﻣـﺶ ،ﭘﻨـﺞ ﮐﺘـﺎب ﻧﺨﺴـﺖ ﻣﻮﺳـﯽ ،ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ﺑﻄـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ﯾـﺎ ﺣﺘـﯽ ﺗﻨﻬـﺎ ﯾـﮏ ﻣﻔﻬـﻮم ﮐﻠﯽ
اﺷـﺎره داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾـﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟـﺲ از آن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﺑﺮای
اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﮐﺎﻣـﻞ ﻓﺮﻣﺎنﻫـﺎی ﺧﺪا ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺳـﯽ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺶ داده ﺷـﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
از اﯾـﻦ رو ،ﻋﺒـﺎرت »اﻋـامل ﴍﯾﻌـﺖ« اﺣﺘـامﻻً ﺷـﺎﻣﻞ متﺎم اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی
داده ﺷـﺪة ﺧـﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺳـﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧـﻮاه ﺟﻨﺒﻪ اﺧﻼﻗﯽ –ﻣﻌﻨـﻮی ﯾﺎ ﺗﴩﯾﻔﺎﺗﯽ
داﺷـﺘﻨﺪ .ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻮﻟـﺲ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻬـﻢ ﻧﯿﺴـﺖ ﯾـﮏ ﻓـﺮد ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺗـﻼش ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ از
اﺣـﮑﺎم ﺧـﺪا اﻃﺎﻋـﺖ و ﭘﯿـﺮوی منﺎﯾـﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧـﱪداری ﻫﺮﮔﺰ آﻧﻘـﺪر ﺧﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا
ﻣـﺎ را ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن ﻋـﺎدل ﺑﺸـﻤﺮد و ﯾـﺎ ﻣـﺎ را در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧـﺪا ﻋـﺎدل منﺎﯾـﺪ .اﯾـﻦ ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ اﺣـﮑﺎم ﺧـﺪا ﻣﺴـﺘﻠﺰم وﻓـﺎداری ﻣﻄﻠـﻖ در ﭘﻨﺪار و ﮐـﺮدار ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ – ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﺎﻫـﯽ اوﻗﺎت،
ﺑﻠﮑـﻪ ﻫﻤـﻮاره و ﻧـﻪ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮای ﺑﺮﺧـﯽ از ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎﯾﺶ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺮای متـﺎم آنﻫﺎ.
اﮔﺮﭼـﻪ ﻋﺒـﺎرت »اﻋـامل ﴍﯾﻌـﺖ« در ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ و در ﻏﯿـﺮ از ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟـﺲ درﻋﻬـﺪ
ﺟﺪﯾـﺪ ﻧﯿﺎﻣـﺪه اﺳـﺖ ،ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿـﺰ ﻣﻌﻨﺎی آن در ﺳـﺎل  ۱۹۴۷ﺑﺎ ﮐﺸـﻒ ﻃﻮﻣﺎرﻫـﺎی درﯾﺎی
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ﻣـﺮده )ﺑﺤﺮاﳌﯿـﺖ( ﭘﺪﯾـﺪار ﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﻃﻮﻣﺎرﻫـﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪای از ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎی ﻣﮑﺘـﻮب ﮔﺮوﻫـﯽ از
راﻫﺒـﺎن ﯾﻬـﻮدی ﺑـﻪ ﻧـﺎم اِﺳـﯿﻦ ﻫـﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ در زﻣـﺎن ﻋﯿﺴـﯽ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ .اﮔﺮﭼـﻪ اﯾـﻦ
ﻃﻮﻣﺎرﻫـﺎ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻋـﱪی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑـﯽ از آنﻫﺎ دﻗﯿﻘـﺎً اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را در ﺑﺮداﺷـﺖ .ﻋﻨـﻮان ﻃﻮﻣﺎر
 Miqsat Ma’as Ha-Torahاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ»اﻋـامل ﻣﻬـﻢ ﴍﯾﻌـﺖ« ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺑﺸـﻮد .آن
ﻃﻮﻣـﺎر ﺑـﻪ ﴍح ﺗﻌـﺪادی از ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس اﺣـﮑﺎم ﮐﺘﺎب ﻣﻘـ ّﺪس ﺑﻮد ﻣﯿﭙـﺮدازد ﮐﻪ راﺟﻊ
ﺑـﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿـﺮی از ﻧﺎﭘـﺎک ﺷـﺪن ﻣﻘﺪﺳـﺎت ﺑـﻮد از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻌـﺪادی ﮐـﻪ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن را از ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾﺎن
ﻣﺠـ ّﺰا ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ .ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه در ﭘﺎﯾـﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ ﮐﻪ اﮔـﺮ اﯾﻦ »اﻋـامل ﴍﯾﻌﺖ« رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺸـﻮﻧﺪ،
در ﻧﻈـﺮ ﺧـﺪا »ﺷـام ﻋـﺎدل ﺷـﻤﺮده ﺧﻮاﻫﯿـﺪ ﺷـﺪ« .ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﻮﻟـﺲ ،ﺑﻪ ﺟـﺎی ﻋﺪاﻟﺖ
ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﺔ اﯾـامن ،ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧـﺶ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾﺔ ﮐـﺮدار را ﺗﻮﺻﯿـﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﺷام در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ واﻗﻌﺎً
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﭼﻨﺎن ﺧﻮب رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻋﺎﯾﺖ
اﺣﮑﺎم در ﻣﺤﴬ ﺧﺪا ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺑﺸﻮﯾﺪ؟ )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۱۰ﺗﺎ  ۲۰را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
اﮔﺮ ﺧﯿﺮ ،ﭼﺮا و ﭘﺎﺳﺦ ﺷام ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ درﮐﺘﺎن از ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۸ژوﺋﯿﻪ

اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﺎ ﺗﱪﺋﻪ ﺷﺪن ﯾﺎ ﭘﺎک ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪن ﻣﺎ
»و در وی ﯾﺎﻓـﺖ ﺷـﻮم ﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻋﺪاﻟـﺖ ﺧـﻮد ﮐـﻪ از ﴍﯾﻌـﺖ اﺳـﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﺎ آن ﮐﻪ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ
اﯾـامن ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﯾﻌﻨـﯽ ﻋﺪاﻟﺘـﯽ ﮐـﻪ از ﺧﺪا ﺑـﺮ اﯾامن اﺳـﺖ« )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ .(۹
ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺗﻔﺴـﯿﺮی :و ﺑـﺎ او ﯾﮑـﯽ ﺷـﻮم و دﯾﮕـﺮ ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﻓـنت ﺑـﺮ ﮐﺎرﻫـﺎی ﺧﻮب ﺧـﻮدم و ﯾﺎ
اﻃﺎﻋـﺖ از ﻗﻮاﻧﯿـﻦ ﻣﺬﻫﺒـﯽ ﺗﮑﯿـﻪ ﻧﮑﻨـﻢ ﺑﻠﮑـﻪ اﻋﺘامدم ﺑﺮ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺎﺷـﺪ زﯾـﺮا ﻓﻘـﻂ از راه اﯾامن
ﺑـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﻣﺎ را ﺑـﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﺤﺴـﺎب ﻣـﯽ آورد.
ﻣـﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻓـﺮض ﮐﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﯾﻬـﻮدی ﺗﺒـﺎر ﭼﻨﯿـﻦ اﻟﻘـﺎء ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐـﻪ اﯾامن ﺑﻪ ﻣﺴـﯿﺢ
از اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﺒـﻮده ؛ و در ﻣﺠﻤـﻮع ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻓﺮاﻣـﻮش ﮐﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ آنﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ
اﻋﺘﻘـﺎد داﺷـﺘﻨﺪ .ﻫﻤـﻪ ﺑـﻪ او اﯾـامن داﺷـﺘﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ،رﻓﺘﺎر اﯾﺸـﺎن ﻧﺸـﺎن داد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴـﺎس
ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ اﯾـامن ﺑـﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓـﯽ ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧـﱪداری ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑـﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ
ﮔﻮﯾـﺎ اﯾـﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧـﱪداری ﭼﯿـﺰی ﺑـﻪ ﺗﱪﺋﻪ ﺷـﺪن ﯾـﺎ ﻋﺎدل ﮔﺸـنت ﻣﯽ اﻓﺰاﯾـﺪ .آنﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳـﺘﺪﻻل
ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻋﺪاﻟـﺖ ﺑـﺎ اﯾـامن و ﻋﻤـﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑـﻮد .ﺷـﯿﻮه ای ﮐﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﺑﻄﻮر ﻣﮑـﺮر اﯾامن ﺑﻪ
ﻣﺴـﯿﺢ را ﺑـﺎ اﻋـامل ﴍﯾﻌـﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﻧﺸـﺎندﻫﻨﺪه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷـﺪﯾﺪ وی ﺑـﺎ ﻗﻀﯿﻪ )ﻫﺮ
دو اﯾـامن و ﻋﻤـﻞ( ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ .اﯾـامن و ﺗﻨﻬـﺎ و ﻓﻘﻂ اﯾامن ،اﺳـﺎس ﻋﺎدل ﺷـﺪن و ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
ﺑﺮای ﭘﻮﻟﺲ ﻧﯿﺰ ،اﯾامن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ منﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
۳۴

ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺔ  ۱۶دو
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »اﯾامن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽﺗﺮ از ﻫﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه آن ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺒﺎرت ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻄﻮر ﺗﺤﺖ اﻟﻔﻈﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﯾامن« ﯾﺎ »وﻓﺎداری«
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ دﻗﯿﻖ  ،آﺷﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﻫﻤﺴﻨﺠﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻋامل ﴍﯾﻌﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و اﻋامل ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ امتﺎم
رﺳﺎﻧﯿﺪ اﻋامﻟﯽ ﮐﻪ او ﺑﻮاﺳﻄﻪ وﻓﺎداری ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﯾـﺎد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﮐـﻪ اﯾامن ﺑﻪ ﻋﺎدل ﺷـﺪن ﯾـﺎ ﺑﺮاﺋـﺖ ﻣﻨﺠﺮ منﯿﺸـﻮد ،ﮔﻮﺋﯽ
ﮐـﻪ اﯾـامن ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ اﯾﺠـﺎد ﮐﻨـﺪ .در ﻋـﻮض ،اﯾـامن وﺳـﯿﻠﻪ ای اﺳـﺖ ﮐـﻪ مبﻮﺟﺐ آن ﺑﻪ ﻣﺴـﯿﺢ
و اﻋـامل او در ﻋـﻮض ﺧـﻮد ﻣﺘﻮﺳـﻞ ﻣﯿﺸـﻮﯾﻢ .ﻣـﺎ ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾامن ﺧـﻮد ﺗﱪﺋﻪ منﯿﺸـﻮﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ
اﺳـﺎس وﻓـﺎداری ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﺮای ﻣﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ آﻧـﺮا از ﻃﺮﯾﻖ اﯾـامن ادﻋﺎ و ﻃﻠـﺐ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
ﻣﺴـﯿﺢ ﮐﺎری را اﻧﺠـﺎم داد ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ اﻓـﺮاد از اﻧﺠـﺎم آن ﻗﺎﴏ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و آن اﯾﻦ اﺳـﺖ :ﺗﻨﻬﺎ او
در ﻫﻤـﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽداد ،ﺑﻪ ﺧﺪا وﻓـﺎدار ﺑﻮد .اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ وﻓﺎداری ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ
و ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻮدﻣـﺎن .اﯾـﻦ در ﮐﻨـﺎر ﺳـﺎﯾﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖﻫـﺎ ،ﺣﻘﯿﻘﺘـﯽ ﺑـﺰرگ و ﻣﻬﻢ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺻﻼﺣﺎت
ﭘﺮوﺗﺴـﺘﺎن آﻏـﺎز ﺷـﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺘـﯽ ﮐﻪ اﻣـﺮوزه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫامن اﻧـﺪازه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﺗﯿـﻦ ﻟﻮﺗﺮ )Martin
 (Lutherﻗﺮنﻫـﺎ ﭘﯿـﺶ ﴍوع ﺑـﻪ ﻣﻮﻋﻈـﺔ آن منﻮد ،ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﺔ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﴎﯾﺎﻧﯽ از ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺔ  ،۱۶ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ:
»اﻣﺎ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از اﻋامل ﴍﯾﻌﺖ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده منﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾامن ﺑﻪ
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ اﯾامن آوردﯾﻢ ﺗﺎ از اﯾامن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ و ﻧﻪ از اﻋامل ﴍﯾﻌﺖ
ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از اﻋامل ﴍﯾﻌﺖ ﻫﯿﭻ ﺑﴩی ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۲۲و  ،۲۶ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺔ  ،۲۲اﻓﺴﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺔ  ۱۲و
ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺔ  ۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﺎت و آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در
درک اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﮐﻪ وﻓﺎداری ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﻣﺎ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری ﺑﯽﻋﯿﺒﺶ از
ﺧﺪا ،ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺎس ﻧﺠﺎت ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۱۹ژوﺋﯿﻪ

اﻃﺎﻋﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾامن
ﭘﻮﻟـﺲ آﺷـﮑﺎر ﻣﯽﺳـﺎزد ﮐـﻪ اﯾـامن ﺑﺮای زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺎﺳـﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﻪ
وﺳـﯿﻠﺔ اﯾـامن وﻋﺪهﻫﺎﯾـﯽ را ﮐـﻪ در ﻣﺴـﯿﺢ دارﯾﻢ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ .اﻣـﺎ اﯾامن دﻗﯿﻘﺎً ﭼﯿﺴـﺖ؟
ﺷـﺎﻣﻞ ﭼـﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ؟
۳۵

آﯾﺎت زﯾﺮ ﺑﻪ درﺑﺎرة ﻣﻨﺸﺎء اﯾامن ﭼﻪ ﭼﯿﺰی مبﺎ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ؟ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱۵آﯾﺎت  ۵و ، ۶
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۱۴ﺗﺎ  ،۱۶دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱۴و  ،۱۵ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺔ .۶
اﯾـامن واﻗﻌـﯽ ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺎ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـ ّﺪس ﻫﻤـﻮاره ﻟﺒﯿـﮏ ﮔﻔـنت ﺑـﻪ ﺧﺪاﺳـﺖ .اﯾـامن ﻧﻮﻋـﯽ
اﺣﺴـﺎس ﯾـﺎ ﻧﮕﺮﺷـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎنﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃـﺮ اﻟـﺰام ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﯾﮑﺒـﺎره ﺑـﻪ آن دﺳـﺖ ﯾﺎزﻧـﺪ.
ﺑﺎﻟﻌﮑـﺲ ،اﯾـامن در ﻗﻠﺒـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺣﺴـﯽ از ﻗﺪرداﻧـﯽ و ﻣﺤﺒـﺖ ﺑـﺮای ﻧﯿﮑـﻮ ﺷـﺪن در ﺧـﺪا ﳌﺲ
ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺷـﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿـﺮد .ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ اﺳـﺖ ﮐﻪ وﻗﺘـﯽ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـ ّﺪس درﺑﺎرة اﯾامن ﺳـﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ،آن اﯾـامن ﻫﻤـﻮاره از ﺗﺪﺑﯿـﺮ و ﻣﺸـﯿﺘﯽ ﮐـﻪ ﺧـﺪا در ﻧﻈـﺮ دارد ،ﭘﯿـﺮوی ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺑـﺮای
ﻣﺜـﺎل در ﻣـﻮرد اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ،اﯾـامن ،ﯾﻌﻨـﯽ ﻟﺒﯿﮏ او ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
او ﻣﯽدﻫـﺪ )ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﺎت  ۵و  ،(۶درﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ در ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ ،ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐﻪ
اﯾـامن ﮐﺎﻣـﻼً در ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣـﺎ از آﻧﭽـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﺮ روی ﺻﻠﯿـﺐ ﺑـﺮای ﻣﺎ اﻧﺠـﺎم داد ،رﯾﺸـﻪ دارد.

اﮔـﺮ اﯾـامن ﭘﺎﺳـﺨﯽ ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،آن ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﺎﯾـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﺑﺎﺷـﺪ؟ ﺗﻌﻤـﻖ
منﺎﯾﯿـﺪ ﮐـﻪ آﯾـﺎت زﯾـﺮ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی درﺑـﺎرة ﻣﺎﻫﯿـﺖ اﯾـامن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑـﺎب  ۸آﯾﺎت
 ۳۲و  ۳۶؛ اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۰آﯾـﺔ  ۴۳؛ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۵و  ، ۸ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺔ
 ۱۷؛ ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﺔ  ۶؛ ﯾﻌﻘـﻮب ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺔ .۱۹
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﯾامن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺑﺎور« ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز اﺳﺖ،
زﯾﺮا واژة ﻣﻌﺎدل »اﯾامن« در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در واﻗﻊ از ﻓﻌﻞ »اﯾامن داﺷنت« ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻔنت »اﯾامن ﯾﻌﻨﯽ اﯾامن داﺷنت«اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳـﯽ دﻗﯿـﻖ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـ ّﺪس ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ اﯾـامن ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ داﻧـﺶ و آﮔﺎﻫﯽ در
ﻣـﻮرد ﺧـﺪا ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ رﺿﺎﯾـﺖ ﻓﮑﺮی–رواﻧﯽ ﯾـﺎ ﭘﺬﯾـﺮش آن داﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﯾﻦ
دﻟﯿﻠـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭼﺮا داﺷـنت ﺗﺼﻮﯾـﺮی دﻗﯿﻖ از ﺧـﺪا ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ .اﯾﺪه ﻫـﺎی ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﺷـﺪه در ﻣـﻮرد ﺷـﺨﺼﯿﺖ ﺧـﺪا در واﻗـﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ داﺷـنت اﯾامن را ﻣﺸـﮑﻞﺗﺮ ﺑﺴـﺎزد .ا ّﻣﺎ داﺷـنت
رﺿﺎﯾـﺖ ﻓﮑـﺮ و ﺧﺎﻃـﺮ از اﻧﺠﯿـﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ،زﯾـﺮا در اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ،ﺣﺘﯽ »ﺷـﯿﺎﻃﯿﻦ ﻧﯿـﺰ اﻋﺘﻘﺎد
دارﻧـﺪ «.اﯾـامن ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﺮ ﺷـﯿﻮة زﻧﺪﮔﯽ ﻓـﺮد ﻧﯿـﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔـﺬارد .ﭘﻮﻟـﺲ در روﻣﯿﺎن
ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺔ  ،۵درﺑـﺎرة »اﻃﺎﻋـﺖ اﯾـامن« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ منﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ اﻃﺎﻋـﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﯾامن
اﺳـﺖ .ﻣﻨﻈـﻮر او اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـامن واﻗﻌـﯽ ﺑـﺮ زﻧﺪﮔـﯽ ﮐﺎﻣـﻞ اﻧﺴـﺎن ﺗﺄﺛﯿـﺮ ﻣﯽﮔـﺬارد و ﻧـﻪ
ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮ ذﻫـﻦ وی .اﯾـﻦ ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﻓﻬﺮﺳـﺘﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ و ﻧﺠﺎت
دﻫﻨـﺪه ﯾﻌﻨـﯽ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـامن ﺑـﻪ ﻫـامن اﻧـﺪازه آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎور دارﯾـﻢ ،آﻧﭽـﻪ
اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدﻫﯿـﻢ و آﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿـﻢ و ﺑﻪ آﻧﮑـﺲ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨـﺎن دارﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
۳۶

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۰ژوﺋﯿﻪ

آﯾﺎ اﯾامن ،ﮔﻨﺎه را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽدﻫﺪ؟
ﯾﮑـﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾـﻦ اﺗﻬﺎﻣـﺎت ﻋﻠﯿـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ اﯾـﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻣﮋدة اﻧﺠﯿـﻞ وی از ﻋﺪاﻟـﺖ ﻓﻘﻂ از
ﻃﺮﯾـﻖ اﯾـامن ،ﻣـﺮدم را ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﺑـﻪ ﮔﻨﺎه ﮐـﺮدن ﻣﯽمنﻮد )روﻣﯿﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾﺔ  ۸و ﺑـﺎب  ۶آﯾﺔ  ۱را
ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( .ﺷـﮑﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ اﺗﻬـﺎم زﻧﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳـﺦ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪن ﺗﻮﺳـﻂ
ﺧـﺪا ،ﻣﻠـﺰم ﺑـﻪ ﻧﮕﻪ داﺷـنت اﺣﮑﺎم ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ ،ﭘـﺲ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕـﺮان ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽﺷـﺎن ﺑﺎﺷـﻨﺪ؟ ﻟﻮﺗﺮ
ﻧﯿـﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﯿـﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت روﺑﺮو ﺷـﺪ.

ﭘﻮﻟـﺲ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ اﺗﻬﺎم ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿـﻢ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻘـﻂ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾـامن ،رﻓﺘـﺎر ﮔﻨﺎﻫﮑﺎراﻧﻪ
را ﺗﺮوﯾـﺞ ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﭘﺎﺳـﺦ داد؟ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱۷و .۱۸
ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ،اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻨﺶ را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﺣﺎﺷﺎ!« اﮔﺮﭼﻪ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺮدی ﭘﺲ از روی آوردن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺑﺸﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
آن ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن را زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﭘﻮﻟـﺲ ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﺗّﺤـﺎد ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ را ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻣﯽﮐﻨـﺪ؟ اﯾـﻦ ﺟـﻮاب ﺑـﻪ ﭼـﻪ
ﺷـﯿﻮهای اﻋﱰاﺿـﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻨـﺶ را ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﯽدﻫـﺪ؟ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱۹ﺗـﺎ .۲۱
ﭘﻮﻟﺲ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را در واﻗﻊ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺬﯾﺮﻓنت ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ اﯾامن ﭼﯿﺰ
ﺑﯽاﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﯾﻦ ﺑﺎزی اﯾامن ﺳﺎزی از ﺳﻮی ﻣﻠﮑﻮت ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻓﺮدی را ﻋﺎدل ﺑﺸﻤﺮد
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻧﺤﻮة زﻧﺪﮔﯽ او اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﭘﺬﯾﺮﻓنت ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ
اﯾامن ﺑﻪ ﺷﺪت رﯾﺸﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﻣﻞ اﺗّﺤﺎدی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ – اﺗﺤﺎدی در ﻣﺮگ و
رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ او .از ﻧﻈﺮ روﺣﺎﻧﯽ ،ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪﯾﻢ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻨﺎهآﻟﻮد
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺎ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت  ۵ﺗﺎ  .(۱۴ﻣﺎ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺪا منﻮدهاﯾﻢ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب ۵
آﯾﺔ  .(۱۷ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻨﺘﺼﺐ ﺷﺪهاﯾﻢ .ﻣﺴﯿﺢ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده در ﻣﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و روزاﻧﻪ ﻣﺎ را ﺑﯿﺸﱰ ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾامن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﻏﻨﯽﺗﺮ ازآﻧﭽﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻫﺮﮔﺰ در ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺔ اﺣﮑﺎم ﯾﺎﻓﺖ.
۳۷

ﺷـام ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﻧﺠـﺎت ﺗﻨﻬـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ اﯾـامن ﺑـﺪون اﻋـامل ﴍﯾﻌـﺖ را ﴍح
ﻣﯽدﻫﯿـﺪ؟ آﯾـﺎ اﺣﺘـامﻻً اﯾـﻦ ﮐﻤـﯽ ﺷـام را منﯽﺗﺮﺳـﺎﻧﺪ و ﺑﺎﻋـﺚ منﯽﺷـﻮد ﻓﮑـﺮ ﮐﻨﯿـﺪ
ﺑﻬﺎﻧـﻪای ﺑـﺮای ارﺗـﮑﺎب ﺑـﻪ ﮔﻨـﺎه ﺑﺎﺷـﺪ – ﯾﺎ اﯾﻨﮑـﻪ از آن راﺿﯽ ﻫﺴـﺘﯿﺪ؟ ﭘﺎﺳـﺨﺘﺎن ﭼﻪ
ﭼﯿـﺰی درﺑـﺎرة درﮐﺘـﺎن از ﻧﺠـﺎت اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۱ژوﺋﯿﻪ

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ» :ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﻧﺴـﺎن ،ﺧﻄـﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓـنت اﻧﺪﯾﺸـﻪﻫﺎی دروﻏﯿـﻦ در ﺑﺎره
»ﻋﺪاﻟـﺖ از ﻃﺮﯾـﻖ اﯾـامن« ﺑﺎرﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﻦ اراﺋﻪ ﺷـﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﺳـﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه
ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺷـﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﺷـﯿﻮهای ﺧﺎص ﺑﺮای ﻣﻐﺸـﻮش منﻮدن ذﻫـﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗـﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﺣـﮑﺎم ﺧـﺪا مبـﺪت زﯾـﺎدی وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ و ﻣـﻮرد ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑـﻪ ﺟامﻋﺖﻫـﺎی زﯾﺎدی
اراﺋﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ و ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﻮد
و ﺑﻬـامن ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﯿـﺰ ﻫﺪﯾـﻪ ﻗﺎﺋﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺧـﺪا ﺑﻮد و ﭼﻮن ﻋﺎری از منﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ
ﺑـﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﻧﺸـﺪ ..ﺑـﻪ ﻣﻦ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از اﯾـامن دور ﻣﺎﻧﺪﻧـﺪ ،ﺑﺪﻟﯿﻞ
اﻧﺪﯾﺸـﻪﻫﺎی ﻣﻐﺸـﻮش و آﺷـﻔﺘﻪ درﺑـﺎرة رﺳـﺘﮕﺎری ،ﺑﺪﻟﯿـﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺸـﺎرت دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑـﺮای ﺟﺬب
اﻓـﺮاد از ﺷـﯿﻮهای ﻧﺎدرﺳـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧـﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺳـﺎلﻫﺎ ﻓﮑـﺮ ﻣـﺮا ﺗﺮﻏﯿـﺐ
منـﻮده اﺳـﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﻮده اﺳـﺖ...
»ﻫﯿـﭻ ﻧﮑﺘـﻪای ﻏﯿـﺮ از ﻧﺎﺗﻮاﻧـﯽ ﺑـﴩ ﺳـﻘﻮط ﮐـﺮده در داﺷـنت ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ ﭼﯿـﺰی ﺑـﺎ اﻋـامل
ﺧـﻮب ﺧـﻮد ،وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﯿﺸـﱰی در آن ﺗﻌﻤﻖ ﺑﺸـﻮد ،ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﯿﺸـﱰی
ﺗﮑـﺮار ﺑﺸـﻮد ﯾـﺎ ﻣﺤﮑﻢﺗـﺮ در ذﻫـﻦ ﻫﻤـﻪ اﯾﺠـﺎد ﺷـﻮد .ﻧﺠـﺎت ﺗﻨﻬـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ اﯾـامن ﺑﻪ ﻋﯿﺴـﯽ
ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ – «.اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖ ،اﯾـامن و اﻋـامل .ﺻﻔﺤـﺎت  ١۸و .١۹
Ellen G. White, Faith and Works, pp. 18, 19
»اﺣـﮑﺎم ﻃﺎﻟـﺐ ﻋﺪاﻟـﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾـﻦ ﭼﯿﺰی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑـﻪ اﺣﮑﺎم ﺑﺪﻫﮑﺎر اﺳـﺖ؛
اﻣـﺎ او در اراﺋـﺔ آن ﻧﺎﺗـﻮان اﺳـﺖ .ﺗﻨﻬـﺎ روﺷـﯽ ﮐـﻪ او ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ آن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮﺳـﺪ ،از
ﻃﺮﯾـﻖ اﯾـامن ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .او از ﻃﺮﯾـﻖ اﯾـامن ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﺴـﯿﺢ را ﻧﺰد ﺧـﺪا ﺑﯿﺎورد
و ﺧﺪاوﻧـﺪ اﻃﺎﻋـﺖ از ﭘـﴪش را ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ .ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻪ ﺟﺎی ﻗﺼﻮر
ﺑـﴩ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد و ﺧـﺪا ﻧﻔـﺲ اﯾامﻧـﺪار و ﺗﻮﺑـﻪﮐﺎر را ﻋﻔـﻮ و ﺗﺼﺪﯾـﻖ ﻣﯽمنﺎﯾـﺪ ،ﺑـﺎ او ﺑﻪ
ﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ ﮔﻮﯾـﺎ ﻋـﺎدل اﺳـﺖ ،رﻓﺘـﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘـﴪش ﻣﺤﺒﺖ دارد ،ﺑـﻪ او ﻧﯿﺰ
ﻣﺤﺒـﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ – «.اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﻣﻨﺘﺨـﺐ .ﮐﺘـﺎب اول ﺻﻔﺤﻪ .۳۶٧
Ellen G. White, Selected Messages, book 1, p. 367

۳۸

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱در اوﻟﯿﻦ ﻣنت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ،ﺧﺎﻧﻢ اﻟﻦ ﺟﯽ .واﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ

ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻋﺪاﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾامن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﺪارد .در ﮐﻼس ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﻈﺮات وی ﺑﻪ ﻫامن ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺮوزه
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋامل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،دﻟﯿﻞ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
 .۲درﺑﺎرة اﺻﻼﺣﺎت ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن و ﻟﻮﺗﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن و
ﴍاﯾﻂ ،ﭼﺮا ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻨﺠﺎ اراﺋﻪ داد ،ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در آزادی
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ از اﺳﺎرت روم ﺑﻮد؟
ﺧﻼﺻـﻪ :رﻓﺘـﺎر ﭘﻄـﺮس در اﻧﻄﺎﮐﯿـﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻗﻠﻤـﺪاد ﻣﯿﺸـﻮد ﮐﻪ ﺑﯽ دﯾﻨﺎن ﺳـﺎﺑﻖ منﯽﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ
ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎﻧﯽ ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﮕـﺮ آﻧﮑﻪ ﻧﺨﺴـﺖ ﺧﺘﻨﻪ ﺑﺸـﻮﻧﺪ .ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ اﺷـﺘﺒﺎه ﺑﻮدن ﭼﻨﯿـﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮی
اﺷـﺎره منـﻮد .ﺧـﺪا منﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﮐﺴـﯽ را ﺑﺮ اﺳـﺎس رﻓﺘﺎر آن ﻓﺮد ﻋـﺎدل ﺑﺪاﻧﺪ ،زﯾـﺮا ﺣﺘﯽ ﺑﻬﱰﯾﻦ اﻧﺴـﺎنﻫﺎ،
ﻋـﺎری از ﻧﻘـﺺ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ .ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓـنت ﮐﺎری ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ در ﻣﺴـﯿﺢ اﻧﺠﺎم داده اﺳـﺖ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﻧﻈﺮ وی ﻋﺎدل ﺷـﻤﺮده ﺑﺸـﻮﻧﺪ.

۳۹

درس ﭘﻨﺠﻢ

 ۲۲ﺗﺎ  ۲۸ژوﺋﯿﻪ

اﯾامن ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۱۴؛ روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾـﻪ  ، ۲ﺑﺎب ۴
آﯾـﻪ  ۳؛ ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﻪ  ، ۶ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۳؛ ﻻوﯾـﺎن ﺑـﺎب  ۱۷آﯾـﻪ  ۱۱؛ دوم
ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾﻪ .۲۱
آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :وﻗﺘـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ ﻣـﺎ ﻣﻠﻌﻮن ﺷـﺪ ﻣـﺎ را از ﻟﻌﻨـﺖ ﴍﯾﻌـﺖ آزاد
ﮐـﺮد زﯾـﺮا ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪّ س ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ :ﻫﺮ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دار آوﯾﺨﺘﻪ ﺷـﻮد ﻣﻠﻌﻮن اﺳـﺖ« ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺗﻔﺴـﯿﺮی :اﻣـﺎ ﻣﺴـﯿﺢ ﻟﻌﻨﺘـﯽ را ﮐـﻪ در اﺛـﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ ﺧـﻮد ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣـﺎ را از ﻫﻼﮐﺘـﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ روش » ﴍﯾﻌـﺖ« ﭘﺪﯾـﺪ آورده ﺑﻮد رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸـﯿﺪ روﺷـﯽ ﮐﻪ
اﻧﺠﺎﻣـﺶ ﻏﯿـﺮ ﻣﻤﮑـﻦ ﺑـﻮد .ﺑﻠﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﻟﻌﻨﺖ ﻣـﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﻓـﺖ زﯾﺮا در ﺗـﻮرات آﻣﺪه
اﺳـﺖ :ﻣﻠﻌـﻮن اﺳـﺖ ﻫـﺮ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دار آوﯾﺨﺘـﻪ ﺷـﻮد .ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ دار ﺻﻠﯿـﺐ
آوﯾﺨﺘـﻪ ﺷـﺪ) .ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ .(۱۳
»ﭘـﴪ ﺑﭽـﻪای ﻗﺎﯾﻘـﯽ ﮐﻮﭼـﮏ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ رﻧـﮓ آﻣﯿﺰی و درﺳـﺖ ﺷـﺪه ﺑﻮد.
روزی ﻓـﺮدی ﻗﺎﯾـﻖ او را دزدﯾـﺪ و ﭘـﴪ ﺑﭽـﻪ ﻏﻤﮕﯿـﻦ و ﻧﺎراﺣـﺖ ﺷـﺪ .ﯾﮏ روز ﮐـﻪ از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷـﮕﺎه ﮐـﻪ وﺳـﺎﯾﻞ دﺳـﺖ دوم ﻣﯿﻔﺮوﺧـﺖ رد ﻣﯿﺸـﺪ ﻧﺎﮔﻬـﺎن ﻗﺎﯾﻘـﺶ را دﯾـﺪ .ﺑـﺎ ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﯽ
وارد ﻣﻐـﺎزه ﺷـﺪ و ﮔﻔـﺖ‘ ،اﯾـﻦ ﻗﺎﯾـﻖ ﮐﻮﭼـﮏ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻣﻦ اﺳـﺖ ’.ﺻﺎﺣـﺐ ﻓﺮوﺷـﮕﺎه ﮔﻔﺖ،
‘ﺧﯿـﺮ ،اﯾـﻦ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،زﯾﺮا ﻣـﻦ آن را ﺧﺮﯾـﺪم ’.ﭘﴪ ﮔﻔـﺖ‘ ،آری ،اﻣﺎ اﯾـﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑـﻪ ﻣـﻦ اﺳـﺖ زﯾـﺮا ﻣـﻦ آن را درﺳـﺖ ﮐـﺮدهام ’.ﻓﺮوﺷـﻨﺪه ﮔﻔﺖ‘ ،ﺑﺴـﯿﺎر ﺧـﻮب ،اﮔﺮ ﺑـﻪ ﻣﻦ دو
دﻻر ﺑﺪﻫـﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧـﯽ آن را ﺑـﱪی ’.اﯾـﻦ ﭘﻮل ﺑﺮای ﭘﴪﺑﭽﻪای ﮐﻪ اﺻﻼ ﭘﻮﻟﯽ در ﺑﺴـﺎط ﻧﺪاﺷـﺖ،
ﭘـﻮل زﯾـﺎدی ﺑـﻮد .ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎل ،او ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻗﺎﯾﻖ ﺧـﻮد را ﺑﺨـﺮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،او ﻣﺸـﻐﻮل ﺑﻪ
ﭼﻤﻦزﻧـﯽ و ﮐﺎرﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﺷـﺪ و ﺧﯿﻠـﯽ زود آن ﻣﺒﻠـﻎ ﭘﻮل را ﺑﺪﺳـﺖ آورد.
۴۰

»او ﺑـﺎ ﺷـﺘﺎب ﺑـﻪ ﻓﺮوﺷـﮕﺎه رﻓـﺖ و ﮔﻔـﺖ‘ ،ﻣـﻦ ﻗﺎﯾﻘـﻢ را ﻣﯽﺧﻮاﻫـﻢ ’.او ﭘـﻮل را ﭘﺮداﺧـﺖ
ﮐـﺮد و ﻗﺎﯾـﻖ را درﯾﺎﻓـﺖ منـﻮد .او ﻗﺎﯾـﻖ را در ﺑﻐـﻞ ﮔﺮﻓـﺖ و آن را ﺑﻮﺳـﯿﺪ و ﮔﻔـﺖ‘ ،ای ﻗﺎﯾـﻖ
ﮐﻮﭼﻮﻟـﻮی ﻗﺸـﻨﮕﻢ ،ﺧﯿﻠـﯽ دوﺳـﺘﺖ دارم .ﺗـﻮ ﻣـﺎل ﻣـﻦ ﻫﺴـﺘﯽ .ﺗـﻮ دو ﺑـﺎر ﻣـﺎل ﻣﻨـﯽ .ﻣﻦ ﯾﮏ
ﺑـﺎر ﺗـﻮ را ﺳـﺎﺧﺘﻢ و ﺣـﺎﻻ ﯾﮑﺒـﺎر ﺗـﻮ را ﺧﺮﯾـﺪم’ .
»در ﻣـﻮرد ﻣـﺎ ﻧﯿـﺰ ﭼﻨﯿـﻦ ﺻـﺎدق اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻧﻮﻋـﯽ ﻣـﺎ دو ﺑـﺎر ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺗﻌﻠﻖ دارﯾـﻢ .او
ﻣـﺎ را ﺑﻮﺟـﻮد آورد و ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻓﺮوﺷـﮕﺎه ﺷـﯿﻄﺎن راه ﭘﯿـﺪا ﮐﺮدﯾـﻢ .ﺳـﭙﺲ ﻋﯿﺴـﯽ آﻣـﺪ و ﻣـﺎ را ﺑـﺎ
ﻗﯿﻤـﺖ ﮔﺰاﻓـﯽ ﺧﺮﯾـﺪ – ﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻃـﻼ و ﻧﻘـﺮه ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺎ ﺧـﻮن ﮔﺮاﻧﺒﻬـﺎی ﺧﻮد .ﻣـﺎ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﺧﻠﻘﺖ
و رﺳـﺘﮕﺎری ،ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺗﻌﻠـﻖ دارﯾـﻢ – «.وﯾﻠﯿـﺎم ﻣـﻮزز ﺗﯿـﺪول ،ﺗﺼﺎوﯾـﺮ ﮐﻨﺎﯾـﻪ آﻣﯿـﺰ )ﮐﻨـﺰاس
ﺳـﯿﺘﯽ .اﻧﺘﺸـﺎرات ﺑﯿﮑـﻦ ﻫﯿـﻞ ﭘـﺮس .١٩۵١ .ﺻﻔﺤـﻪ .٩٧
William Moses Tidwell, Pointed Illustrations (Kansas City, Mo.: Beacon Hill
Press, 1951) p. 97
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲۹ژوﺋﯿﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲۳ژوﺋﯿﻪ

ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻧﺎدان
ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﺳـﺨﻨﺎن ﭘﻮﻟـﺲ را ﺧﻼﺻـﻪ وار ﺑﻨﻮﯾﺴـﯿﺪ .ﻣﺎ از
ﭼـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺧﻄﺮ ﻫامن دام روﺣﺎﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻏﺎزی درﺳـﺖ و ﺳـﭙﺲ ﺳـﻘﻮط
در ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮاﯾـﯽ ،ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ؟
ﭼﻨﺪﯾـﻦ ﺗﺮﺟﻤـﻪ اﻣـﺮوزی ﺗـﻼش منﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﺳـﺨﻨﺎن ﭘﻮﻟـﺲ در آﯾﺔ  ۱درﺑـﺎرة ﻏﻼﻃﯿﺎن
»ﻧـﺎدان« را ﻣﺘﺒـﺎدر ﺳـﺎزﻧﺪ .واژة اﺻﻠـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ در زﺑـﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ ﺑـﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد ،ﺣﺘﯽ ﺷـﺪﯾﺪﺗﺮ
از اﯾـﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ واژه  anoetoiاﺳـﺖ و از واژة ﻣﻌـﺎدل ذﻫـﻦ ) (nousﻣﯽآﯾـﺪ .ﻣﻌﻨـﺎی
ﺗﺤـﺖ اﻟﻠﻔﻈـﯽ آن »ﮐـﻢ اﻧﺪﯾـﺶ« ﯾـﺎ ﮐـﻮدن ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﻏﻼﻃﯿـﺎن منﯽاﻧﺪﯾﺸـﯿﺪﻧﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺑﺴـﻨﺪه منﯽﮐﻨـﺪ؛ او ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺪﻟﯿـﻞ اﯾﻨﮑـﻪ آنﻫـﺎ ﺑﺴـﯿﺎر از روی ﺣامﻗـﺖ ﻋﻤـﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ،
او ﻣﺘﻌﺠـﺐ اﺳـﺖ ﮐـﻪ آﯾـﺎ ﺟﺎدوﮔﺮاﻧـﯽ آنﻫـﺎ را ﻃﻠﺴـﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ» .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﺴـﯿﺮی :ﺷـﯿﻄﺎن ﮐﻪ
ﺣﺎﮐـﻢ اﯾـﻦ دﻧﯿـﺎی ﭘـﺮ ﮔﻨﺎه اﺳـﺖ ﭼﺸـامن اﯾﻦ اﺷـﺨﺎص ﺑﯽ اﯾامن را ﺑﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻮر
ﭘـﺮ ﺟـﻼل اﻧﺠﯿـﻞ را ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪ و ﻣﻌﻨـﯽ ﭘﯿﻐـﺎم ﻣـﺎ را در ﺑـﺎره ﺟـﻼل ﻣﺴـﯿﺢ ﮐـﻪ ﭼﻬـﺮه ﻗﺎﺑـﻞ روﯾـﺖ
ﺧـﺪای ﻧﺎدﯾـﺪه اﺳـﺖ درک ﮐﻨﻨـﺪ« )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾﺔ .(۴
آﻧﭽـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ را در ﻣـﻮرد ارﺗـﺪاد ﻏﻼﻃﯿـﺎن از اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﺮﯾﺸـﺎن ﻣﯽﺳـﺎزد ،اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ
آنﻫـﺎ ﻣﯽداﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻧﺠـﺎت رﯾﺸـﻪ در ﺻﻠﯿـﺐ ﻣﺴـﯿﺢ داﺷـﺖ .اﯾﻦ ﭼﯿـﺰی ﻧﺒـﻮد ﮐﻪ آنﻫـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
۴۱

ﻧﺎدﯾـﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ .واژة ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪة »ﺑﺘﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸـﯿﺪه ﺷـﺪ« ﯾﺎ »ﻣﻌﻠﻮم ﺷـﺪ« در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎب ۳
آﯾـﺔ  ،۱از ﻧﻈـﺮ ﻟﻔﻈـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی »اﻋﻼن ﮔﺮدﯾﺪ« ﯾﺎ »ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺷـﺪ «،ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .از اﯾـﻦ واژه ﺑﺮای
ﺗﻮﺻﯿـﻒ متـﺎم اﻋﻼﻧـﺎت ﻋﻤﻮﻣـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐﻪ ﺻﻠﯿـﺐ ﭼﻨـﺎن در ﮐﺎﻧﻮن
ﭼﺸـﻢ دل ،ﻣﺼﻠﻮب ﺷـﺪن ﻣﺴـﯿﺢ را
ﻣﻮﻋﻈﻪﻫـﺎی او ﻗـﺮار داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺮدم ﻏﻼﻃﯿﻪ در اﺛﺮ آن ،ﺑﺎ
ِ
ﻣـﯽ دﯾﺪﻧـﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺔ  ،۲۳ﺑـﺎب  ۲آﯾﺔ .(۲در ﯾـﮏ ﻣﻔﻬﻮم ،او ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐﻪ ،آنﻫﺎ
ﺑـﺎ اﻋامﻟﺸـﺎن ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﭘﺸـﺖ ﮐـﺮده اﻧﺪ.
ﭘﻮﻟﺲ ﺳﭙﺲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﻌﻠﯽ ﻏﻼﻃﯿﺎن را ﺑﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾامن آوردﻧﺪ،
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻮال ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ .آنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
روح را درﯾﺎﻓﺖ منﻮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ آنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪﻧﺪ؟ و از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت،
ﭼﺮا ﺧﺪا روح را داد؟ آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺰاوار آن ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ! در ﻋﻮض ،ﺑﻪ ای دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﮋده ﻧﯿﮏ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از
ﭘﯿﺶ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد اﯾامن آورده ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﮐﻪ ﴍوع ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ  ،ﺣﺎل ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟

ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ وﻗـﺖ ﯾﮑﺒـﺎر ﭼﻨﯿـﻦ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸـﯿﺪ ﮐـﻪ ،اﻋامل ﻣـﻦ ﺑﺴـﯿﺎر ﺧﻮب ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﻣﻦ
ﯾـﮏ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑﺴـﯿﺎر اﺳـﺘﻮاری ﻫﺴـﺘﻢ ،ﻣـﻦ اﯾـﻦ ﯾـﺎ آن ﮐﺎر را اﻧﺠـﺎم منﯽدﻫـﻢ ...و
ﺳـﭙﺲ ،ﺣﺘـﯽ ﻣﺎﻫﺮاﻧـﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸـﯿﺪ ﮐـﻪ ﺷـام ﺑﻪ ﻧﻮﻋـﯽ ﺑﻪ اﻧـﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮب ﻫﺴـﺘﯿﺪ
ﮐـﻪ ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﺑﯿـﺪ؟ اﯾـﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭼـﻪ ﻣﺸـﮑﻠﯽ دارد؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۲۴ژوﺋﯿﻪ

ﻣﻘﺪس
رﯾﺸﻪدار در ﮐﺘﺎب ّ
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ،ﭘﻮﻟﺲ در ﻧﺎﻣﻪاش ﺑﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن از اﻧﺠﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾامن ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﻮﻻن در اورﺷﻠﯿﻢ داﺷﺖ )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  (۱۰و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ّ
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾامﻧﺪاران اﻫﻞ ﻏﻼﻃﯿﻪ داﺷﺖ )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ،(۵دﻓﺎع منﻮده اﺳﺖ.
ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎ ﴍوع آﯾﺔ  ۶ﺑﺎب  ۳ﻏﻼﻃﯿﺎن ،ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻗﻄﻌﯽ اﻧﺠﯿﻞ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت و ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﮐﺘﺎب ﻣﻘ ّﺪس روی ﻣﯽآورد .در واﻗﻊ ،ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺔ  ۴ﺗﺎ ﺑﺎب  ۴آﯾﺔ  ۳۱از اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎ رﺷﺪی ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس دارﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻄـﺮس در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۶ﺗـﺎ  ۸از ﻧﻮﺷـنت در ﺑـﺎره »ﮐﻼم«ﭼﯿﺴـﺖ؟
روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺔ  ،۲ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺔ  ۳و ﺑـﺎب  ۹آﯾـﺔ  ۱۷را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ.
۴۲

ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﯾـﺎد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ،زﻣﺎﻧـﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﻧﺎﻣـﻪاش را ﺑـﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻧﻮﺷـﺖ» ،ﻋﻬﺪ
ﺟﺪﯾـﺪ« وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ از ﮐﻼم ﻧﻘـﻞ ﻗـﻮل ﻣﯿﮑﺮد ﺑﻄـﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾﻢ
ﻧﻘـﻞ ﻗـﻮل ﻣﯿﮑﺮد.
ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ﻧﻘـﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﭘﻮﻟـﺲ اﯾﻔﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ .او آنﻫﺎ را ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣنتﻫﺎﯾﯽ
ﺑﯽﺟـﺎن در ﻧﻈـﺮ منﯽﮔﯿـﺮد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐﻼم زﻧـﺪه ﻣﻘﺘﺪر و اﺻﯿـﻞ ﺧﺪا ،ﺑﻪ آن ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴـﺖ.
در دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ  ،۱۶او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ» :متـﺎم ﮐﺘﺎب ﻣﻘ ّﺪس از اﻟﻬﺎم ﺧﺪاﺳـﺖ «.واژة
ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪة »اﻟﻬـﺎم« از زﺑـﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ  theopneustosﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﺨـﺶ اول واژه ) (theoﺑـﻪ
ﻣﻌﻨـﯽ »ﺧـﺪا« اﺳـﺖ ،در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐﻪ ﺑﺨـﺶ دوم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »دﻣﯿﺪ« ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﮐﻼم َ » ،د ِم ﺧﺪاﺳـﺖ
«.ﭘﻮﻟـﺲ از ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـ ّﺪس ﺑﺮای ﻧﺸـﺎن دادن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد اﺳـﺖ )روﻣﯿـﺎن ﺑﺎب ۱
آﯾـﺔ  ،(۲و اراﺋـﻪ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺑـﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۳آﯾـﺎت  ۸ﺗﺎ  (۱۰و اﺛﺒﺎت
اﻋﺘﺒـﺎر ﺗﻌﺎﻟﯿـﻢ ﺧـﻮد )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾﺎت  ۸و  (۹اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻌﯿﯿـﻦ دﻗﯿـﻖ ﻣﯿـﺰان اﯾﻨﮑـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﭼﻨـﺪ ﺻﺪﺑـﺎر از ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ﻧﻘـﻞ ﻗـﻮل ﮐـﺮده ،دﺷـﻮار
اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ اﯾـﻦ ﻧﻘـﻞ ﻗﻮلﻫـﺎ در ﴎﺗـﺎﴎ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎی ﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑـﻪ ﺗﯿﻄﻮس و
ﻓﻠﯿﻤـﻮن ،دﯾـﺪه ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ.

ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۶ﺗـﺎ  ۱۴را ﺑـﻪ دﻗـﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﻋﺒﺎراﺗـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ در اﯾـﻦ آﯾﺎت
از ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ﻧﻘـﻞ ﻗـﻮل ﮐـﺮده اﺳـﺖ را ﻣﺸـﺨﺺ منﺎﯾﯿـﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠـﺐ درﺑـﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻬﺪ
ﻗﺪﯾـﻢ ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ ﻣﻌﺘﱪ ﺑـﻮد ،ﭼﻪ ﭼﯿـﺰی ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟
آﯾـﺎ ﺷـام زﻣﺎنﻫﺎﯾـﯽ ﺑـﺎ ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸـﯿﺪه اﯾﺪ ﮐـﻪ ﯾﮏ ﻗﺴـﻤﺖ از ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪّ س»اﻟﻬﺎﻣﯽ
ﺗـﺮ« از ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ اﺳـﺖ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ در دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑﺎب
 ۳آﯾـﺔ  ،۱۶رﻓـنت در اﯾـﻦ راه ﭼـﻪ ﺧﻄﺮاﺗـﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۵ژوﺋﯿﻪ

ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪه
ﻓﮑـﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿـﺪ ﭼـﺮا ﭘﻮﻟـﺲ وﻗﺘـﯽ ﺑﺮای اﻋﺘﺒـﺎر ﭘﯿـﺎم اﻧﺠﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺑـﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪّ س روی
ﻣـﯽآورد ،اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﻣﺘﻮﺳـﻞ ﻣﯽﺷـﻮد؟ )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ .(۶
اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﻧﻘﺸـﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾـﻦ و ﻣﺤـﻮری در ﯾﻬﻮدﯾـﺖ داﺷـﺖ .او ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﭘـﺪر ﻗـﻮم ﯾﻬـﻮد ﺑـﻮد،
ﺑﻠﮑـﻪ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن زﻣـﺎن ﭘﻮﻟـﺲ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ او ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻟﮕﻮﯾـﯽ ﻧـﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﯾﻬـﻮدی
۴۳

واﻗﻌـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﭼﻨﯿـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﺴـﯿﺎری ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮ اﯾﻦ ﺑـﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺷـﺎﺧﺺ او ﻧـﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧـﱪداریاش ﺑـﻮد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺧـﺪا اﺑﺮاﻫﯿـﻢ را ﺑﺪﻟﯿـﻞ آن ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری ،ﻋـﺎدل ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد .ﮔﺬﺷـﺘﻪ
از ﻫﻤـﻪ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻓﺮاﻣـﻮش ﮐﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﴎزﻣﯿﻦ ﻣـﺎدری و ﺧﺎﻧﻮادة ﺧـﻮد را ﺗﺮک منـﻮد ،ﺧﺘﻨﻪ
ﺷـﺪن را ﭘﺬﯾﺮﻓـﺖ و او ﺣﺘـﯽ ﻣﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ منـﻮدن ﭘـﴪش ﺑـﻪ ﻓﺮﻣـﺎن ﺧـﺪا ﻧﯿـﺰ ﺑـﻮد .اﯾـﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧـﱪداری اﺳـﺖ! ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺎ اﴏاری ﮐـﻪ ﺑﺮ ﺧﺘﻨـﻪ داﺷـﺘﻨﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً از ﭼﻨﯿـﻦ ﻣﻮاﺿﻊ
ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ در ﻣﺸـﺎﺟﺮات ﺧـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧـﺪ.
ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ – ﻧُﻪ ﺑـﺎر در ﻏﻼﻃﯿـﺎن – ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان منﻮﻧـﻪای از
اﯾـامن در ﻋـﻮض رﻋﺎﯾـﺖ اﺣـﮑﺎم وﺿﻌﯿـﺖ را دﮔﺮﮔـﻮن ﮐـﺮده و ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺟـﻮاب ﻣﯿﺪﻫﺪ.

ﻧﻘـﻞ ﻗـﻮل ﭘﻮﻟـﺲ از ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑﺎب  ۱۵آﯾـﺔ  ۶را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻣﻨﻈـﻮر از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
اﯾـامن اﺑﺮاﻫﯿـﻢ »ﺑـﺮای وی ﻋﺪاﻟـﺖ ﻣﺤﺴـﻮب« ﺷـﺪ ،ﭼﯿﺴـﺖ؟ )روﻣﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾﺎت  ۳ﺗﺎ
 ۸ ، ۶ﺗـﺎ  ۱۱و  ۲۲ﺗـﺎ  ۲۴را ﻧﯿـﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ )ﻋﺎدل ﺷﺪن ﯾﺎ ﺑﺮاﺋﺖ از ﺧﻄﺎ( اﺳﺘﻌﺎره ای ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻋﺎمل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮد ،واژة
ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﯾﺎ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه از ﺣﻮزه ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ واژه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻌﻨﺎی »اﻋﺘﺒﺎر دادن« ﯾﺎ »ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺴﯽ ﮔﺬاﺷنت« را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺔ  ۶در ﻣﻮرد اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ  ۱۱ﻣﺮﺗﺒﺔ دﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان و ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘ ّﺪس آن را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ،ﻓﺮض ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ اﺳـﺘﻌﺎره ﭘﻮﻟـﺲ ،آﻧﭽـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣـﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﻋﺪاﻟـﺖ اﺳـﺖ .اﮔﺮﭼـﻪ
ﭘﺮﺳـﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧـﺪا ﺑـﺮ ﭼـﻪ اﺳﺎﺳـﯽ ﻣـﺎ را ﻋـﺎدل ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﮐﻨـﺪ؟ ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً منﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻃﺎﻋـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ – ﺑـﺎ وﺟـﻮد آﻧﭽـﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن ﭘﻮﻟﺲ ادﻋـﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ .ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴـﺖ آنﻫﺎ
در ﻣـﻮرد ﻓﺮﻣﺎﻧـﱪداری اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﻣﯽﮔﻔﺘﻨـﺪ ،ﮐﺘـﺎب ﻣﻘ ّﺪس ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐـﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾامن
اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧـﺪا او را ﻋـﺎدل ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب آورد.
ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس ﺷـﻔﺎف اﺳـﺖ :ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳـﺎس ﻋﺪاﻟﺖ وی ﻧﺒـﻮد؛ در ﻋﻮض ﻧﺘﯿﺠﺔ
آن ﺑـﻮد .ﮐﺎرﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ او اﻧﺠـﺎم داد ،ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻋﺎدل ﺷـﻤﺮده ﺑﺸـﻮد؛ او آنﻫﺎ را ﺑﻪ
اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ ﮐـﻪ ﭘﯿـﺶ از آن ﻋﺎدل ﺷـﻤﺮده ﺷـﺪه ﺑـﻮد ،اﻧﺠـﺎم داد .ﻋﺪاﻟﺖ ﺑـﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﱪداری ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﻣﯽﺷـﻮد و ﻧـﻪ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ.

در اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺄﻣﻞ منﺎﯾﯿﺪ – اﯾﻨﮑﻪ ﺷام ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده منﯽﺷﻮﯾﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﺷام اﻧﺠﺎم داد .ﭼﺮا اﯾﻦ ﺧﱪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ آن ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺷام ﻓﺎرغ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ زﻣﺎن ﺣﺎل ﮐﺎرﺑﺮد دارد؟
۴۴

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۲۶ژوﺋﯿﻪ

اﻧﺠﯿﻞ در ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ
»و ﮐﺘـﺎب ﭼـﻮن ﭘﯿـﺶ دﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺧـﺪا ا ّﻣﺖﻫـﺎ را از اﯾـامن ﻋـﺎدل ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﻤﺮد ،ﺑـﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﺑﺸـﺎرت داد ﮐـﻪ »ﺟﻤﯿـﻊ ا ّﻣﺖﻫـﺎ از ﺗـﻮ ﺑﺮﮐـﺖ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ« .ﺗﻔﺴـﯿﺮی :ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ در
ﮐﺘـﺎب آﺳـامﻧﯽ ﭘﯿـﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺷـﺪه ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺧﺪا ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾامﻧﺸـﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﭘﺬﯾﺮﻓـﺖ .از اﯾـرنو ﺧـﺪا در ﻫـامن زﻣـﺎن در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﺑـﺎ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﺳـﺨﻦ ﮔﻔـﺖ و ﻓﺮﻣـﻮد :ﻫﻤﻪ
آﻧﺎﻧـﯽ را ﮐـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗـﻮ ﺑـﻪ ﻣـﻦ اﯾـامن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ از ﻫـﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻮرد ﻋﻨﺎﯾـﺖ ﺧﻮد
ﻗـﺮار ﺧﻮاﻫـﻢ داد) «.ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ  .(۸ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ ﮐـﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ اﻧﺠﯿﻞ ﺑـﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﻣﻮﻋﻈـﻪ ﺷـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺧـﺪا آﻧـﺮا ﻣﻮﻋﻈـﻪ منـﻮد ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾـﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﯿـﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷـﺪ .اﻣﺎ
ﺧـﺪا ﭼـﻪ زﻣﺎﻧـﯽ اﻧﺠﯿـﻞ را ﺑـﻪ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐـﺮد؟ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﭘﻮﻟـﺲ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑـﺎب  ۱۲آﻳﺔ ۳
ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ او ﻋﻬـﺪ ﺧـﺪا ﺑـﺎ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ را در ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﺎت  ۱ﺗﺎ  ۳زﻣﺎﻧـﯽ ﮐﻪ او
را ﻓﺮﺧﻮاﻧـﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷـﺖ.

ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﯾـﻦ آﯾﺎت درﺑـﺎرة ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻬﺪی ﮐـﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ
اﺑﺮﻫﯿـﻢ ﺑﺴـﺖ ،ﭼﻪ ﭼﯿـﺰی ﺑﻪ ﻣـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
اﺳـﺎس ﻋﻬـﺪ ﺧـﺪا ﺑـﺎ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﺑـﺮ وﻋﺪهﻫـﺎی ﺧـﺪا ﺑـﺎ او متﺮﮐـﺰ دارد .ﺧـﺪا ﭼﻬـﺎر ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺑـﻪ
اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» ،ﻣـﻦ ﭼﻨﯿـﻦ ﺧﻮاﻫـﻢ ﮐـﺮد «.وﻋﺪهﻫـﺎی ﺧـﺪا ﺑـﻪ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ زﯾـﺮا ﮐﺎﻻً ﯾﮏﻃﺮﻓـﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺧـﺪا متـﺎم وﻋﺪهﻫـﺎ را ﻣﯽدﻫـﺪ؛ و اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﻫﯿـﭻ ﻗﻮﻟـﯽ
منﯽدﻫـﺪ .اﯾـﻦ ﻣﺘﻀـﺎد ﺷـﯿﻮهای اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸـﱰ ﻣﺮدم ﺳـﻌﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﺧﺪا دارﻧـﺪ .ﻣﺎ اﻏﻠﺐ
ﻗـﻮل ﻣﯽدﻫﯿـﻢ ﮐـﻪ ﺑـﻪ او ﺧﺪﻣـﺖ ﺧﻮاﻫﯿـﻢ ﮐـﺮد ،ﺗﻨﻬﺎ اﮔـﺮ او در ﻋـﻮض آن ﮐﺎری ﺑﺮای ﻣـﺎ اﻧﺠﺎم
ﺑﺪﻫـﺪ .اﻣـﺎ اﯾـﻦ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮاﯾـﯽ اﺳـﺖ .ﺧـﺪا از اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﻧﮑـﺮد ﮐـﻪ ﻗﻮﻟـﯽ ﺑﺪﻫـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺎ
اﯾـامن وﻋﺪهﻫـﺎی ﺧـﺪا را ﺑﭙﺬﯾـﺮد .ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﯽآﻣﻮﺧـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا
اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﮐﻨـﺪ و ﻧـﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدش )ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑﺎب  ۲۲را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷـﺪن اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪة ﻣﺎﻫﯿـﺖ اﻧﺠﯿـﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺠـﺎت از ﻃﺮﯾـﻖ اﯾامن اﺳـﺖ.
ﺑﻌﻀـﯽ ﺑـﻪ ﻃـﻮر اﺷـﺘﺒﺎه ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿـﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘـ ّﺪس دو روش ﺑﺮای ﻧﺠـﺎت ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻣﯽدﻫـﺪ .آنﻫـﺎ ادﻋـﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ در زﻣـﺎن ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ،ﻧﺠـﺎت ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﺔ رﻋﺎﯾـﺖ اﺣـﮑﺎم ﺑـﻮد؛
ﺳـﭙﺲ از آﻧﺠﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ آن ﺷـﯿﻮه ﺑـﻪ ﺧﻮﺑـﯽ ﭘﯿـﺶ ﻧﺮﻓﺖ ،ﺧـﺪا اﺣﮑﺎم را ﻣﻨﺴـﻮخ منـﻮد و ﻧﺠﺎت را
ﻣﯿـﴪ منـﻮد .منﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑﯿﺸـﱰ از اﯾـﻦ از ﺣﻘﯿﻘـﺖ دور ﺑﺎﺷـﺪ .ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ
از ﻃﺮﯾـﻖ اﯾـامن ّ
ﭘﻮﻟـﺲ در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺔ  ۷ﻧﻮﺷـﺖ ،ﺗﻨﻬـﺎ ﯾـﮏ اﻧﺠﯿﻞ وﺟـﻮد دارد.
۴۵

ﭼـﻪ منﻮﻧﻪﻫـﺎی دﯾﮕـﺮی از ﻧﺠـﺎت ﺗﻨﻬـﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾـامن ،در ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ؟
ﺑـﺮای منﻮﻧـﻪ ،ﻻوﯾـﺎن ﺑـﺎب  ۱۷آﯾـﺔ ،۱۱ﻣﺰاﻣﯿـﺮ ﺑـﺎب  ۳۲آﯾﺎت  ۱ﺗـﺎ  ، ۵دوم ﺳـﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺎب
 ۱۲اﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۱۳و زﮐﺮﯾـﺎ ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۴را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻣـﺎ اﻏﻠـﺐ ﻋﺒـﺎرت »ﻓﯿـﺾ ارزان« را ﻣﯽﺷـﻨﻮﯾﻢ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،اﯾـﻦ ﺗﻠﻘـﯽ ﺑـﯽ ﻣﺴـام
ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﻓﯿـﺾ ارزان ﻧﯿﺴـﺖ – ﺑﻠﮑـﻪ راﯾـﮕﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ )دﺳـﺖ ﮐـﻢ ﺑـﺮای ﻣـﺎ( .اﻣـﺎ
ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﻓﮑـﺮ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫـﺎی ﺧـﻮد ﺑـﻪ آن ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﻢ و ﯾـﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐـﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸـﯿﻢ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ از آن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﻬﺎﻧـﻪای ﺑـﺮای ﮔﻨـﺎه اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿـﻢ،
آن را از ﺑﯿـﻦ ﻣﯽﺑﺮﯾـﻢ .ﺷـام ﺑـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪای ﮐـﻪ دارﯾﺪ ،ﻣﺎﯾﻠﯿـﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﺪاﻣﯿـﮏ از اﯾﻦ
دو روش ﺑﺮوﯾـﺪ و ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ از آن دﺳـﺖ ﺑﺮدارﯾـﺪ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۷ژوﺋﻦ

از ﻟﻌﻨﺖ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۹ﺗﺎ (۱۴
ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺪون ﺷـﮏ از ﺳـﺨﻨﺎن ﺷـﺠﺎﻋﺎﻧﻪ وی در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ  ۱۰ﺣﯿـﺮت
زده ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ .آنﻫـﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً ﺧـﻮد را ﺗﺤـﺖ ﯾـﮏ ﻧﻔﺮﯾـﻦ ﺗﺼـﻮر منﯽﮐﺮدﻧـﺪ؛ اﮔـﺮ ﻫـﻢ ﭼﯿﺰی
ﺑـﻮد ،آنﻫـﺎ اﻧﺘﻈـﺎر داﺷـﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﱪدارﯾﺸـﺎن ﺑﺮﮐﺖ داده ﺷـﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل ،ﭘﻮﻟﺲ ﺗﴫﯾﺢ
ﻣﯿﮑﻨـﺪ» :زﯾـﺮا ﺟﻤﯿـﻊ آﻧﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ از اﻋـامل ﴍﯾﻌﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،زﯾـﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ زﯾـﺮا ﻣﮑﺘﻮب
اﺳـﺖ :ﻣﻠﻌـﻮن اﺳـﺖ ﻫـﺮ ﮐـﻪ ﺛﺎﺑـﺖ منﺎﻧـﺪ در متـﺎم ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫﺎی ﮐﺘـﺎب ﴍﯾﻌﺖ ﺗـﺎ آﻧﻬـﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎ
آرد«.
ﭘﻮﻟـﺲ دو ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﮐﺎﻣـﻼً ﻣﺘﻔـﺎوت را ﺑـﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ :ﻧﺠﺎت از ﻃﺮﯾﻖ اﯾـامن و ﻧﺠﺎت
از ﻃﺮﯾـﻖ اﻋـامل .ﺑـﺮﮐﺎت و ﻟﻌـﻦ ﻫـﺎی ﻋﻬـﺪ ﮐـﻪ در ﺑﺎبﻫـﺎی  ۲۷و  ۲۸ﮐﺘـﺎب ﺗﺜﻨﯿـﻪ ﻣﺸـﺨﺺ
ﺷـﺪهاﻧﺪ ،ﺑﯽﭘـﺮده و ﴏﯾـﺢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اﻃﺎﻋـﺖ منﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﮐﺖ داده ﺷـﺪﻧﺪ و ﮐﺴـﺎﻧﯽ
ﮐـﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﻟﻌـﻦ ﺷـﺪﻧﺪ .اﯾـﻦ ﯾﻌﻨـﯽ اﮔـﺮ ﻓـﺮدی ﺑﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﺮای ﭘﺬﯾـﺮش ﻧـﺰد ﺧـﺪا ﺑـﻪ
اﻃﺎﻋـﺖ از اﺣـﮑﺎم ﺗﮑﯿـﻪ ﮐﻨـﺪ ،ﭘـﺲ ﮐﻞ اﺣـﮑﺎم ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﮕﻪ داﺷـﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ .ﻣـﺎ آزادی اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﺮای
ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﮐـﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿـﻢ از آن ﭘﯿـﺮوی ﮐﻨﯿـﻢ را ﻧﺪارﯾـﻢ؛ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﮐﻨﯿـﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﻣﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷـﯽ از اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت ﮐﻮﭼـﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﯾـﺎ ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ و ﯾـﺎ ﻫﯿـﭻ ﭼﯿﺰ.
اﯾـﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً ﺧـﱪ ﺑـﺪی ﺑـﺮای ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾـﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن ﭘﻮﻟﺲ ﺑـﻮد ،زﯾﺮا ﻣـﺎ »ﻫﻤﻪ
ﮔﻨـﺎه ﮐﺮدهاﯾـﻢ واز ﺟـﻼل ﺧـﺪا ﻗـﺎﴏ ﻣﯽﺑﺎﺷـﯿﻢ« )روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ  .(۲۳ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴـﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ
ﺣـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﺗـﻼش ﮐﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ ﺧـﻮب ﺑﺎﺷـﯿﻢ ،اﺣـﮑﺎم ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣـﺎ را ﻣﺤﮑـﻮم ﺑـﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﺷـﮑﻨﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
۴۶

ﻣﺴـﯿﺢ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﺎ را از ﻟﻌﻨـﺖ اﺣـﮑﺎم رﻫـﺎ ﺳـﺎﺧﺖ؟ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ  ۱۳و دوم
ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺔ  ۲۱را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ.
ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺮای ﴍح آﻧﭽـﻪ ﺧـﺪا در ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠـﺎم داده اﺳـﺖ از اﺳـﺘﻌﺎره دﯾﮕﺮی ﺑﻬﺮه
ﻣﯿـﱪد .واژة رﻫﺎﯾـﯽ دادن ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ »ﺑـﺎز ﺧﺮﯾـﺪن« ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﯾﻦ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺧﻮﻧﺒﻬﺎ و ﯾﺎ
ﻓﺪﯾـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺮای آزادی ﮔﺮوﮔﺎنﻫـﺎ ﯾـﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑـﻮد ﮐﻪ ﺑـﺮای ﺧﺮﯾﺪآزادی ﺑﺮدﮔﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ُﻣـﺰد ﮔﻨـﺎه ﻣـﺮگ اﺳـﺖ ،ﻧﻔﺮﯾـﻦ ﻗـﺎﴏ ﻣﺎﻧﺪن از ﻧـﮕﺎه داﺷـنت اﺣـﮑﺎم اﻏﻠﺐ ﺣﮑﻢ
ﻣـﺮگ ﺑـﻮد .ﻣﺒﻠـﻎ آزادی ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت ﻣـﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪ ،ﻧﺎﭼﯿـﺰ ﻧﺒﻮد؛ ﺑـﺮای ﺧﺪا ﺑﻬـﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﭘـﴪش را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه داﺷـﺖ )ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ  .(۱۶ﻋﯿﺴـﯽ ﮔﻨـﺎه ﻣـﺎ را ﺑـﺮ دوش ﺧـﻮد ﮔﺮﻓﺖ
و ﻣـﺎ را از ﺑﻨـﺪ ﻧﻔﺮﯾـﻦ آزاد منـﻮد )اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺔ  ،۲۰ﺑـﺎب  ۷آﯾـﺔ  .(۲۳او داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ
ﻟﻌﻨـﺖ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﺟـﺎن ﺧﺮﯾـﺪ و ﺑﻪ ﺟـﺎی ﻣﺎ از ﻣﺠـﺎزات ﮐﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎه رﻧـﺞ ﮐﺸـﯿﺪ )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب
 ۵آﯾﺔ .(۲۱
ﭘﻮﻟـﺲ از ﺗﺜﻨﯿـﻪ ﺑـﺎب  ۲۱آﯾـﺔ  ۲۳ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮔـﻮاه ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ،ﻧﻘـﻞ ﻗـﻮل ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺑـﺮ
ﻃﺒـﻖ ﺳـﻨﺖ ﯾﻬـﻮد ،اﮔـﺮ ﻓﺮدی ﺗﺤـﺖ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧـﺪا ﺑﻮد ،ﭘـﺲ از اﻋـﺪام ،ﭘﯿﮑﺮش از درﺧـﺖ آوﯾﺰان
ﻣﯽﺷـﺪ .ﻣـﺮگ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﺮ روی ﺻﻠﯿـﺐ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان منﻮﻧـﻪای از اﯾﻦ ﻧﻔﺮﯾـﻦ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد )اﻋامل
رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺔ  ، ۳۰اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺔ .(۲۴
ﭘﺲ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻐﺰش ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﺷـﺪ ﮐﻪ منﯽﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ
اﯾـﺪة ﻧﻔﺮﯾـﻦ ﺷـﺪن ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋـﻮد ﺗﻮﺳـﻂ ﺧـﺪا را درک ﮐﻨﻨـﺪ .اﻣـﺎ اﯾـﻦ دﻗﯿﻘـﺎً ﻧﻘﺸـﺔ ﺧـﺪا ﺑﻮد.
آری ،ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋـﻮد ﻟﻌﻨﺘـﯽ را ﻣﺘﺤﻤـﻞ ﺷـﺪ ،اﻣـﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وی ﻧﺒـﻮد – ﺑﻠﮑﻪ ﻟﻌﻨـﺖ ﻣﺎ ﺑﻮد!

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۸ژوﺋﯿﻪ

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ» :ﺑـﯽ اﻧﺼﺎﻓـﯽ و ﴍارت ﻫﻤـﻪ ﻣـﺎ ﺑﺮﻣﺴـﯿﺢ واﻗـﻊ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺮای ﻣـﺎ ﺿﺎﻣﻦ
و ﻓﺪاﯾـﯽ ﺑﺸـﻮد .او ﺧﻄـﺎﮐﺎر ﻣﺤﺴـﻮب ﺷـﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻣـﺎ را از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﴍﯾﻌـﺖ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
ﮔﻨـﺎه متﺎﻣـﯽ ذرﯾـﺖ آدم ،ﻗﻠـﺐ او را ﺑـﺪرد ﻣـﯽ آورد .ﻋـﺪم رﺿﺎﯾـﺖ ﺧـﺪا ﺑﺪﻟﯿـﻞ ﴍارت و ﺑـﯽ
اﻧﺼﺎﻓـﯽ ﺑـﺎ ﺧﺸـﻤﯽ دﻫﺸـﺘﻨﺎک ﻇﻬـﻮر منـﻮده و روح ﭘـﴪ او را ﻏـﺮق ﻣﺎﺗـﻢ منـﻮد .ﻣﺴـﯿﺢ در
متـﺎم ﻣـﺪت زﻧﺪﮔـﯽاش ،ﻣـﮋدة ﻧﯿﮑـﻮی ﭘﺪر رﺣﯿﻢ و آﻣﺮزﺷـﮕﺮ رﺋﻮف را اﻧﺘﺸـﺎر ﻣـﯽداد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ او
ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت از ﭼﻨـﮓ رﺋﯿـﺲ ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎران ﺑـﻮد .اﻣـﺎ اﮐﻨـﻮن ﺑﺎ ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ ﺷـﺪﯾﺪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐـﻪ ﺑﺪوش
ﻣﯽﮐﺸـﺪ ،منﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﭼﻬـﺮة رﺿﺎﯾﺘﻤﻨـﺪ ﭘﺪر را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪن ﺳـﯿامی رﺑﻮﺑﯿـﺖ از ﻣﻨﺠﯽ در
اﯾـﻦ زﻣـﺎن اﻧـﺪوه ،ﻗﻠـﺐ او را ﺑـﺎ ﭼﻨـﺎن ﺣﺰﻧـﯽ ﺟﺮﯾﺤـﻪ دار منـﻮد ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻗـﺎدر ﺑﻪ درک
ﮐﺎﻣـﻞ آن منﯿﺒﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﻏـﻢ ﭼﻨـﺎن ﺑـﺰرگ ﺑـﻮد ﮐﻪ درد ﺟﺴـﻤﯽ را ﺑﻪ ﺳـﺨﺘﯽ اﺣﺴـﺎس ﻣﯿﮑﺮد«.
– اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖ ،آرزوی اﻋﺼـﺎر ﺻﻔﺤﻪ .٧۵٣
.Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 753
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»ﻟﻮﺗـﺮ اﯾﻨـﮏ ﺑـﺎ ﺷـﺠﺎﻋﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻗﻬﺮﻣـﺎن ﺣﻘﯿﻘـﺖ در ﮐﺎر ﺧـﻮد ﻗـﺪم ﻧﻬـﺎد .ﮐﻼﻣـﺶ ﺑـﺎ
ﻫﺸـﺪاری ﺟـﺪی از ﻣﻨﱪﻫـﺎی ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺷـﻨﯿﺪه ﺷـﺪ .او وﯾﮋﮔـﯽ اﻫﺎﻧﺖآﻣﯿـﺰ ﮔﻨـﺎه را در ﻧﻈـﺮ ﻣﺮدم
ﻣﺸـﺨﺺ منـﻮد و ﺑـﻪ آنﻫـﺎ آﻣﻮﺧـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺑـﴩ ،ﮐـﻢ منـﻮدن ﺟﺮﻣـﺶ و ﯾـﺎ ﮔﺮﯾـﺰ از ﻣﺠﺎزات
ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ اﻋامﻟـﺶ ،ﻏﯿـﺮ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟـﺰ ﺗﻮﺑﻪ ﻧـﺰد ﺧﺪا و اﯾـامن ﺑﻪ ﻣﺴـﯿﺢ منﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎر را ﻧﺠـﺎت ﺑﺪﻫـﺪ .ﻓﯿـﺾ ﻣﺴـﯿﺢ ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮﯾـﺪاری ﻧﯿﺴـﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻄﯿـﻪ ای راﯾﮕﺎن اﺳـﺖ.
او ﻣـﺮدم را راﻫﻨامﯾـﯽ منـﻮد ﮐـﻪ زﯾـﺎده روی ﻧﮑﻨﻨـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺎ اﯾـامن ،ﺑﻪ ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪة ﻣﺼﻠﻮب
ﭼﺸـﻢ اﻣﯿـﺪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ – «.اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖ ،ﺟـﺪال ﻋﻈﯿﻢ ﺻﻔﺤـﻪ .١٢٩
.Ellen G. White, The Great Controversy, p. 129

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱ﺣﺘـﯽ اﻣـﺮوزه در ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻣـﺎ ،ﻋـﺪهای ﻫﻨـﻮز در ﭘﺬﯾﺮﻓـنت ﻧﺠـﺎت ﺗﻨﻬـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ

اﯾـامن ﻣﺸـﮑﻞ دارﻧـﺪ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﻓﯿـﺾ ﺧـﺪا ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻋﯿﺴـﯽ ﺟـﺪا از اﻋامﳌـﺎن ﻣـﺎ را
ﻧﺠـﺎت ﻣﯽدﻫـﺪ .دﻟﯿـﻞ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻌﻀـﯽ از اﻓـﺮاد در ﭘﺬﯾﺮﻓنت اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻬﻢ ﭼﯿﺴـﺖ؟
 .۲ﭘﻮﻟـﺲ درﺑـﺎرة اﺷـﺘﺒﺎه ﻣﺬﻫﺒـﯽ ﻧﺠـﺎت از ﻃﺮﯾـﻖ اﻋـامل ،ﺑﻪ ﺷـﺪت و ﺣﺪت ﺳـﺨﻦ
ﮔﻔـﺖ .اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع درﺑـﺎرة اﻫﻤﯿـﺖ دﯾـﻦ ﺧـﻮب ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﭼـﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ؟ ﭼـﺮا ﻣـﺎ ﺑـﻪ
ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ،زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ اﺷـﺘﺒﺎﻫﯽ در ﻣﯿﺎمنـﺎن ﺗﻌﻠﯿـﻢ داده ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ
اﺟﺒـﺎر ﺑـﻪ ﭘـﺎ ﺧﯿﺰﯾﻢ؟
ﺧﻼﺻـﻪ :در زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ،از اﺑﺘـﺪا ﺗـﺎ اﻧﺘﻬﺎ ،اﺳـﺎس ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﯾامن ﺑﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
ﺑﺪﻟﯿـﻞ اﯾـامن اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﺑـﻪ وﻋﺪهﻫـﺎی ﺧـﺪا ﺑـﻮد ﮐﻪ ﻋﺎدل ﺷـﻤﺮده ﺷـﺪ و ﻫامن ﻋﻄـﺎی ﻋﺪاﻟـﺖ اﻣﺮوزه
ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ اﯾـامن اﺑﺮاﻫﯿﻢ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،وﺟـﻮد دارد .ﺗﻨﻬـﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺑﺮای اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎمتﺎن
ﻣﺤﮑـﻮم ﻧﺸـﺪهاﯾﻢ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﻬـﺎی ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﻣـﺎ را ﺑﺎ ﻣـﺮدن ﺑﻪ ﺟـﺎی ﻣﺎ ،ﭘﺮداﺧـﺖ منﻮد.

۴۸

درس ﺷﺸﻢ

 ۲۹ژوﺋﯿﻪ ﺗﺎ  ۴اوت

اوﻟﻮﯾﺖ وﻋﺪه

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۵ﺗـﺎ  ۲۰؛ ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑﺎب  ۹آﯾـﺎت  ۱۱ﺗﺎ
۱۷؛ ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۱۷ﺗـﺎ  ۲۰؛ ﺧـﺮوج ﺑـﺎب  ۱۶آﯾـﺎت  ۲۲ﺗـﺎ  ۲۶؛ ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب ۱۵
آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ .۶

آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :زﯾـﺮا اﮔـﺮ ﻣﯿـﺮاث از ﴍﯾﻌﺖ ﺑـﻮدی ،دﯾﮕﺮ از وﻋـﺪه ﻧﺒـﻮدی .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا
آن را ﺑـﻪ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ از وﻋـﺪه داد« )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  .(۱۸ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺗﻔﺴـﯿﺮی :اﮔـﺮ ﻗﺮار
ﻣﯿﺸـﺪ ﻧﺠـﺎت از راه اﺟـﺮای دﺳـﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷـﻮد ﻣﺴـﻠام اﯾـﻦ روش ﻧﺠﺎت ﺑﺎ
روﺷـﯽ ﮐـﻪ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ از ﻃﺮﯾـﻖ آن ﻣﻘﺒﻮل ﺧﺪا ﮔﺸـﺖ ﺗﻔـﺎوت ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﺮد .زﯾـﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری
ﮐـﻪ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ اﻧﺠـﺎم داد ﭘﺬﯾﺮﻓنت وﻋﺪه ﺧـﺪا ﺑﻮد.
روزی ﻓـﺮدی از ﯾـﮏ ﺳﯿﺎﺳـﺘﻤﺪار ﺳـﺆال منـﻮد» ،آﯾـﺎ ﺷـام ﺑـﻪ متـﺎم وﻋﺪهﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ در ﻃـﻮل
ﻣﺒـﺎرزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗـﯽ دادﯾـﺪ ،ﻋﻤـﻞ ﮐﺮدﯾﺪ؟« او ﭘﺎﺳـﺦ داد» ،ﺑﻠﯽ  ...ﺧﻮب ،دﺳـﺖ ﮐـﻢ متﺎم آنﻫﺎﯾﯽ
را ﮐـﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎﻣﺸـﺎن را داﺷـﺘﻢ«.
آﯾـﺎ ﮐﺴـﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﮐﺎﻣـﻼ ﺑـﻪ وﻋـﺪه ﻫﺎﯾﺶ ﻋﻤـﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﺪ و ُﺧ ِ
ﻠـﻒ وﻋـﺪه ﻧﮑﺮده
ﺑﺎﺷـﺪ؟ ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ را ﻣﯽﺗـﻮان ﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ متـﺎم وﻋﺪهﻫﺎﯾـﺶ را ﺑﺠـﺎ آورده ﺑﺎﺷـﺪ و ﯾـﺎ ﺑـﺪ ﻗﻮﻟﯽ و
ﺑـﺪ ﻋﻬـﺪی ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷـﺪ؟
ﮔﺎﻫـﯽ اوﻗـﺎت ﻣـﺮدم وﻋﺪهﻫﺎﯾـﯽ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ ﮐﺎﻣـﻼً ﻗﺼـﺪ ﺑﺠـﺎ آوردن آن را دارﻧـﺪ ،اﻣـﺎ
ﺑﻌـﺪا آن را اﻧﺠـﺎم منﯽدﻫﻨـﺪ؛ ﺑﻌﻀـﯽ دﯾﮕـﺮ ﻗـﻮل ﻣﯿﺪﻫﻨـﺪ – ﭼﻪ ﺣﺮﻓـﯽ ﯾﺎ ﭼﻪ ﻧﻮﺷـﺘﺎری – وﻟﯽ
ﺧﻮدﺷـﺎن ﺧـﻮب ﻣﯿﺪاﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ دروغ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨـﺪ و وﻋـﺪه ﴎ ﺧﺮﻣـﻦ ﻣﯿﺪﻫﻨـﺪ.
ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑـﺮای ﻣـﺎ ،وﻋﺪهﻫـﺎی ﺧـﺪا ﮐﺎﻣـﻼً ﻣﺘﻔـﺎوت ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﮐﻼم ﺧـﺪا ﻗﻄﻌـﯽ و ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﻧﺎﭘﺬﯾـﺮ اﺳـﺖ .ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» ،ﻣـﺮغ ﺷـﮑﺎری را از ﻣﴩق و ﻫﻢ ﻣﺸـﻮرت ﺧﻮﯾـﺶ را از ﺟﺎی
۴۹

دور ﻣﯽﺧﻮاﻧـﻢ .ﻣـﻦ ﮔﻔﺘـﻢ و اﻟﺒﺘّـﻪ ﺑﺠـﺎ ﺧﻮاﻫـﻢ آورد و ﺗﻘﺪﯾـﺮ منـﻮدم و اﻟﺒﺘّـﻪ ﺑﻪ وﻗـﻮع ﺧﻮاﻫﻢ
رﺳـﺎﻧﯿﺪ« ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺗﻔﺴـﯿﺮی ... :آﻧﭽـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ام واﻗـﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ) .اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۴۶آﯾﺔ .(۱۱
در درس اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ ،ﭘﻮﻟـﺲ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ راﺑﻄـﺔ ﻣﯿـﺎن وﻋـﺪة ﺧـﺪا ﺑـﻪ اﺑﺮﻫﯿـﻢ و اﺣـﮑﺎم
)ﻓﺮاﻣﯿـﻦ( داده ﺷـﺪه ﺑـﻪ اﴎاﺋﯿـﻞ ﮐـﻪ  ۴۳۰ﺳـﺎل ﭘـﺲ از آن ﺑﻮد ﺟﻠـﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .راﺑﻄـﺔ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
دو ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ درک ﺑﺸـﻮد و ﭼـﻪ اﺷـﺎرات و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺿﻤﻨـﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻋﻈﻪ اﻧﺠﯿـﻞ در ﺑﺮ دارد؟
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۵اوت آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.
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ﴍﯾﻌﺖ )اﺣﮑﺎم( و اﯾامن )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۱۵ﺗﺎ (۱۸
ﺣﺘـﯽ اﮔـﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن ﭘﻮﻟـﺲ اذﻋﺎن ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧـﺪ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﻧﺪﮔـﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳـﺎً ﺑﺎ اﯾامن
ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ،ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽداﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨـﺎن درﺑﺎرة اﯾﻨﮑﻪ ﭼـﺮا ﺧﺪا اﺣـﮑﺎم را ﭼﻬﺎر ﻗﺮن
ﭘـﺲ از اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﺑـﻪ ﺑﻨﯽاﴎاﺋﯿـﻞ داد ،او را ﺑـﻪ ﭼﺎﻟـﺶ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐﺸـﯿﺪ .آﯾـﺎ اﻋﻄـﺎی اﺣـﮑﺎم ،متﺎم
ﻗـﺮار و ﭘﯿامﻧﻬـﺎی ﭘﯿـﺶ از آن را ﺑﺎﻃـﻞ منﯽﮐﺮد؟

ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻮﻟـﺲ از ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣﯿـﺎن وﺻﯿﺘﻨﺎﻣـﻪ ﯾـﮏ ﻓـﺮد و ﻋﻬـﺪ ﺧـﺪا ﺑـﺎ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﭼﯿﺴـﺖ؟
ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۵ﺗـﺎ .۱۸
ﻋﻬـﺪ و ﭘﯿـامن ﻋﻤﻮﻣـﺎ ﺑـﺎ وﺻﯿﺘﻨﺎﻣﻪ ﺗﻔـﺎوت دارد .ﻋﻬﺪ و ﭘﯿـامن ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻋﺎدی ﺑﯿـﻦ دو ﻧﻔﺮ ﯾﺎ
ﺑﯿﺸـﱰ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻏﻠﺐ »ﻗـﺮارداد« ﯾﺎ »ﻣﻌﺎﻫـﺪه« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷـﻮد؛ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ،وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﯾـﮏ ﻓـﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ اﺳـﺖ .ﺗﺮﺟﻤـﺔ ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ﯾـﺎ  Septuagintﺳـﺒﻌﯿﻨﯽ،١
ﻫﺮﮔـﺰ ﻋﻬـﺪ ﺧـﺪا ﺑـﺎ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ را ﺑـﺎ واژة ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ ﺑـﮑﺎر رﻓﺘـﻪ ﺑـﺮای ﺗﻮاﻓـﻖ دوﻃﺮﻓـﻪ ﯾـﺎ ﻗـﺮار داد
) (diathekeﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻧﮑـﺮده اﺳـﺖ .ﭼـﺮا؟ اﺣﺘـامﻻً ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐـﻪ ﻣﱰﺟامن ﺗﺸـﺨﯿﺺ دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﻋﻬـﺪ ﺧـﺪا ﺑـﺎ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﯾـﮏ ﻣﻌﺎﻫـﺪه ﻣﯿـﺎن دو ﺷـﺨﺺ ﻧﺒـﻮد ،ﮐـﻪ وﻋﺪهﻫـﺎی اﻟـﺰامآور دوﺟﺎﻧﺒﻪ
داده ﺷـﻮﻧﺪ .ﺑﻠﻌﮑـﺲ ،ﻋﻬـﺪ ﺧـﺪا ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺳـﺎس ارادة او ﺑﻮد .ﻫﯿﭻ ﴍط و ﴍوﻃﯽ ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑﺮ
»اﮔـﺮ ،و ﯾـﺎ اﻣـﺎ « در ﮐﺎر ﻧﺒـﻮد .اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﺑـﺎ ﺧﻠـﻮص دل و ﺑـﯽ ﭼﻮن و ﭼـﺮا ﮐﻼم ﺧـﺪا را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد.
 Septuagint .١ﺳـﺒﻌﯿﻨﯽ ﯾـﺎ ﻫﻔﺘـﺎدی ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﯾﻬﻮد اﻃﻼق ﻣﯿﺸـﻮد
ﮐـﻪ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﻋﱪی را ﺑﻪ زﺑـﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﻮﻟـﺲ ﻋﺒـﺎرت دو ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ»وﺻﯿﺖﻧﺎﻣـﻪ« و »ﻋﻬـﺪ« را اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗـﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص
ﻋﻬـﺪ ﺧـﺪا ﺑـﺎ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ را ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﺳـﺎزد .وﻋـﺪة ﺧـﺪا ﻣﺎﻧﻨـﺪ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﴩی ،ﺑﻪ ﯾـﮏ ذﯾﻨﻔﻊ
ﺧـﺎص ،اﺑﺮاﻫﯿـﻢ و ذرﯾـﺖ وی ﻣﺮﺑـﻮط ﻣﯽﺷـﻮد )ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۵؛ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎب
 ۳آﯾـﺔ  (۱۶؛ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ارث و ﻣﯿـﺮاث ﻧﯿـﺰ ﻣﯽﺷـﻮد )ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﺔ  ،۱۵ﺑـﺎب  ۱۷آﯾـﺔ ۸
۵۰

؛ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺔ  ۱۳؛ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ  .(۲۹ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾـﺮ وﻋـﺪة ﺧـﺪا ﺑـﺮای
ﭘﻮﻟـﺲ دارای ﺑﯿﺸـﱰﯾﻦ اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﻪ ﻫـامن ﺻﻮرﺗـﯽ ﮐـﻪ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣـﻪ ﯾـﮏ ﻓـﺮد زﻣﺎﻧـﯽ
ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﺟـﺮا ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﻮد ،ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ منﯽﺑﺎﺷـﺪ ،اﺣﮑﺎم اﻋﻄﺎ ﺷـﺪة ﺧـﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺳـﯽ ﻧﯿﺰ
منﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻋﻬـﺪ ﭘﯿﺸـﯿﻦ او ﺑـﺎ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ را ﺑﯽاﺛـﺮ و ﻣﻨﺴـﻮخ ﮐﻨﻨـﺪ .ﻋﻬـﺪ ﺧـﺪا ﯾﮏ وﻋـﺪه ﯾﺎ ﻗﻮل
اﺳـﺖ )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ  (۱۶و ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻫﯿـﭻ وﺟـﻪ ﭘﯿـامن ﺷـﮑﻨﯽ منﯿﮑﻨﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب ۴۶
آﯾـﺔ ۱۱؛ ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾﺔ .(۱۸

در آﯾﺎت زﯾﺮ ،واژة ﻋﻬﺪ را ﺑﺎ ﻗﻮل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ منﺎﯾﯿﺪ .ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻬﺪ در ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ
آﯾﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟ درک ﻋﻬﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﻮل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﯾﺎت را ﺷﻔﺎفﺗﺮ
ﻣﯽﺳﺎزد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در درک ﺑﻬﱰ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻬﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب ۹
آﯾﺎت  ۱۱ﺗﺎ  ،۷۱ﺑﺎب  ۵۱آﯾﺔ  ،۸۱ﺑﺎب  ۷۱آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  .(۱۲اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ درﺑﺎرة ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺧﺪا و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ او اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽآﻣﻮزد؟
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اﯾامن و ﴍﯾﻌﺖ )اﺣﮑﺎم( )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺔ (۳۱
ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﻣﻮرد ﺑﺮﺗﺮی اﯾامن در رﺑﻄﺔ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ،اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﯿﺎن منﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪن و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ »اﻋامل ﴍﯾﻌﺖ« دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
»ﭼﻮﻧﮑﻪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از اﻋامل ﴍﯾﻌﺖ ﻋﺎدل )ﭘﺎک و ﺑﯽ ﮔﻨﺎه( ﺷﻤﺮده منﯽﺷﻮد« )ﻏﻼﻃﯿﺎن
ﺑﺎب  ۲آﯾﺔ  .(۱۶ﺑﻌﻼوه ،اﯾﻦ اﻋامل ﴍﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾامن اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺎﺧﺺ اﯾامﻧﺪار
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺔ  .(۷اﯾﻦ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺪاوم از اﻋامل ﴍﯾﻌﺖ ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ» ،ﭘﺲ آﯾﺎ ﴍﯾﻌﺖ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻫﯿﭻ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد؟ آﯾﺎ ﺧﺪا ﴍﯾﻌﺖ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ؟«

از آﻧﺠﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﻧﺠـﺎت از ﻃﺮﯾـﻖ اﯾـامن اﺳـﺖ و ﻧـﻪ اﻋـامل ﴍﯾﻌـﺖ ،آﯾـﺎ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻮﻟـﺲ
اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ آﯾـﺎ اﯾـامن ،ﴍﯾﻌـﺖ را ﻣﻨﺴـﻮخ ﻣﯽﮐﻨـﺪ؟ آﯾـﺎت زﯾـﺮ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﺑـﻪ ﻣـﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ؟ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ  ۳۱را ﺑـﺎ ﻣﺘـﯽ ﺑﺎب  ۷آﯾﺎت  ۷و  ،۱۲ﺑـﺎب  ۸آﯾﺔ  ۳و ﻣﺘﯽ
ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۱۷ﺗـﺎ  ۲۰ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ.
ﺑﺤـﺚ ﭘﻮﻟـﺲ در ﺑـﺎب  ۳روﻣﯿـﺎن مبـﻮازات ﮔﻔﺘـامن او درﺑـﺎرة اﯾـامن و ﴍﯾﻌـﺖ در ﻏﻼﻃﯿﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ ﮐـﻪ در ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ ﻧﻈﺮﯾـﺎت وی ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑﺮﺧـﯽ را ﺑـﻪ ﭼﻨﯿـﻦ اﺳـﺘﻨﺘﺎﺟﯽ
ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﺳـﺎزد ﮐـﻪ او ﺑـﺎ رﻓﻌـﺖ ﺑﺨﺸـﯿﺪن اﯾـامن ،اﺣـﮑﺎم و ﴍﯾﻌﺖ را ﺑـﯽ ﺑﻬﺎ و ﻣﻨﺴـﻮخ ﻣﯿﮑﻨﺪ،
۵۱

اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑﺪﯾﻬـﯽ و ﺑـﯽ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ را ﻣﻄـﺮح ﻣﯽﮐﻨـﺪ » ،ﭘـﺲ آﯾـﺎ ﴍﯾﻌـﺖ را ﺑـﻪ اﯾـامن
ﺑﺎﻃـﻞ ﻣﯽﺳـﺎزﯾﻢ؟« واژة ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان »ﺑﺎﻃـﻞ ﺳـﺎﺧنت« در روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ ، ۳۱
 katargeoﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﺮﺗﺒـﺎ از اﯾـﻦ واژه اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت »ﺑﯽاﺛﺮ
ﮐـﺮدن« )روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ » ، (۳ﻧﺎﺑﻮد ﺳـﺎﺧنت« )اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺔ » ، (۱۵ﻣﻌﺪوم ﮔﺸـنت«
)روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺔ  (۶ﯾـﺎ »ﻓﺎﻧـﯽ ﺳـﺎﺧنت« )اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺔ  (۱۳ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺑﺸـﻮد .ﺑـﻪ
ﻃـﻮر واﺿـﺢ  ،اﮔـﺮ ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ را ﮐﻪ اﺣـﮑﺎم ﯾﺎ ﴍﯾﻌـﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑـﺎ ﺻﻠﯿﺐ
از ﻣﯿـﺎن ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ را ﺗﺄﯾﯿـﺪ منﺎﯾـﺪ ،درﺳـﺖ ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﺮدم اﻣـﺮوزه ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ او ﭼﻨﯿـﻦ ﻣﻨﻈـﻮری داﺷـﺖ ،اﯾﻨـﮏ زﻣـﺎن آن ﺑـﻮد .اﻣـﺎ ﭘﻮﻟﺲ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﯿـﺖ را ﺑﺎ
ﯾـﮏ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﻨﻔـﯽ ﺷـﺪﯾﺪ اﻧـﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او در واﻗـﻊ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ اﻧﺠﯿﻞ وی ﺑﺎﻋﺚ اﺳـﺘﻮاری
و ﺑﺮﻗـﺮاری ﴍﯾﻌـﺖ و اﺣﮑﺎم اﺳـﺖ!
»ﻧﻘﺸـﺔ ﺑﺮاﺋـﺖ و ﭘـﺎک ﺷـﺪن از ﻃﺮﯾـﻖ اﯾـامن ،آﺷـﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑـﺮای اﺣـﮑﺎم ﺧﻮد در
ﻟـﺰوم و ﺗـﺪارک ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ ﮐﻔـﺎره اﺣﱰام ﻗﺎﺋﻞ اﺳـﺖ .اﮔـﺮ ﻋﺪاﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾـامن ﴍﯾﻌﺖ را از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽﺑـﺮد ،ﭘـﺲ دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺎزی ﺑـﻪ ﻣـﺮگ ﻓﺪاﮐﺎراﻧـﻪ و ﻓﺪﯾﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد ﺗـﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر را
از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧـﺶ رﻫﺎﯾـﯽ ﺑﺨﺸـﯿﺪه و از اﯾـرنو او را ﺑﺎ ﺧﺪا آﺷـﺘﯽ دﻫﺪ.
»ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،اﯾـامن اﺻﯿـﻞ در ﺧﻮد متﺎﯾـﻞ ﺑﯽﻗﯿﺪ و ﴍﻃـﯽ دارد ﺗﺎ ارادة ﺧـﺪا در زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻮاﻓـﻖ ﺑـﺎ ﴍﯾﻌـﺖ وی ﺗﺤﻘـﻖ ﯾﺎﺑـﺪ  ...اﯾـامن واﻗﻌـﯽ ،ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﺔ ﻣﺤﺒـﺖ ﺑﺎ متـﺎم ﺟـﺎن و دل ﺑﺮای
ﻧﺠـﺎت ،ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ اﻃﺎﻋـﺖ ﺧﺘـﻢ ﺑﺸـﻮد – «.ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺗﻔﺴـﯿﺮی ادوﻧﺘﯿﺴـﺘﻬﺎی روز
ﻫﻔﺘـﻢ ﺟﻠـﺪ  ۶ﺻﻔﺤـﻪ . ۵١٠
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ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﻮﻟﺲ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾامن ،اﻟﺰام رﻋﺎﯾﺖ اﺣﮑﺎم
را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ .آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :زﻧﺎ ،دزدی ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﺘﻞ
دﯾﮕﺮ ﮔﻨﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؟ درﺑﺎرة رﻧﺞ ،درد و ﻋﺬاﺑﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻃﺎﻋﺖ از
ﴍﯾﻌﺖ ﺧﺪا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷام و ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﭼﻪ ﻋﺬابﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺪﻟﯿﻞ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از اﺣﮑﺎم ﺧﺪا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۱اوت

ﻣﻨﻈﻮر از ﴍﯾﻌﺖ
ﭘﻮﻟـﺲ در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۹ﺗـﺎ  ،۲۹ﺑﻪ ﮐرثت ﺑـﻪ »اﺣﮑﺎم« رﺟـﻮع ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﭘﻮﻟﺲ
در اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ از ﮐﺘـﺎب ﻏﻼﻃﯿﺎن ،اﺳﺎﺳـﺎً ﺑـﻪ ﭼﻪ ﴍﯾﻌﺘﯽ اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
۵۲

ﺑﺮﺧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎور دارﻧـﺪ واژة )ﺗـﺎ( در آﯾـﺔ  ۱۹ﺑﯿـﺎن ﮐﻨﻨﺪة اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺣﮑﺎم ﻓﻘـﻂ ﻣﻮﻗﺘﯽ
ﺑﻮدﻧـﺪ و ﭼﻨﯿـﻦ اﻧﺪﯾﺸـﯿﺪهاﻧﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ آﯾـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ اﺣـﮑﺎم ﺗﴩﯾﻔﺎﺗﯽ اﺷـﺎره داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،زﯾﺮا
ﻫـﺪف آن اﺣـﮑﺎم ﺑـﺮ روی ﺻﻠﯿـﺐ ﺗﺤﻘـﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑـﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳـﯿﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ .اﮔﺮﭼﻪ
اﯾـﻦ ﺑـﻪ ﺧـﻮدی ﺧـﻮد ﻣﻌﻨـﺎ ﻣﯽدﻫـﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ منﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟـﺲ در ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎﺷـﺪ.
در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ ﻫـﺮ دو اﺣـﮑﺎم ﺗﴩﯾﻔﺎﺗـﯽ و اﺧﻼﻗﯽ در ﮐﻮه ﺳـﯿﻨﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺨﻠﻒ »ﺻﺎدر ﺷـﺪﻧﺪ«،
ﻣـﺎ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـنت ﺳـﺆال زﯾـﺮ ﺧﻮاﻫﯿـﻢ دﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﯿﺪ ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ و اﺻﻮل
اﺧﻼﻗـﯽ اﺣـﮑﺎم را ﺑﺪﯾﻬـﯽ ﺗﺮﯾـﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ذﻫﻦ ﻣﯿﭙﻨﺪاﺷـﺖ.

ﭼﺮا ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؟ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
ﭼﺮا؟ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺔ  ۱۹و روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱۳و  ۲۰را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﻮﻟـﺲ منﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ اﺣـﮑﺎم ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪ ﺧـﺪا ﺑـﺎ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ اﺿﺎﻓـﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑـﻪ ﯾﮏ
ﻧـﻮع ﺿﻤﯿﻤـﻪ ﺑـﻪ ﯾـﮏ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣـﻪ ﺑﻮدﻧﺪﮐـﻪ ﻣﻔـﺎد اﺻﻠـﯽ را ﺗﻐﯿﯿـﺮ داد .اﺣـﮑﺎم ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﯿـﺶ از
ﻣﺎﺟـﺮای ﮐـﻮه ﺳـﯿﻨﺎ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻨﺪ )ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ ﻓـﺮدا را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( .در ﻋـﻮض ،ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻮﻟـﺲ اﯾـﻦ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺣـﮑﺎم ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوﺗـﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﴎاﺋﯿـﻞ داده ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ .و آن ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺟﻬـﺖ دادن ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﺧـﺪا و ﻓﯿﻀـﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ اﯾامن ﻧـﺰد او ﻣﯽآﯾﻨﺪ،
اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﺑـﻮد .اﺣـﮑﺎم ،ﴍاﯾـﻂ ﮔﻨﺎهآﻟﻮدﻣـﺎن و ﻧﯿﺎزﻣـﺎن ﺑـﻪ ﻓﯿـﺾ ﺧـﺪا را ﺑـﺮای ﻣـﺎ منﺎﯾﺎن
ﻣﯽﺳـﺎزﻧﺪ .ﻗـﺮار ﻧﺒـﻮد ﮐـﻪ ﴍﯾﻌـﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑـﺮای »ﺑﺪﺳـﺖ آوردن« ﻧﺠﺎت ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺑﻠﻌﮑﺲ،
ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ آنﻫـﺎ اﻋﻄﺎ ﺷـﺪﻧﺪ ،ﺗـﺎ »ﻣﺮدم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸـﱰ ﺑـﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎر ﺧﻮد ﭘﯽ
ﺑﺮﻧـﺪ« )روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺔ  (۲۰؛ ﯾﻌﻨـﯽ ،ﮔﻨـﺎه ﻣﻮﺟـﻮد در زﻧﺪﮔﯿـامن را ﺑﺎ وﺿﻮح ﺑﯿﺸـﱰی ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﺸـﺎن ﺑﺪﻫﻨـﺪ )روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۷آﯾﺔ .(۱۳
در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ اﺣـﮑﺎم ﺗﴩﯾﻔﺎﺗـﯽ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋـﻮد داﺷـﺘﻨﺪ و ﺑـﺮ ﻗﺪوﺳـﯿﺖ و ﻧﯿـﺎز
ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪه ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ،اﯾـﻦ اﺣـﮑﺎم اﺻـﻮل اﺧﻼﻗـﯽ ﺑـﺎ »ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎﯾﺶ«ﮔﻨـﺎه را
آﺷـﮑﺎر ﺳـﺎﺧﺘﻪ و ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﮔﻨـﺎه ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺨﺸـﯽ از ﴍاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻣﺎ منﯽﺑﺎﺷـﺪ،
ﺑﻠﮑـﻪ در واﻗـﻊ ،ﺗﺨﻄـﯽ از ﴍﯾﻌـﺖ ﺧﺪاﺳـﺖ )روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ  ۲۰؛ ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۱۳و
 ۲۰؛ ﺑـﺎب  ۷آﯾـﺎت  ۸ ، ۷و  .(۱۳ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» ،ﺟﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﴍﯾﻌﺖ
ﻧﯿﺴـﺖ ﺗﺠـﺎوز ﻫـﻢ ﻧﯿﺴـﺖ« )روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺔ » .(۱۵ﴍﯾﻌـﺖ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ذ ّرهﺑﯿﻦ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ وﺳـﯿﻠﻪ در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺗﻌـﺪاد ﻧﻘﻄﻪﻫـﺎی ﮐﺜﯿـﻒ ﯾـﮏ ﻟﺒـﺎس را ﺑﯿﺸـﱰ منﯽﮐﻨـﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ آنﻫـﺎ ﺑـﺎ وﺿـﻮح ﺑﯿﺸـﱰی دﯾـﺪه ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﯿﺸـﱰ از آﻧﭽـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻏﯿـﺮ
ﻣﺴـﻠﺢ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺒﯿﻨـﺪ ،آﺷـﮑﺎر ﻣﯽﺳـﺎزﻧﺪ – «.وﯾﻠﯿـﺎم ﻫﻨﺪرﯾﮑﺴـﻦ ،ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﴍﺣﯽ
ﺑﺮ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ،ﺻﻔﺤـﻪ .١۴١
William Hendriksen, New Testament Commentary, Exposition on Galatians, p. 141
۵۳

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۲اوت

ﻃﻮل ﻣﺪت اﺣﮑﺎم ﺧﺪا
آﯾـﺎ اﻇﻬـﺎر ﭘﻮﻟـﺲ در ﻣـﻮرد اﯾـﻦ ﮐـﻪ اﺣﮑﺎم در ﮐﻮه ﺳـﯿﻨﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﭘﯿـﺶ از آن وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ؟ اﮔـﺮ ﭼﻨﯿـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺗﻔـﺎوت ﻣﯿـﺎن ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از واﻗﻌﺔ
ﮐـﻮه ﺳـﯿﻨﺎ ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۹آﯾﺎت  ۵و  ، ۶ﺑﺎب  ۱۸آﯾﺔ  ،۱۹ﺑـﺎب  ۲۶آﯾﺔ  ، ۵ﺑﺎب
 ۳۹آﯾـﺎت  ۷ﺗـﺎ  ۱۰و ﺧـﺮوج ﺑـﺎب  ۱۶آﯾـﺎت  ۲۲ﺗـﺎ  ۲۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺧﺪا ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ منﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧنت اﺣﮑﺎم ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻮﻓﺎن ،رﻋﺪ و ﺑﺮق و ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ
ﻧﺪاﺷﺖ )ﺧﺮوج ﺑﺎب  ۱۹آﯾﺎت  ۱۰ﺗﺎ  .(۲۳ﭘﺲ ﭼﺮا ﺧﺪا اﺣﮑﺎم را ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﴎاﺋﯿﻞ
داد؟ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﯽاﴎاﺋﯿﻞ در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺳﺎرﺗﺸﺎن در ﻣﴫ ،ﺑﺰرﮔﻮاری و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺧﺪا را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻻزم ﺑﻮد از ﻣﯿﺰان ﮔﻨﺎﻫﮑﺎری ﺧﻮد و ﻗ ّﺪوﺳﯿﺖ
ﴍﯾﻌﺖ ﺧﺪا آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﭼﻨﯿﻦ منﻮد.

ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻮﻟـﺲ از ﮔﻔـنت اﯾﻨﮑـﻪ ﴍﯾﻌـﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪ »ﺗﺎ ﻫﻨـﮕﺎم آﻣﺪن آن ﻧﺴـﻠﯽ ﮐﻪ وﻋﺪه
ﺑـﺪو داده ﺷـﺪ« ،ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۶ﺗﺎ .۱۹
ﺑﺴـﯿﺎری اﯾـﻦ آﯾـﺎت را ﭼﻨﯿـﻦ درک ﮐﺮدهاﻧـﺪ ﮐﻪ ﴍﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺳـﯿﻨﺎ داده ﺷـﺪه ،ﻣﻮﻗﺘﯽ
ﺑـﻮد .اﯾـﻦ ﴍﯾﻌـﺖ  ۴۳۰ﺳـﺎل ﭘـﺲ از اﺑﺮاﻫﯿـﻢ وارد ﺷـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ آﻣـﺪن ﻣﺴـﯿﺢ ﭘﺎﯾـﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
اﮔﺮﭼـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑـﺎ آﻧﭽـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ درﺑﺎرة ﴍﯾﻌـﺖ در روﻣﯿﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳـﺎﯾﺮ آﯾـﺎت ﮐﺘﺎب
ﻣﻘـ ّﺪس از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱۷ﺗـﺎ  ۱۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﻐﺎﯾـﺮت دارد.
اﺷـﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن اﻏﻠـﺐ در ﻣـﻮرد اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﻋﺒـﺎرت )ﺗـﺎ زﻣـﺎن( ﻫﻤـﻮاره ﺣﺎﮐـﯽ از دورة زﻣﺎﻧـﯽ ﻣﺤـﺪودی ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﻣـﺎ
ﭼﻨﯿـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ .ﻣﺰاﻣﯿـﺮ ﺑـﺎب  ۱۱۲آﯾﺔ  ۸ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷـﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻫﺮاﺳـﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،
»دل او اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ و ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺗﺮﺳـﯿﺪ ﺗـﺎ آرزوی ﺧﻮﯾـﺶ را ﺑـﺮ دﺷـﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨـﺪ «.آﯾﺎ اﯾﻦ
ﺑﺪﯾـﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ او ﭘﯿـﺮوز ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺧﻮاﻫـﺪ ﻫﺮاﺳـﯿﺪ؟ در ﻣﮑﺎﺷـﻔﺔﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب ۲
آﯾـﺔ  ،۲۵ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ» ،ﺟـﺰ آﻧﮑـﻪ ﺑـﻪ آﻧﭽـﻪ دارﯾـﺪ ﺗـﺎ ﻫﻨـﮕﺎم آﻣﺪن ﻣـﻦ متﺴـﮏ ﺟﻮﯾﯿﺪ«.
آﯾـﺎ ﻣﻨﻈـﻮر ﻋﯿﺴـﯽ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ او ﺑﯿﺎﯾـﺪ ،ﻣﺎ دﯾﮕـﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ وﻓـﺎدار ﺑﻮدن ﻧﯿﺴـﺘﯿﻢ؟
ﻧﻘـﺶ ﴍﯾﻌـﺖ ﺑـﺎ آﻣـﺪن ﻣﺴـﯿﺢ ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﯿﺎﻓـﺖ .ﺑﻠﮑـﻪ ﺗـﺎ زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﻪ
ﺗﻨﻮﯾـﺮ و ﺑﺰرﮔﻨامﯾـﯽ ﮔﻨـﺎه ﻣﯽﭘـﺮدازد .آﻧﭽـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ آﻣﺪن ﻣﺴـﯿﺢ ﻧﻘﻄﺔ
۵۴

ﻋﻄـﻒ ﻗﺎﻃﻌـﯽ در ﺗﺎرﯾـﺦ ﺑﴩﯾـﺖ را ﻧﺸـﺎن داد .ﻣﺴـﯿﺢ ﻗـﺎدر اﺳـﺖ ﮐﺎری را اﻧﺠـﺎم ﺑﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ
ﴍﯾﻌـﺖ ﻫﺮﮔـﺰ منﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﻼﺟـﯽ ﺑـﺮای ﮔﻨـﺎه اراﺋﻪ دﻫـﺪ ﮐﻪ مبﻮﺟـﺐ آن ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻋـﺎدل و از
ﮔﻨـﺎه ﻣﻨـﺰه ﺷـﻮﻧﺪ و از ﻃﺮﯾـﻖ روح ﺧﻮﯾـﺶ  ،اﺣـﮑﺎم ﺧـﻮد را در آﻧـﺎن ﺗﺤﻘـﻖ ﺑﺨﺸـﺪ) .روﻣﯿـﺎن
ﺑـﺎب  ۸آﯾـﺎت  ۳و .(۴

آﯾﺎ ﺷام ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ،اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﺎ آن ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻣﻦ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ او ﺷﮏ ﻧﮑﺮده و از او ﺳﺆاﻟﯽ منﯽﭘﺮﺳﯿﺪم؟
اﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ،درﺑﺎرة اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﯽاﴎاﺋﯿﻞ ﭼﻪ ﺗﺠﻠﯽ
ﻗﺪرمتﻨﺪی از ﻗﺪرت ﺧﺪا را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ – و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم
دادﻧﺪ؟ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎرة اﯾﻨﮑﻪ اﯾامن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﺑﺪﺳﺖ آورده و
ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ )ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﻪ  ۶را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۳اوت

ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﮕﯽ وﻋﺪه
»ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ آﻧﮑﻪ در ﺟامﻋﺖ در ﺻﺤﺮا ﺑﺎ آن ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺪو ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ
و ﺑﺎ ﭘﺪران ﻣﺎ ﺑﻮد و ﮐﻠامت زﻧﺪه را ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﺎﻧﺪ« )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۷آﯾﺔ .(۳۸
در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﻳـﺎت  ۱۹و  ،۲۰ﺳﻠﺴـﻠﻪ اﻓـﮑﺎر ﭘﻮﻟـﺲ در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑـﻪ ﴍﯾﻌـﺖ ،ﻋﻬـﺪ
ﻓﯿـﺾ را از ﺑﯿـﻦ منﯽﺑـﺮد ،اداﻣـﻪ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ؛ اﯾـﻦ ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ زﯾﺮا اﮔـﺮ داﻧـﺶ اﻟﻬﯿﺎﺗـﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ
ﺻﺤﯿـﺢ ﺑـﻮد ،ﴍﯾﻌـﺖ دﻗﯿﻘﺎً اﯾـﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣـﯽداد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸـﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ
در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻓﯿـﺾ ﺧـﺪا ،ﺑـﺮای ﻧﺠﺎت ﺑـﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﴍﯾﻌﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺧـﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾـﻢ ،ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻓـﺮاد ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎر ﭼـﻪ ﻣﯽﺑـﻮد .ﻣـﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧـﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﯽﺷـﺪﯾﻢ.
اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﻧﻈﺮﯾـﺎت ﭘﻮﻟـﺲ در ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾﺎت  ۱۹و  ۲۰دﺷـﻮار ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻧﮑﺘﻪ
اﺻﻠـﯽ ﯾـﺎ ﻟـﺐ ﮐﻼم او واﺿـﺢ اﺳـﺖ :ﴍﯾﻌـﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ وﻋـﺪه ،ﻓﺮﻋـﯽ اﺳـﺖ زﯾـﺮا از ﻃﺮﯾـﻖ
وﺳـﺎﻃﺖ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن و ﻣﻮﺳـﯽ داده ﺷـﺪ .در ﮐﺘـﺎب ﺧـﺮوج ﺑـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﺑـﺎ اﺣـﮑﺎم زﻧﺪه
اﺷـﺎرهای ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺨـﺶ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﻘـ ّﺪس دﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮد )ﺗﺜﻨﯿﻪ ﺑﺎب ۳۳
آﻳـﺔ  ۲؛ اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۷آﯾـﻪ  ۵۳؛ ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺔ  .(۲ﭘﻮﻟـﺲ از واژة واﺳـﻄﻪ در اول
ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋـﻮس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺔ  ۵ﺑـﺮای اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،اﻣـﺎ ﻧﻈﺮاﺗـﺶ در اﯾﻦﺟـﺎ ﺑﺎ
ﺟﺪﯾـﺖ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ او آﯾـﺔ  ۵ﺑﺎب  ۵ﮐﺘـﺎب ﺗﺜﻨﯿـﻪ را در ذﻫﻦ دارد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳـﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» ،ﻣـﻦ در آن وﻗـﺖ ﻣﯿـﺎن ﺧﺪاوﻧـﺪ و ﺷـام اﯾﺴـﺘﺎده ﺑﻮدم ،ﺗـﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای ﺷـام
ﺑﯿـﺎن ﮐﻨﻢ«.
۵۵

ﺑﻬـامن اﻧـﺪازه ﮐـﻪ ﻋﻄـﺎی اﺣـﮑﺎم در ﮐـﻮه ﺳـﯿﻨﺎ ﺑـﺎ ﺷـﮑﻮه ﺑـﻮد ﺑـﺎ وﺟﻮد ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﺑﯽﺷـامر
و ﺑـﺎ ﻫـامن اﻫﻤﯿﺘـﯽ ﮐـﻪ ﻣﻮﺳـﯽ در آن زﻣـﺎن اﺣـﮑﺎم را ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﯿﮑـﺮد اﺑﻼغ اﺣـﮑﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻮد .ﮐﺎﻣـﻼً ﻣﺘﻀـﺎد ﺑـﺎ ﻣﻄﻠـﺐ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه ،وﻋﺪة ﺧﺪا ﻣﺴـﺘﻘﯿامً ﺑـﻪ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ داده
ﺷـﺪ )و از اﯾـﻦ رو ،ﺑـﻪ متـﺎم اﯾامﻧـﺪاران( ،زﯾـﺮا ﻧﯿـﺎزی ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ﻧﺒـﻮد .در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ،ﴍﯾﻌﺖ ﻫﺮ
ﻗـﺪر دارای اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨـﯽ ﺑـﺮای وﻋـﺪة ﻧﺠـﺎت ﺑـﺎ ﻓﯿـﺾ از ﻃﺮﯾـﻖ اﯾـامن منﯽﺑﺎﺷـﺪ.
ﺑﺎﻟﻌﮑـﺲ ،اﺣـﮑﺎم ﺑـﻪ ﻣـﺎ در درک ﺑﻬـﱰ ﻣﯿـﺰان ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑـﻮدن آن وﻋـﺪه ﮐﻤـﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ.

ﻣﺎﻫﯿـﺖ روﺑـﺮو ﺷـﺪن ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﺑـﺎ ﺧـﺪا را ﺗﻮﺻﯿـﻒ منﺎﯾﯿـﺪ .ﭼﻨﯿـﻦ ﺣﻀـﻮر
ﺑﯽواﺳـﻄﻪ ﻧـﺰد ﺧـﺪا ﭼﻪ ﺳـﻮدی داﺷـﺖ؟ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﺎت  ۱ﺗﺎ  ، ۶ﺑـﺎب  ۱۸آﯾﺎت
 ۱ﺗـﺎ  ۳۳و ﺑـﺎب  ۲۲آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۱۸را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ.
درﺑﺎرة ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاﺟﻬﻪﻫﺎی اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن آدم و ﺣ ّﻮا در ﺑﺎغ ﻋﺪن )ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﺑﺎب  ،(۳ﭘﻠﮑﺎن ﯾﻌﻘﻮب )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ،(۸۲ﭘﻮﻟﺲ در ﻣﺴﯿﺮ دﻣﺸﻖ )اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب
 (۹در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪّ س ،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺷام ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ،
اﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷام آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺧﻮد
ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،آﯾﺎ ﭼﯿﺰی در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽﺗﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷام را از داﺷنت
ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﺣﻀﻮری ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ،ﺑﺎز دارد؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ ،ﭼﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۴اوت

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ» :ﻣـﺮدم در اﺳﺎرﺗﺸـﺎن ،ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان زﯾـﺎدی آﮔﺎﻫـﯽ ﺧـﻮد از ﺧـﺪا و اﺻﻮل
ﻋﻬـﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤـﯽ را از دﺳـﺖ دادﻧـﺪ .در آزادی از ﻣـﴫ ،ﺧـﺪا ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آﺷـﮑﺎر منـﻮدن ﻗـﺪرت
و رﺣﻤـﺖ ﺧـﻮد ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن ﺑـﻮد ،ﺗـﺎ آنﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ وی و اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺑـﻪ او رﻫﻨﻤﻮد
ﺷـﻮﻧﺪ .او آنﻫـﺎ را ﺑـﻪ درﯾـﺎی ﺳـﯿﺎه آورد – ﺟﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﻓـﺮار از دﺳـﺖ ﻣﴫﯾﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ آنﻫـﺎ را
ﺗﻌﻘﯿـﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ،ﻏﯿـﺮ ﻣﻤﮑـﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﯿﺪ – ﺗﺎ ﺷـﺎﯾﺪ آنﻫـﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﯿﺎزﺷـﺎن ﺑﻪ
ﮐﻤـﮏ اﻟﻬـﯽ را ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﻨـﺪ؛ و ﺳـﭙﺲ رﻫﺎﯾـﯽ از آنﻫﺎ را ﻣﻘﺪر ﺳـﺎﺧﺖ .از اﯾـﻦ رو ،آنﻫﺎ از
اﺣﺴـﺎس ﻣﺤﺒـﺖ و ﻗﺪرداﻧـﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺪا و اﻃﻤﯿﻨـﺎن از ﻗـﺪرت او در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد ﴎﺷـﺎر
ﺷـﺪﻧﺪ .ﺧـﺪا آنﻫـﺎ را ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺠـﺎت دﻫﻨﺪهﺷـﺎن از اﺳـﺎرت ﻣﻮﻗﺖ ،ﭘﯿﻮﻧـﺪ داد.
»اﻣـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺣﻘﯿﻘﺘـﯽ ﺑﺰرﮔﱰ وﺟﻮد داﺷـﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ آﻧـﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗـﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ.
آنﻫـﺎ ﮐـﻪ در ﻣﯿـﺎن ﮐﻔـﺮ و ﻓﺴـﺎد زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ،ﻫﯿـﭻ ﺑﺮداﺷـﺖ درﺳـﺘﯽ از ﻗ ّﺪوﺳـﯿﺖ ﺧﺪا،
۵۶

ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎری رو ﺑـﻪ اﻓﺰاﯾـﺶ ﻗﻠﺐﻫـﺎی ﺧـﻮد ،ﻧﺎﺗﻮاﻧـﯽ ﻣﻄﻠﻘﺸـﺎن در اﻃﺎﻋـﺖ از ﴍﯾﻌـﺖ ﺧـﺪا و
ﻧﯿﺎزﺷـﺎن ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪه ،ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫـﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﻣﯽﺷـﺪ– «.
اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖ ،ﺑـﺰرگ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎ و اﻧﺒﯿـﺎ ﺻﻔﺤﻪ .٣٧١
Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, p. 371
»ﴍﯾﻌـﺖ ﺧـﺪا ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻈﻤـﺖ ﻣﻬﯿﺒـﯽ ﺑـﺮ ﮐـﻮه ﺳـﯿﻨﺎ ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪ ،اراﺋـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿـﺖ
ﺑـﻪ ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎر اﺳـﺖ .ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﴍﯾﻌـﺖ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺤﮑـﻮم ﮐﻨـﺪ ،اﻣـﺎ ﻫﯿـﭻ ﻗﺪرﺗـﯽ ﺑـﺮای
ﻋﻔـﻮ منـﻮدن ﯾـﺎ ﻧﺠـﺎت دادن در آن وﺟـﻮد ﻧـﺪارد – «.اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖ ،ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس ﺗﻔﺴـﯿﺮی
ادوﻧﺘﯿﺴـﺘﻬﺎی روز ﻫﻔﺘـﻢ ﺟﻠـﺪ  ۶ﺻﻔﺤـﻪ .١٠٩۴
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1094

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱درﺑـﺎرة اﯾـﻦ اﯾﺪة ﮐﻠّﯽ از وﻋﺪهﻫﺎ ،ﺑﺨﺼﻮص آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﮑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸـﯿﺪ.

اﺣﺴﺎﺳـﺘﺎن در ﻣـﻮرد ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ وﻋﺪهﺷـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـام ﻋﻤـﻞ ﻧﮑﺮدﻧـﺪ ،ﭼـﻪ
ﺑـﻮد؟ اﯾﻨﮑـﻪ ﻓـﺮدی ﻗﺼـﺪ ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ وﻋـﺪهاش را داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ،اﻣﺎ ﺳـﭙﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﯾﺎ
ﻧﺨﻮاﺳـﺘﻪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آن ﻋﻤـﻞ ﮐﻨـﺪ ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺑﺸـﻮﯾﺪ آن ﻓـﺮد ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺼـﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
آن وﻋـﺪه را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﭼـﻪ ﺗﻔﺎوﺗـﯽ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن وﻋﺪه
ﺑـﻪ ﻫـﺮ دﻟﯿﻠـﯽ ،در ﻣـﻮرد ﻣﯿـﺰان اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﺘـﺎن ﺑﺮای ﺷـام ﭼـﻪ اﺗﻔﺎﻗـﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ داﻧﺴـنت
اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑـﻪ وﻋﺪهﻫـﺎی ﺧـﺪا اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﮐﻨﯿـﺪ ،ﺑـﺮای ﺷـام ﭼـﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣـﯽ دارد؟
ﯾـﺎ ﺷـﺎﯾﺪ ﺳـﺆال ﺑﺎﯾـﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ در وﻫﻠـﻪ اول ﺑﻪ
وﻋﺪهﻫـﺎی ﺧـﺪا اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
 .۲ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽﻣﺎن از ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮد را از اﯾﻨﮑﻪ آن ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آنﻫﺎ را
ﺑﯽاﺛﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،آﮔﺎه ﺳﺎزﯾﻢ؟
ﺧﻼﺻـﻪ :اﻋﻄـﺎی ﴍﯾﻌـﺖ ﺑﺮ روی ﮐﻮه ﺳـﯿﻨﺎ ،وﻋﺪة ﺧﺪا ﺑـﻪ اﺑﺮﻫﯿﻢ را ﺑﯽاﻋﺘﺒـﺎر و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
آن را ﺑﯽاﺛـﺮ ﻧﮑـﺮد .اﺣـﮑﺎم اﻋﻄـﺎ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺷـﺎﯾﺪ ﻣـﺮدم از ﻣﯿـﺰان ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎری ﺧـﻮد آﮔﺎﻫﯽ
ﯾﺎﺑﻨـﺪ و ﻧﯿـﺎز ﺧـﻮد ﺑـﻪ وﻋﺪة ﺧﺪا ﺑـﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻧﺴـﻞ وی را ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

۵۷

درس ﻫﻔﺘﻢ

 ۵ﺗﺎ  ۱۱اوت

راه اﯾامن

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۲۱ﺗـﺎ  ۲۵؛ ﻻوﯾـﺎن ﺑـﺎب  ۱۸آﯾـﻪ  ۵؛
روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۹ﺗـﺎ ۱۹؛ اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۹آﯾـﻪ  ۲۰؛ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱و
 ، ۲ﺑـﺎب  ۸آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ .۴
آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :ﺑﻠﮑـﻪ ﮐﺘـﺎب ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ را زﯾـﺮ ﮔﻨـﺎه ﺑﺴـﺖ ﺗـﺎ وﻋـﺪهای ﮐـﻪ از اﯾـامن
ﺑـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ اﺳـﺖ ،اﯾامﻧـﺪاران را ﻋﻄـﺎ ﺷـﻮد« ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺗﻔﺴـﯿﺮی :ﮐﺘـﺎب آﺳـامﻧﯽ
ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ ﻣـﺎ در ﭼﻨـﮓ ﮔﻨﺎه اﺳـﯿﺮﯾﻢ .ﺗﻨﻬـﺎ راه آزادی ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﯾﻨﺴـﺖ ﮐﻪ
ﺑـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ اﯾـامن آورﯾـﻢ) .ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ .(۲۲
ﮐﺒﻮﺗـﺮان ﺧﺎﻧﮕـﯽ از دﯾـﺮ ﺑـﺎز ،ﺑـﺮای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﺷـﺎن در ﭘـﺮواز ﺑﻪ ﻣﯿـﺰان ﺻﺪﻫﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣـﱰ در روز
و رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﻣﻘﺼـﺪ ﺑـﺎ دﻗﺘـﯽ ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ،ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻮده اﻧـﺪ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،ﺣﺘـﯽ ﺑﻬﱰﯾﻦ
ﮐﺒﻮﺗـﺮان ﺧﺎﻧﮕـﯽ ﻧﯿـﺰ ﮔﺎﻫـﯽ دﭼـﺎر ﴎدرﮔﻤـﯽ ﺷـﺪهاﻧﺪ و ﻫﺮﮔـﺰ دﯾﮕﺮ ﺑـﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﴍوع ﺧـﻮد ﺑﺎز
ﻧﮕﺸـﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺪﺗﺮﯾـﻦ اﺗﻔـﺎق در اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن رخ داد ،ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﺣـﺪود ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﻫـﺰار ﮐﺒﻮﺗﺮ
)ﺑـﺎ ارزﺷـﯽ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ﺷـﺶ ﺻـﺪ ﻫـﺰار دﻻر( ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آﺷـﯿﺎﻧﻪ ﺧـﻮد ﺑﺎز ﻧﮕﺸـﺘﻨﺪ.
ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ اﮐـرث ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮی ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐﺮدهاﯾـﻢ ،ﻣﺴـﯿﺮ را اﺷـﺘﺒﺎه رﻓـنت ﯾـﺎ ﮔـﻢ ﺷـﺪن
ﻟﺬتﺑﺨـﺶ ﻧﯿﺴـﺖ .ﺗـﺮس و ﻧﮕﺮاﻧـﯽ وﺟـﻮد ﻣـﺎ را در ﺑـﺮ ﻣﯿﮕﯿـﺮد ؛ و ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮای ﻟﺤﻈﺎﺗـﯽ ﻣﺎ
را ﻣﻀﻄـﺮب ﺳـﺎزد.
اﯾـﻦ ﻗﻀﯿـﻪ در ﻋـﺎمل روﺣﺎﻧـﯽ ﻧﯿﺰ ﺻـﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﭘـﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﺴـﯿﺢ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ،
اﻣـﮑﺎن دارد ﮐـﻪ ﮔﻤـﺮاه ﯾﺎ ﴎدرﮔﻢ ﺑﺸـﻮﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ دﯾﮕﺮ ﻧـﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮدﯾﻢ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺧﱪ ﺧﻮش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .او ﻣﺴﯿﺮ اﯾامن را
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آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﻧﺠﯿﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺮﺳﯿﻢ منﻮده اﺳﺖ و آن ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﮑﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺮدم ﺳﻌﯽ در ﺟﺪا منﻮدن اﺣﮑﺎم از اﻧﺠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ آنﻫﺎ را در ﺗﻀﺎد ﻫﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻗﺐ ﻓﺠﯿﻌﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪون اﺣﮑﺎم ،از
ﻫﯿﭻ اﻧﺠﯿﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .درک اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺪون اﺣﮑﺎم واﻗﻌﺎً دﺷﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲۱اوت آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۶اوت

اﺣﮑﺎم و وﻋﺪه
»ﭘﺲ آﯾﺎ ﴍﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﺧﻼف وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪاﺳﺖ؟« )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺔ .(۲۱
ﭘﻮﻟﺲ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس منﻮد ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﺶ اﺣﺘامل دارد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ او
دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺣﻘﯿﺮاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم داﺷﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﺶ در ﻣﻮرد اوﻟﻮﯾﺖ وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪا،
اﻧﺘﻘﺎد ﭘﻨﻬﺎن از ﻣﻮﺳﯽ و ﺗﻮرات ﺑﻮدﻧﺪ ،دﻗﯿﻘﺎً ﻫامن ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ در ذﻫﻦ داﺷﺘﻨﺪ را ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﺪ» :آﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ اﺣﮑﺎم ﺑﺮ ﺧﻼف وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪاﺳﺖ؟« ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺎ ﯾﮏ »ﻧﻪ!«
ﻣﺤﮑﻢ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﻮد در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺪا اﺣﮑﺎم و وﻋﺪه را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺣﮑﺎم در ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ وﻋﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ
دوی اﯾﻦﻫﺎ ﴏﻓﺎً ﻧﻘﺶﻫﺎ و ﮐﺎراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻠّﯽ ﺧﺪا ﺑﺮای رﺳﺘﮕﺎری دارﻧﺪ.

ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن ﭘﻮﻟـﺲ ﭼـﻪ ﺑﺮداﺷـﺖ اﺷـﺘﺒﺎﻫﯽ درﺑـﺎرة ﻧﻘﺶ اﺣـﮑﺎم داﺷـﺘﻨﺪ؟ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎب ۳
آﯾـﺔ  ،۲۱ﻻوﯾـﺎن ﺑـﺎب  ۱۸آﯾـﺔ  ۵و ﺗﺜﻨﯿـﻪ ﺑـﺎب  ۶آﻳـﺔ  ۲۴را ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾـﻦ ﻣـﺮدم ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﴍﯾﻌـﺖ ﻗﺎدر ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن زﻧﺪﮔﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫـﺪ .دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی
آنﻫـﺎ اﺣﺘـامﻻً از ﺑﺮداﺷـﺖ اﺷـﺘﺒﺎه از آﯾـﺎت ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻻوﯾـﺎن ﺑـﺎب  ۱۸آﯾـﺔ  ۵و ﺗﺜﻨﯿـﻪ ﺑـﺎب ۶
آﯾـﺔ  ۲۴ﻧﺸـﺄت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﺟﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﴍﯾﻌـﺖ راﻫﻨامﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻪ اﻓـﺮاد ﺗﺤﺖ ﻋﻬﺪ ﺧـﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺎﯾـﺪ زﻧﺪﮔـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .اﺣـﮑﺎم در ﻋﻬـﺪ زﯾﺴـنت را ﺗﻨﻈﯿـﻢ منـﻮد ،اﻣﺎ آنﻫـﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿـﺮی منﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﴍﯾﻌﺖ
ﴎﭼﺸـﻤﻪ راﺑﻄـﺔ اﻧﺴـﺎن ﺑـﺎ ﺧـﺪا ﺑـﻮد .اﮔﺮﭼـﻪ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺑـﻪ وﺿـﻮح ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾـﯽ »زﻧﺪه
ﮐـﺮدن« ﻗﺪرﺗـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺧـﺪا و روح او از آن ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ )دوم ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺔ  ، ۷ﻧﺤﻤﯿﺎ ﺑﺎب
 ۹آﯾـﺔ  ، ۶ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺔ  ، ۲۱روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺔ  .(۱۷اﺣـﮑﺎم منﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﮐﺴـﯽ را از ﻧﻈـﺮ روﺣﺎﻧـﯽ زﻧـﺪه
ﺑﮕﺮداﻧـﺪ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،اﯾـﻦ ﺑﺪﯾـﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ اﺣـﮑﺎم ﺑﺎ وﻋﺪة ﺧـﺪا ﻣﻐﺎﯾـﺮت دارد.

ﭘﻮﻟـﺲ ﮐـﻪ ﺑﺪﻧﺒـﺎل اﺛﺒـﺎت ﻧﺎﺗﻮاﻧـﯽ اﺣـﮑﺎم در ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺸـﯽ اﺳـﺖ ،در ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾﺔ
 ۲۲ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ» ،ﮐﻼم ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﴏاﺣـﺖ اﺷـﻌﺎر ﻣﯿـﺪارد ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ در ﭼﻨـﮕﺎل ﮔﻨﺎه اﺳـﯿﺮﻧﺪ « در
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روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۹ﺗـﺎ  ،۱۹از رﺷـﺘﻪ ای از آﯾـﺎت ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺸـﺎن ﺑﺪﻫﺪ
ﻣـﺎ ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺑـﺪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ .آﯾـﺎت ﺑﻄـﻮر ﺗﺼﺎدﻓـﯽ در ﮐﻨـﺎر ﻫـﻢ ﭼﯿـﺪه ﻧﺸـﺪهاﻧﺪ .او ﻣﻄﻠﺐ
ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻞ اﺻﻠـﯽ ﮐـﻪ ﮔﻨﺎه اﺳـﺖ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨـﺪ – روﯾﮑـﺮد ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪای ﮐـﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﴩ
را آﻟـﻮده ﻣﯽﮐﻨـﺪ – و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ آﯾﺎﺗـﯽ ﻣﯽﭘـﺮدازد ﮐـﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑـﻮدن و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﮔﻨﺎه
را ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﻈـﻮر او ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ وﺳـﻌﺖ ﮔﻨـﺎه و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫـﺎی اﺣـﮑﺎم ،وﻋـﺪة ﺣﯿـﺎت اﺑﺪی
ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ وﻓـﺎداری ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﻣـﺎ ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد .اﯾـﻦ ﻧﯿـﺰ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺑﺰرﮔﯽ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﻬﻀـﺖ اﺻﻼﺣـﺎت ﭘﺮوﺗﺴـﺘﺎن را ﺑـﻪ ﭘﯿـﺶ راﻧﺪ.

اﮔﺮﭼـﻪ ﴍﯾﻌـﺖ منﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﺎ را ﻧﺠـﺎت ﺑﺪﻫـﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣـﺎ از آن ،ﭼـﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺰرﮔﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ؟ ﯾﻌﻨـﯽ ،ﭼـﻪ ﺧﻮﺑﯽﻫـﺎی ﻋﻤﻠـﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ اﻃﺎﻋـﺖ از اﺣـﮑﺎم
ﺧـﺪا را در زﻧﺪﮔﯽﺗـﺎن ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐﺮدهاﯾـﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۷اوت

»ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﴍﯾﻌﺖ«
در ﻏﺎﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ  ،۲۳ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ ﮐـﻪ »ﻗﺒـﻞ از رﺳـﯿﺪن دورۀ اﯾـامن ﻫﻤـﮥ ﻣـﺎ
ﻣﺤﺒـﻮس و ﺗﺤـﺖ ﺗﺴـﻠﻂ ﴍﯾﻌـﺖ ﺑﻮدﯾـﻢ «.ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟـﺲ از »ﻣﺎ«  ،اﯾامﻧـﺪاران ﯾﻬـﻮدی ﺗﺒﺎر در
ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎی ﻏﻼﻃﯿـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ .آنﻫـﺎ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﴍﯾﻌـﺖ آﺷـﻨﺎﯾﯽ داﺷـﺘﻨﺪ و ﭘﻮﻟـﺲ ﺑﻪ
وﯾـﮋه از آﯾـﺔ  ۱۵ﺑـﺎب  ۲ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎ اﯾﺸـﺎن ﺻﺤﺒـﺖ ﻣﯽﮐﺮده اﺳـﺖ .اﯾﻦ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻘﺎﯾﺴـﺔ
»ﻣـﺎ« در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ  ۲۳و »ﺷـام« در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ  ۲۶دﯾـﺪ.
در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﻳـﺔ  ۲۳آﻣـﺪه اﺳـﺖ» ،ﻗﺒـﻞ از ﻓـﺮا رﺳـﯿﺪن دورۀ اﯾـامن«؛ اﻣـﺎ در ﻣـنت
ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ ﭼﻨﯿـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ» ،ﻗﺒـﻞ از ﻓـﺮا رﺳـﯿﺪن دورۀ آن اﯾـامن« .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟﺲ
ﺟﺎﯾـﮕﺎه ﴍﯾﻌـﺖ را ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ » ،(۲۴اﯾامن«
ﺑـﻪ اﺣﺘـامل زﯾـﺎد ﻣﺮﺟﻌـﯽ از اﯾـامن ﻣﺎﺳـﺖ و ﻧـﻪ ﻣﺮﺟﻌـﯽ ﺑـﺮای اﯾـامن ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠﯽ.

ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﭘﯿـﺶ از آﻣـﺪن ﻣﺴـﯿﺢ» ،ﺗﺤـﺖ ﺗﺴـﻠﻂ ﴍﯾﻌـﺖ« ﻧـﮕﺎه
داﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ .ﻣﻨﻈـﻮر او از »ﺗﺤـﺖ ﺗﺴـﻠﻂ ﴍﯾﻌـﺖ« ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب ۳
آﯾـﺎت  ۲۲و  ۲۳را ﺑـﺎ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۱۴و  ،۱۵اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۹آﯾـﺔ ،۲۰
ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۴و  ۵و  ٢١ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺔ  ۱۸ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ.
۶۰

ﭘﻮﻟﺲ از ﻋﺒﺎرت »ﺗﺤﺖ ﴍﯾﻌﺖ« دوازده ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
»–۱ﺗﺤـﺖ ﺗﺴـﻠﻂ ﴍﯾﻌـﺖ« ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ راه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﺠـﺎت )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﻳﺔ .(۲۱
ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن در ﻏﻼﻃﯿـﻪ در ﺗـﻼش ﺑـﺮای ﺑﺪﺳـﺖ آوردن ﻋﺪاﻟـﺖ ﺣﯿﺎتﺑﺨـﺶ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری
ﺑﻮدﻧـﺪ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﭘﯿﺶ از آن ﻣﺸـﺨﺺ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ ،اﯾـﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۲۱و  .(۲۲ﺑﻌﺪﻫـﺎ ﭘﻮﻟـﺲ ﺣﺘـﯽ اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎ
متﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ ﺗﺤـﺖ ﴍﯾﻌـﺖ ﺑـﻮدن ،در واﻗﻊ ﻣﺴـﯿﺢ را ﻃـﺮد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۲ﺗﺎ
 .(۴زﯾـﺮا ﺑـﺪون ﻣﺴـﯿﺢ ﻣـﺎ ﻗﺎدر ﺑـﻪ اﻃﺎﻋﺖ از اﺣﮑﺎم ﻧﯿﺴـﺘﯿﻢ.
»–۲ﺗﺤـﺖ ﴍﯾﻌـﺖ«از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﺗﺤـﺖ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿـﺖ ﺑـﻮدن اﺳـﺖ )روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب ۶
آﯾـﺎت  ۱۴و  .(۱۵از آﻧﺠﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﴍﯾﻌـﺖ منﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﮐﻔّـﺎرة ﮔﻨـﺎه ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺗﺨﻄـﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗـﺶ
ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿـﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷـﻮد .اﯾﻦ ﴍاﯾﻄﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ متﺎم اﻧﺴـﺎنﻫﺎ ﺧﻮد را
در آن ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ .ﴍﯾﻌـﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾـﮏ ﻧﮕﻬﺒﺎن زﻧﺪان ﻋﻤـﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و متﺎم ﮐﺴـﺎﻧﯽ را ﮐﻪ آن
را ﻧﻘـﺾ ﮐﺮدهاﻧـﺪ و ﺑـﺮای ﺧـﻮد ﺣﮑـﻢ ﻣـﺮگ را ﺑﺒـﺎر آوردﻧـﺪ ،زﻧﺪاﻧـﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﻫامﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐﻪ در
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ ﻓـﺮدا ﺧﻮاﻫﯿـﻢ دﯾـﺪ ،اﺳـﺘﻔﺎده از واژة ﻧﮕﻬﺒـﺎن )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  (۲۳ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻮﻟـﺲ از »ﺗﺤـﺖ ﺗﺴـﻠﻂ ﴍﯾﻌـﺖ« در اﯾـﻦ آﯾﻪ ،اﯾﻦ اﺳـﺖ.
ﯾﮏ واژه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ennomos ،ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﴍﯾﻌﺖ« ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻄﻮر ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »در ﺑﻄﻦ اﺣﮑﺎم« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در ﺑﻄﻦ
واﺟﺒﺎت اﺣﮑﺎم از ﻃﺮﯾﻖ اﺗّﺤﺎد ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ اﺷﺎره دارد )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۹آﯾﺔ  .(۲۱از ﻃﺮﯾﻖ
»اﻋامل ﴍﯾﻌﺖ« ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داﺷنت ﴍﯾﻌﺖ از ﻣﺴﯿﺢ ،ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪن ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾامن ﻋﺎدل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد )ﻏﻼﻃﯿﺎن
ﺑﺎب  ۳آﯾﺔ  .(۱۱اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﴍﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﴍﯾﻌﺖ
منﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﯿﺎت اﺑﺪی ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﺑﺮای آن دﯾﮕﺮ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۸اوت

اﺣﮑﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻧﮕﻬﺒﺎن« ﻣﺎ
ﭘﻮﻟـﺲ دو ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿـﺮی اﺳﺎﺳـﯽ در ﻣـﻮرد اﺣـﮑﺎم اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ (۱) :اﺣـﮑﺎم ،وﻋـﺪهای ﮐـﻪ
ﺧـﺪا ﺑـﻪ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ داد را ﺑﺎﻃـﻞ ﯾﺎ ﻣﻨﺴـﻮخ منﯽﮐﻨـﺪ )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۱۵ﺗـﺎ  (۲۰؛ ) (۲اﺣﮑﺎم
ﺑـﺎ وﻋـﺪه در ﺗﻘﺎﺑـﻞ ﻧﯿﺴـﺖ )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۲۱و .(۲۲
ﭘـﺲ در واﻗـﻊ ﻧﻘـﺶ اﺣـﮑﺎم ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ ﮐـﻪ ﴍﯾﻌـﺖ »ﺑﺪﻟﯿـﻞ ﺗﻘﺼﯿﺮﻫـﺎ«
اﻓﺰوده ﺷـﺪ )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺔ  (۱۹و او ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻪ واژه ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت ﻣﺘﻔﺎوت در ارﺗﺒﺎط
ﺑـﺎ ﴍﯾﻌـﺖ ،اﯾـﻦ اﯾـﺪه را ﺑـﻪ ﺗﻔﺼﯿـﻞ ﴍح ﻣﯽدﻫـﺪ :ﻧﮕﺎه داﺷـﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ )آﯾﺔ  ، (۲۳ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪه
ﺑﻮدﯾـﻢ )آﯾـﺔ  (۲۳و داﯾـﻪ )آﯾﺔ .(۲۴
۶۱

ﺑـﺎ دﻋـﺎ و دﻗـﺖ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﻳﺎت  ۱۹ﺗـﺎ  ۲۴را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻮﻟﺲ درﺑـﺎرة ﴍﯾﻌﺖ ﭼﻪ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟
اﮐـرث ﺗﺮﺟﻤﻪﻫـﺎی اﻣـﺮوزی ،ﻧﻈﺮﯾـﺎت ﭘﻮﻟﺲ درﺑﺎرة ﴍﯾﻌـﺖ در ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾﺔ  ۱۹را ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗـﯽ ﮐﺎﻣـﻼً ﻣﻨﻔـﯽ ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .اﻣـﺎ ﻧﺴـﺨﺔ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ زﺑـﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ اﺻﻼً ﭼﻨﯿـﻦ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ
و ﯾﮑﻄﺮﻓـﻪ ﻧﯿﺴـﺖ .واژة ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت »ﻧـﮕﺎه داﺷـﺘﻪ ﺑﻮدﯾـﻢ« )آﯾـﺔ  (۲۳ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷـﺪه
اﺳـﺖ ،ﺑﻄـﻮر ﺗﺤـﺖ اﻟﻠﻔﻈـﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎی »ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ« ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺗـﻮان آن را در ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﻣﻨﻔـﯽ ﺑـﮑﺎر ﺑـﺮد ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ »در اﺳـﺘﯿﻼء ﻧﮕﻪ داﺷـنت« ﯾـﺎ »ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐـﺮدن« )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑﺎب ۱۱
آﯾـﺔ  ،(۳۲در ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﯿﺸـﱰ ﻣﻔﻬـﻮم »ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮدن« ﯾـﺎ »ﻣﺤﻔﻮظ داﺷـنت« )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺑﺎب ۴
آﯾـﺔ  ،۷اول ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺔ  (۵را دارد .ﻫﻤﯿـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ در ﻣـﻮرد واژة ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت
»ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮدﯾـﻢ« )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ  (۲۳ﺻـﺪق ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺑﺴـنت«
)ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۲۰آﯾﺔ » ،(۱۸ﻣﺴـﺪود ﺷـﺪن« )ﺧﺮوج ﺑﺎب  ۱۴آﯾﺔ  ، ۳ﯾﻮﺷـﻊ ﺑـﺎب  ۶آﯾﺔ  ،۱ارﻣﯿﺎ
ﺑـﺎب  ۱۳آﻳـﺔ » ،(۱۹ﻣﺤﺼـﻮر ﮐـﺮدن« )ﻟﻮﻗـﺎ ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺔ  (۶ﯾﺎ »ﻣﺤـﺪود ﮐﺮدن« )روﻣﯿـﺎن ﺑﺎب ۱۱
آﯾـﺔ  .(۳۲ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺜﺎلﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﺑـﺎ ﺗﻮ ّﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ،اﯾـﻦ واژه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻫـﻢ دارای ﻣﻔﺎﻫﯿـﻢ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻫﻢ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.

ﴍﯾﻌـﺖ )اﺻـﻮل اﺧﻼﻗـﯽ و ﺗﴩﯾﻔﺎﺗـﯽ( ﭼـﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖﻫﺎﯾـﯽ را ﺑـﺮای ﻓﺮزﻧـﺪان اﴎاﺋﯿـﻞ ﺑﻪ
ﻫﻤـﺮاه داﺷـﺖ؟ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ٣آﯾـﺎت  ۱و  ،۲ﺗﺜﻨﯿـﻪ ﺑـﺎب  ۷آﯾﺎت  ۱۲ﺗـﺎ  ،۲۴ﻻوﯾﺎن ﺑﺎب
 ۱۸آﯾـﺎت  ۲۰ﺗﺎ .۳۰
در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻋﺒﺎرات ﻣﻨﻔـﯽ درﺑﺎرة ﴍﯾﻌـﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨـﺪ )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب
 ۷آﯾـﺔ  ، ۶ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺔ  ، (۱۹او ﭼﯿﺰﻫـﺎی ﻣﺜﺒﺖ زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ در ﻣـﻮرد ﴍﯾﻌﺖ ﺑﺮای ﮔﻔنت
دارد )روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۷آﯾـﺎت  ۱۲و  ،۱۴ﺑـﺎب  ۸آﯾـﺎت  ۳و  ، ۴ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﺔ  ۸را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( .ﴍﯾﻌـﺖ
ﻟﻌﻨﺘـﯽ ﻧﺒـﻮد ﮐـﻪ ﺧـﺪا ﺑـﺮ ﺑﻨﯽاﴎاﺋﯿـﻞ ﻧﻬﺎده ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﺑﺮﻋﮑـﺲ ،ﻗﺮار ﺑﻮد ﯾـﮏ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷـﺪ .اﮔﺮﭼﻪ
ﻧﻈـﺎم ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ آن ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺖ ﮔﻨـﺎه را ﮐﺎﻣـﻼ از ﺑﯿـﻦ ﺑـﱪد ،اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋـﻮد اﺷـﺎره ﮐـﺮد ﮐـﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﭼﻨﯿـﻦ ﮐﻨـﺪ و اﺣـﮑﺎم آن ﮐـﻪ رﻓﺘـﺎر ﺑﴩ را ﻫﺪاﯾـﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ،اﴎاﺋﯿـﻞ را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺴـﯿﺎری از ﭘﻠﺸـﺘﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ متﺪنﻫـﺎی ﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﯽ را آﻟـﻮده منـﻮده ﺑـﻮد ،ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﮐـﺮد .ﺑـﺎ
ﺗﻮ ّﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈﺮﯾـﺎت ﻣﺜﺒـﺖ ﭘﻮﻟـﺲ درﺑـﺎرة ﴍﯾﻌـﺖ در ﺟﺎﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ،اﺷـﺘﺒﺎه ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد اﮔﺮ
ﻧﻈﺮﯾـﺎت او را در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻔـﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.

۶۲

ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﭼﯿـﺰ ﺧـﻮب ﮐـﻪ ﻣـﻮرد ﺳـﻮء ا ﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸـﯿﺪ .ﺑـﺮای
ﻣﺜـﺎل ،داروﯾـﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺑـﺮای درﻣﺎن ﯾﮏ ﺑﯿـامری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺮﺧـﯽ از اﻓﺮاد
ﺑـﺮای ﴎﻣﺴـﺘﯽ و ﻧﺸـﺌﻪ ﺷـﺪن اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺸـﻮد .ﺷـام ﭼـﻪ منﻮﻧﻪﻫﺎﯾـﯽ از اﯾـﻦ اﺻـﻞ را
در زﻧﺪﮔـﯽ ﺧـﻮد دﯾﺪهاﯾـﺪ؟ داﻧـﺶ ﻣـﺎ از اﯾﻨﮑـﻪ ﭼﻄـﻮر ﭼﯿـﺰی ﺧـﻮب ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻮرد
ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﺑﮕﯿـﺮد ،ﺑﻪ ﻣـﺎ در درک آﻧﭽﻪ ﭘﻮﻟـﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑـﺎ آن ﴎ و ﮐﺎر دارد،
ﮐﻤـﮏ ﻣﯽﮐﻨـﺪ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۹اوت

ﴍﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﯾﺔ ﻣﺎ
در ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺔ  ،۲۳ﭘﻮﻟﺲ ﴍﯾﻌﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او آن را ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در آﯾﺔ  ۲۴ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻨﺎی آن ﭼﯿﺴﺖ؟
واژة ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺻﻮرت »آﻣﻮزﮔﺎر« ﯾـﺎ داﯾﻪ ﯾﺎ ﻟَﻠِﻪ از واژة ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ  paidagogosﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﺮﺧـﯽ از ﻧﺴـﺨﻪﻫﺎ آن را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت »ﻧﻈـﻢ دﻫﻨـﺪه«» ،ﻣﺮﺑّـﯽ« و ﯾـﺎ ﺣﺘـﯽ »ﻧﮕﻬﺒـﺎن« ﺗﺮﺟﻤـﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،اﻣـﺎ ﻫﯿـﭻ واژهای منﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻄـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ﻣﻌﻨﺎﯾـﺶ را ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ .آﻣـﻮزﮔﺎر ﯾـﺎ داﯾـﻪ در
ﺟﺎﻣﻌـﺔ روم ﺑـﻪ ﺑـﺮده ای ﺗﻠﻘـﯽ ﻣﯿﺸـﺪ ﮐـﻪ در ﻣﺸـﻐﻠﻪ اﺧﺘﯿـﺎر ﺗﺎم داﺷـنت ﺑﺮ ﭘـﴪان ارﺑﺎب ﺧﻮد
از ﺳـﻨﯿﻦ ﺷـﺶ ﯾـﺎ ﻫﻔـﺖ ﺳـﺎﻟﮕﯽ ﮔامرده ﻣﯿﺸـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ دوران ﺑﻠـﻮغ ﺑﺮﺳـﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻓﺮاﻫـﻢ منـﻮدن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺟﺴـﻤﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺣـامم منـﻮدن اﯾﺸـﺎن ،ﻓﺮاﻫـﻢ منـﻮدن ﻏـﺬا و ﻟﺒـﺎس و
ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ از اﯾﺸـﺎن در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧﻄـﺮ ،آﻣﻮزﮔﺎر ﯾﺎ داﯾﻪ  paidagogosﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ داﺷـﺖ
ﺗـﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﭘﴪ ارﺑـﺎب ﺑﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ رﻓﺘـﻪ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﺶ را ﻧﯿـﺰ اﻧﺠﺎم داده اﺳـﺖ.
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،از او اﻧﺘﻈـﺎر ﻣﯽرﻓـﺖ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻓﻀﺎﯾـﻞ اﺧﻼﻗـﯽ را ﺑﻪ او ﺑﯿﺎﻣـﻮزد ،ﺑﻠﮑـﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻـﻞ منﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ ﭘﴪﻫـﺎ ﺧـﻮد ﻧﯿﺰ آنﻫـﺎ را آﻣﻮﺧﺘـﻪ و اﻧﺠـﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ.
اﮔﺮﭼـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از آﻣـﻮزﮔﺎران اﺳـﯿﺮ  paidagogosﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن
ﺧـﻮد ﻣـﻮرد ﺗﻔﻘـﺪ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧـﯽ ﻗـﺮار ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ،ﻃﺒﻘـﻪ ﺣﺎﮐـﻢ آﻧـﺎن در ادﺑﯿﺎت ﮐﻬﻦ ﺑﻪ ﻫامن ﺷـﺪت
ﺳـﺨﺘﮕﯿﺮی ﺗﺎدﯾـﺐ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ .آنﻫـﺎ ﺧﺎﻃـﺮ ﺟﻤـﻊ ﻣﯿﺸـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﱪداری ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ از
ﻃﺮﯾـﻖ اﯾﺠـﺎد ﻫـﺮاس ﺷـﺪﯾﺪ و ﴎزﻧـﺶ اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد  ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻨﺒﯿـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻼق و ﭼـﻮب و ﻓﻠﮏ
ﻧﯿـﺰ ﭼﻨﯿـﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﭘﻮﻟـﺲ از ﴍﯾﻌـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻣﺮﺑّـﯽ ،درک او از ﻧﻘـﺶ ﴍﯾﻌـﺖ را ﻣﺸـﺨﺺ
ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﴍﯾﻌـﺖ ﺑـﺮای ﻣﺸـﺨﺺ منـﻮدن ﮔﻨـﺎه و اراﺋـﻪ رﻫﻨﻤـﻮد اﻓـﺰوده ﺷـﺪ .ﻣﺎﻫﯿـﺖ واﻗﻌـﯽ
اﯾـﻦ ﮐﺎر ﺑﺪﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﴍﯾﻌـﺖ ﺟﻨﺒـﻪای ﻣﻨﻔـﯽ دارد و اﯾـﻦ ﺑﺪﻟﯿﻞ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺎ را
۶۳

ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻓـﺮاد ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎر ،ﴎزﻧـﺶ و ﻣﺤﮑـﻮم ﻣﯽمنﺎﯾـﺪ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ،ﺧﺪا ﺣﺘـﯽ از اﯾـﻦ ﺟﻨﺒﺔ
»ﻣﻨﻔـﯽ« ﺑـﺮای ﻣﻨﻔﻌـﺖ ﻣـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،زﯾـﺮا ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘـﯽ ﮐـﻪ ﴍﯾﻌـﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد
ﭼﯿـﺰی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳـﻮی ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻲﺑـﺮد .از اﯾﻦ رو ،ﴍﯾﻌـﺖ و اﻧﺠﯿﻞ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ.
ﺧـﺪا آنﻫـﺎ را ﻃﺮاﺣـﯽ منـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت ﻣـﺎ ﺑﺎ ﻫـﻢ ﻋﻤـﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
»در اﯾﻦ آﯾﻪ ]ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﻳﺔ  ، [۲۴روحاﻟﻘﺪس از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﻮل ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد اﺣﮑﺎم
اﺻﻮل اﺧﻼق ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﴍﯾﻌﺖ  ،ﮔﻨﺎه را ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺢ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﮑﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﺑﺨﺸﺶ و آراﻣﺶ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا و اﯾامن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺑﻪ ﻧﺰد او ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﻢ – «.اﻟﻦ ﺟﯽ .واﯾﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺘﺎب اول ﺻﻔﺤﻪ .٢٣٤
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آﺧﺮﯾـﻦ ﺑـﺎری ﮐـﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘـﺎن را ﺑـﺎ ﮐﻼم و اﻧﺪﯾﺸـﻪﻫﺎی ﴍﯾﻌـﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ منﻮدﯾـﺪ ،ﭼﻪ
زﻣﺎﻧـﯽ ﺑـﻮد؟ اﮐﻨـﻮن اﯾـﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠـﺎم ﺑﺪﻫﯿـﺪ ،اﻋامﻟﺘـﺎن را ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی
اﺣـﮑﺎم ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺎ روح ﻧﯿـﺰ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿﺪ )ﻣﺘـﯽ ﺑﺎب  ۵آﻳـﺔ  ،۸۲روﻣﯿﺎن ﺑـﺎب  ۷آﻳﺔ .(۶
ﭼﻘـﺪر ﻣﻨﺼﻔﺎﻧـﻪ اﯾـﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠـﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿـﺪ؟ ﭘﺎﺳـﺨﺘﺎن درﺑـﺎرة ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻮﻟـﺲ در اﯾﻦ
رﺳـﺎﻟﻪ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۰اوت

اﺣﮑﺎم و اﯾامﻧﺪار )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺔ (۲۵
ﺑﺴـﯿﺎری ﻧﻈﺮﯾـﺎت ﭘﻮﻟـﺲ در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎب  ۳آﻳـﺔ  ۲۵را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺾ ﮐﺎﻣـﻞ ﴍﯾﻌﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﮐﺮدهاﻧـﺪ .اﮔﺮﭼـﻪ اﯾـﻦ ﺗـﺎ ﺣـﺪی ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺜﺒـﺖ او در ﺟﺎﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘ ّﺪس،
درﺳـﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر او ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺨﺴـﺖ ،ﻣـﺎ دﯾﮕـﺮ ﺗﺤـﺖ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿـﺖ ﴍﯾﻌـﺖ ﻧﯿﺴـﺘﯿﻢ )روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۸آﯾـﺔ  .(۳ﻣـﺎ ﺑـﻪ
ﻋﻨـﻮان اﯾامﻧـﺪاران ،ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﻫﺴـﺘﯿﻢ و از اﻣﺘﯿـﺎز ﺗﺤـﺖ ﻗـﺪرت ﻓﯿـﺾ او ﺑـﻮدن ﺑﻬـﺮه
ﻣﻨـﺪ ﻫﺴـﺘﯿﻢ )روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۱۴و  .(۱۵ﺗﺤـﺖ ﻓﯿـﺾ ﺑـﻮدن ﻣـﺎ را آزاد ﻣﯿﮑﻨـﺪ و ﻣﺴـﯿﺢ
را ﻗـﺎدر ﻣﯿﺴـﺎزد ﺗـﺎ در وﺟـﻮد ﻣـﺎ ﮐﺎر ﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﺑـﻪ ﻣـﺎ آزادی ﺧﺪﻣـﺖ ﺑـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺎ متـﺎم ﻗﻠﺒﺎن
را ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﺑـﺪون ﺗـﺮس از ﻣﺤﮑـﻮم ﺷـﺪن ﺑـﺮای اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐـﻪ در اﯾﻦ روﻧـﺪ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
اﯾـﻦ آزادی ﺣﻘﯿﻘـﯽ در اﻧﺠﯿـﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﭼﯿـﺰی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔـﺎوت از اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑـﺮدن از ﴍﯾﻌﺖ
اﺳـﺖ – ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ ﺧﯿﻠﯽﻫـﺎ از آن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان »آزادی« در ﻣﺴـﯿﺢ ﯾـﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .اﻣـﺎ در ﻋـﻮض،
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧـﯽ از ﴍﯾﻌـﺖ ﮔﻨـﺎه اﺳـﺖ – و ﮔﻨـﺎه ﭼﯿـﺰی ﺟـﺰ آزادی ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑـﺎب  ۸آﯾﺔ .(۳۴
۶۴

روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۸آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﻣﻌﻨﯽ دﯾﮕـﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿـﺖ ﴍﯾﻌﺖ ﻧﺒﻮدن
ﭼﯿﺴـﺖ؟ اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﺮ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣـﺎ ﺗﺄﺛﯿـﺮ ﻣﯿﮕـﺬارد ﺗـﺎ ﭼﮕﻮﻧـﻪ
زﻧﺪﮔـﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟
در ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺢ ،راﺑﻄﺔ ﻣﺎ ﺑﺎ ﴍﯾﻌﺖ اﮐﻨﻮن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﺎ اﯾﻨﮏ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ )اول ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ﺑﺎب
 ۴آﯾﺔ (۱؛ ﭘﻮﻟﺲ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺎم ﺑﺮداﺷنت در روح ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺔ
 .(۱۸اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم اﺻﻮل اﺧﻼق دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ –ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ
ﻧﺒﻮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﴍﯾﻌﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻨﺎه را ﺗﻌﺮﯾﻒ منﻮده و اﯾﻨﮑﻪ ﴍﯾﻌﺖ اﺧﻼﻗﯽ در ﻗﻠﻮب ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
در ﻋـﻮض ،از آﻧﺠﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﴍﯾﻌـﺖ روﻧﻮﺷـﺖ ﺷـﺨﺼﯿﺖ ﺧﺪاﺳـﺖ ،ﻣـﺎ ﺑـﺎ اﻃﺎﻋـﺖ از آن ،در
واﻗـﻊ ﺷـﺨﺼﯿﺖ او را اﻧﻌـﮑﺎس ﻣﯽدﻫﯿـﻢ .اﻣـﺎ ﺑﯿﺸـﱰ از آن ،ﻣـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ ﯾـﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ را
رﻋﺎﯾـﺖ منﯽﮐﻨﯿـﻢ ،ﺑﻠﮑـﻪ اﻟﮕـﻮی ﻋﯿﺴـﯽ ﮐـﻪ آﻧﭽـﻪ ﴍﯾﻌـﺖ ﻫﺮﮔـﺰ منﯽﺗﻮاﻧـﺪ را ﺑـﺮای ﻣـﺎ اﻧﺠـﺎم
ﻣﯽدﻫـﺪ ،دﻧﺒـﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ :ﺑـﺎ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﺷـﺪن در ﺑﺮاﺑـﺮ اراده ﺧـﺪا ،ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت اﺣـﮑﺎم را
ﺗﺤﻘـﻖ ﺑﺨﺸـﯿﺪ .ﺑـﺎ ﻃﺮﯾﻘـﻪ او زﻧﺪﮔـﯽ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ ﺧـﺪا اﺟـﺎزه ﻣﯿﺪﻫﯿـﻢ ﺗـﺎ اﺣـﮑﺎم را ﺑﺮ ﻗﻠـﻮب ﻣﺎ
ﺑﻨﻮﯾﺴـﺪ) .ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۸آﻳـﺔ  (۱۰و اﻟﺰاﻣـﺎت ﻋﺪاﻟـﺖ را ﻣﻤﮑـﻦ ﻣﯽﺳـﺎزد ﮐـﻪ در ﻣـﺎ ﺗﺤﻘـﻖ
ﯾﺎﺑﻨـﺪ )روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۸آﻳـﺔ  .(۴ﯾﻌﻨـﯽ ،از ﻃﺮﯾـﻖ ارﺗﺒﺎﻃـامن ﺑﺎ ﻋﯿﺴـﯽ ،ﻗـﺪرت ﺧﻮاﻫﯿـﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ
از اﺣـﮑﺎم اﻃﺎﻋـﺖ ﮐﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ ﻗﺒـﻼ ﻫﺮﮔـﺰ ﭼﻨﯿـﻦ ﻧﮑـﺮده اﯾﻢ.

روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۸آﯾـﺔ  ۴را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ در اﯾﻨﺠـﺎ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ؟ ﺷـام اﯾـﻦ
وﻋـﺪهای ﮐـﻪ در زﻧﺪﮔﯿﺘـﺎن آﺷـﮑﺎر ﺷـﺪه اﺳـﺖ را ﭼﮕﻮﻧـﻪ دﯾﺪهاﯾـﺪ؟ در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل،
ﻋﻠﯿﺮﻏـﻢ متـﺎم ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣﺜﺒﺘـﯽ ﮐـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐﺮدهاﯾـﺪ ،ﭼـﺮا ﻧﺠﺎت ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑـﺮ ﭘﺎﯾﺔ
آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﺮای ﻣـﺎ اﻧﺠـﺎم داده اﺳـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻧـﻪ ﻫﯿـﭻ ﭼﯿـﺰ دﯾﮕﺮی؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۱اوت

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ » :از ﻣـﻦ در ﻣـﻮرد ﴍﯾﻌـﺖ در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺳـﺆال ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﮐـﺪام ﴍﯾﻌـﺖ
داﯾـﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎ را ﻧـﺰد ﻣﺴـﯿﺢ ﻣـﯽآورد؟ ﻣـﻦ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﯽدﻫﻢ :ﻫـﻢ اﺣـﮑﺎم ﺗﴩﯾﻔﺎﺗﯽ و ﻫـﻢ آﺋﯿﻦ
اﺻـﻮل اﺧـﻼق ده ﻓﺮﻣﺎن.

»ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﻨﯿـﺎن ﮐﻞ اﻗﺘﺼـﺎد ﯾﻬـﻮد ﺑـﻮد .ﻣـﺮگ ﻫﺎﺑﯿـﻞ ﻋﺎﻗﺒـﺖ اﻧـﮑﺎر ﻧﻘﺸـﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﺳـﻂ ﻗﺎﺋﻦ
در ﻣﺪرﺳـﺔ ﻓﺮﻣﺎﻧـﱪداری ﺑـﺮای رﺳـﺘﮕﺎری ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﻮن ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻮد ﮐﻪ ﺧـﻮن او منﺎدی از
ﻫﺪﯾـﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ اﺷـﺎره داﺷـﺖ .ﻗﺎﺋـﻦ از رﯾﺨـنت ﺧـﻮن ﮐـﻪ منـﺎد رﯾﺨﺘﻪ ﺷـﺪن

۶۵

ﺧـﻮن ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﺮای ﺟﻬـﺎن ﺑـﻮد ،ﴎ ﺑـﺎز زد .ﮐﻞ اﯾـﻦ آداب و ﻣﺮاﺳـﻢ ﺗﻮﺳـﻂ ﺧـﺪا ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺪه
ﺑـﻮد و ﻣﺴـﯿﺢ اﺳـﺎس و ﺑﻨﯿـﺎد ﮐﻞ اﯾـﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣـﻪ ﺷـﺪ .اﯾﻦ آﻏـﺎز ﮐﺎر ﴍﯾﻌـﺖ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان داﯾﻪ ﺑﻮد
ﺗـﺎ منﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎر ﺑـﴩ ﻣﺴـﯿﺢ را ﺑﻌﻨـﻮان ﺑﻨﯿـﺎد ﮐﻞ اﻗﺘﺼـﺎد ﯾﻬﻮد ﺗﺤـﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار دﻫﻨﺪ.
»متـﺎم ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺣـﺮم ﻣﻄﻬـﺮ ﯾـﺎ ﻗـﺪس ﺧﺪﻣـﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ،ﻣﺮﺗﺒـﺎً ﺗﻌﻠﯿـﻢ
ﻣﯿﺪﯾﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺨﺎﻃـﺮ ﻧﺴـﻞ ﺑـﴩ ﺷـﻔﺎﻋﺖ ﻣﯿﮑﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﻣﺮاﺳـﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﺗﺎ در
ﻫـﺮ ﻗﻠـﺐ  ،ﻣﺤﺒـﺖ ﺑـﻪ ﴍﯾﻌﺖ ﺧﺪا را ﺑﻮﺟـﻮد آورد ،ﮐﻪ ﴍﯾﻌـﺖ ﻣﻠﮑﻮت وی ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ – «.اﻟﻦ
ﺟـﯽ .واﯾـﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﻬـﺎی ﻣﻨﺘﺨـﺐ از ﮐﺘـﺎب اول ﺻﻔﺤـﻪ .٢٣٣
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»اﺣﮑﺎم ده ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﱰ از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻬﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﺪﮔﺎه
رﺣﻤﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﻨﺎﻫﯽ آن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺘﻤﯽ ﺳﻌﺎدت از ﻃﺮﯾﻖ اﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم در ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ را ﭘﺎﻻﯾﺶ منﻮده
ﮐﻪ مبﻮﺟﺐ آن ﺑﻮاﺳﻄﻪ آن روح ازﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻆ و ﺧﻮﺷﯽ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﻄﯿﻊ ،ﴍﯾﻌﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮار ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ – «.اﻟﻦ ﺟﯽ .واﯾﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﮐﺘﺎب اول ﺻﻔﺤﻪ .٢٣۵
Ellen G. White, Selected Messages, book 1, p. 235

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱ﻣـﺎ اﻏﻠـﺐ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺳـﺆال ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ در زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑـﺮ ﮔﻨـﺎه ﻏﻠﺒـﻪ ﮐﻨﯿـﻢ،

دﺳـﺖ و ﭘﻨﺠـﻪ ﻧـﺮم ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ .در ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪّ س ﭼـﻪ وﻋﺪهﻫﺎﯾـﯽ درﺑـﺎرة ﭘﯿـﺮوزی ﺑﺮ
ﮔﻨـﺎه دارﯾـﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺧـﻮد را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻬـﱰی ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺗـﺎ اﯾﻦ وﻋﺪه
ﻫـﺎ ﺑـﻪ واﻗﻌﯿـﺖ ﻣﺒـﺪل ﺷـﻮد؟ در ﻋﯿـﻦ ﺣﺎل ،ﭼـﺮا ﺑﺎﯾـﺪ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺗـﺎ اﻣﯿﺪ
ﺧـﻮد را ﺑﻄـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﺮ رﺳـﺘﮕﺎری ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ ﮐﻨﯿـﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺮ ﭘﯿﺮوزﯾﻬﺎی ﺧـﻮد ﺑﺒﺎﻟﯿﻢ
ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺮ ﭘﯿـﺮوزی ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺮای ﺧـﻮد ﺗﮑﯿـﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
 .۲ﻣـﺎ اﻏﻠـﺐ ﻣﯽﺷـﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﴍﯾﻌﺖ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷـﺘﻪ
ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً ﻫﻤﯿـﻦ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ ﮔﻨـﺎه ﺳـﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮔﻔـﺖ ،ﮐـﻪ ﺑﻪ
ﻃـﻮر ﺣﺘـﻢ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ آنﻫﺎ واﻗﻌﺎً ﺑـﺎور ﻧﺪارﻧـﺪ ﮐﻪ ﴍﯾﻌـﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ
اﺳـﺖ .در واﻗـﻊ آنﻫـﺎ ﻣﻨﻈﻮرﺷـﺎن از اﯾﻦ ادﻋﺎ ﭼﯿﺴـﺖ؟ )راﻫﻨامﯾﯽ :اﯾـﻦ ادﻋﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً
در زﻣﯿﻨـﻪ ﮐـﺪام ﻓﺮﻣﺎن ﺑـﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ؟(
ﺧﻼﺻـﻪ :اﺣـﮑﺎم ﺑﺪﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻋﻄـﺎ ﮔﺮدﯾـﺪ ﺗـﺎ ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎران ﻧﯿـﺎز ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ را درک
ﮐﻨﻨـﺪ .اﺣـﮑﺎم وﴍﯾﻌـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻧﮕﻬﺒـﺎن ،دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ درﺑـﺎرة ﺧـﺪا و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
در ﺑﺮاﺑـﺮ ﴍارت اراﺋـﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .اﻣـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾـﮏ ﻧﻈـﻢ دﻫﻨـﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎری را ﻣﺸـﺨﺺ
ﻣﯽﺳـﺎزد و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿـﺖ را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد .ﻣﺴـﯿﺢ ﻣـﺎ را از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿـﺖ ﴍﯾﻌـﺖ آزاد ﻣﯽﮐﻨـﺪ و
ﴍﯾﻌـﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﺮ ﻗﻠﺐﻫـﺎی ﻣـﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ.
۶۶

درس ﻫﺸﺘﻢ

 ۱۲ﺗﺎ  ۱۸اوت

از ﺑﺮدﮔﯽ ﺗﺎ ﻣﯿﺮاث داری

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  ۲۶ﺗﺎ ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  ۲۰؛ روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ
 ۱۱؛ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۴ﺗﺎ  ، ۱۸ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۱۴و  ۱۵؛ روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۹آﯾﺎت  ۴و .۵
آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :ﻟﻬـﺬا دﯾﮕـﺮ ﻏـﻼم ﻧﯿﺴـﺘﯽ ﺑﻠﮑـﻪ ﭘﴪ ،و ﭼـﻮن ﭘـﴪ ﻫﺴـﺘﯽ ،وارث ﺧﺪا
ﻧﯿـﺰ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﻣﺴـﯿﺢ« )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾﻪ .(۷
ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮدﮔﺎن زﻧﺪﮔﯽ و رﻓﺘﺎر منﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دﺧﱰان و ﭘﴪان ﺧﺪا ﺑﺎ متﺎم ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن وﺟﻮد دارد ،رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ – ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ ﺟﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽاش از ﮔﻨﺎه ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺮد ﺟﻮان
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﺨﺸﺶ و آراﻣﺶ ﺑﻮد .او زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖ
ﻓﺮﺳﺎﯾﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ روزه ،دﻋﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ و رﯾﺎﺿﺖ ﮐﺸﯽ ﺳﻌﯽ در رام منﻮدن ﴍارتﻫﺎی
ذاﺗﯽ ﺧﻮد را داﺷﺖ ﮐﻪ مبﻮﺟﺐ آن ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ رﻫﺒﺎﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﺴﮑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺖ .او از
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ مبﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل ﺧﻠﻮص ﻗﻠﺐ ﮐﻪ او را ﻗﺎدر ﻣﯿﺴﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮ
ﺧﺪا ﺑﺮﺳﺪ ،ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﺮد .او ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ راﻫﺒﯽ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی منﻮد
اﻣﺎ ﻫﯿﭻ آراﻣﺸﯽ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎﻓﺖ .او ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ راﻫﺐ زاﻫﺪ
ﺑﺎ رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ و رﯾﺎﺿﺖ ﮐﺸﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت اﻋﻠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ
ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﻣﯿﺸﺪ «.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ روش ﺳﻮدی ﺑﺮای او ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮑﺮد.
ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﯽ او ﺑﻌﺪﻫﺎ ﴍوع ﺑﻪ درک ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺑﺎره رﺳﺘﮕﺎری ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺴﯿﺢ منﻮد ،ﻫامﻧﻄﻮر
ﮐﻪ در ﻏﻼﻃﯿﺎن آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﴍوع ﺑﻪ ﮐﺴﺐ آزادی و اﻣﯿﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد منﻮد .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺟﻬﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱۹اوت آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۶۷

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۱۳اوت

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺢ )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۲۶ﺗﺎ (۲۹
ﺑﺎ داﺷنت ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺔ  ۲۵در ذﻫﻦ ،ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺔ  ۲۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎ در درک ارﺗﺒﺎﻃامن ﺑﺎ ﴍﯾﻌﺖ  ،ﺣﺎل ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

واژة زﯾﺮا در اﺑﺘﺪای آﯾﺔ  ۲۶ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ راﺑﻄﻪای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ آﯾﻪ و آﯾﺔ
ﭘﺲ از ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫامن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﴪ ﯾﮏ ارﺑﺎب ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻐﯿﺮ ﺑﻮد ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﯾﮏ
آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﻮد ،ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾامن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺻﻐﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ راﺑﻄﺔ
آنﻫﺎ ﺑﺎ ﴍﯾﻌﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا آنﻫﺎ اﮐﻨﻮن »ﭘﴪان« ﺑﺎﻟﻎ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﺒـﺎرت ﭘـﴪ ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ذﮐﻮر منﯽ ﺷـﻮد؛ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ وﺿـﻮح اﻧﺎث را ﻧﯿـﺰ در اﯾﻦ
دﺳـﺘﻪ ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ  .(۲۸دﻟﯿﻠـﯽ ﮐـﻪ او از واژة ﭘـﴪان ﺑﻪ ﺟـﺎی ﻓﺮزﻧﺪان
اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ او ارث ﺧﺎﻧـﻮاده را در ذﻫـﻦ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ زادﮔﺎن ﻣﺬﮐﺮ ﻣﯽرﺳـﯿﺪ
ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ ﮐـﻪ ﻋﺒـﺎرت »ﭘﴪان ﺧـﺪا« اﻧﺘﺼـﺎب وﯾـﮋة اﴎاﺋﯿـﻞ در ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮد
)ﺗﺜﻨﯿـﻪ ﺑـﺎب  ۱۴آﯾـﺔ  ،۱ﻫﻮﺷـﻊ ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﺔ  .(۱ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﻧﯿـﺰ اﮐﻨـﻮن در ﻣﺴـﯿﺢ ،از راﺑﻄـﻪ
ﺧـﺎص ﺑـﺎ ﺧـﺪا ﮐﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻨﺤـﴫ ﺑـﻪ ﺑﻨﯽاﴎاﺋﯿﻞ ﺑـﻮد ،ﺑﻬـﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی در ﻣـﻮرد ﺗﻌﻤﯿـﺪ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ آن را ﺑـﻪ روﯾـﺪادی ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬـﻢ ﺗﺒﺪﯾـﻞ
ﻣﯽﮐﻨـﺪ؟ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۲۷و ۲۸؛ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۱۱؛ اول ﭘﻄـﺮس
ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ .۲۱
ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از واژة زﯾـﺮا در آﯾـﺔ  ۲۷ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣﯿﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ ﭼﻘـﺪر در ﺑﺮﻫـﺎن
ﻣﻨﻄـﻖ اﺳـﺘﻘﺮاﯾﯽ و ﮔﺎم ﺑـﻪ ﮔﺎم دﻗـﺖ ﻧﻈـﺮ دارد .ﭘﻮﻟـﺲ ﺗﻌﻤﯿـﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺴـﯿﺎر
ﻣﻬـﻢ ﺑـﺮای ﻣﺘّﺤـﺪ ﺳـﺎﺧنت زﻧﺪﮔﯽﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﯽﺑﯿﻨـﺪ .او در ﺑـﺎب  ۶ﮐﺘـﺎب روﻣﯿـﺎن ،ﺗﻌﻤﯿـﺪ
را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت منﺎدﯾـﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺘّﺤـﺪ ﺷـﺪن ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻋﯿﺴـﯽ ،ﻫـﻢ در ﻣـﺮگ و ﻫـﻢ در رﺳـﺘﺎﺧﯿﺰ
وی ،ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ در ﻏﻼﻃﯿـﺎن اﺳـﺘﻌﺎرة دﯾﮕـﺮی را ﺑـﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد :ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﻋﻤﻞ در ﺑﺮ
ﮔﺮﻓـنت ﯾـﺎ ﭘﻮﺷـﯿﺪن ردای ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﺻﻄـﻼح ﭘﻮﻟﺲ ﯾـﺎدآور آﯾـﺎت ﻓﻮقاﻟﻌـﺎده ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ از ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﺷـﺪن ﺑـﺎ ﻋﺪاﻟـﺖ و ﻧﺠـﺎت ﺻﺤﺒـﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۶۱آﯾـﺔ ،۱۰
اﯾـﻮب ﺑـﺎب  ۲۹آﯾـﺔ  ۱۴را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ(» .ﭘﻮﻟـﺲ ﺗﻌﻤﯿـﺪ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻟﺤﻈـﻪای ﻣﯽﺑﯿﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ
۶۸

ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺟﺎﻣـﻪای ،اﯾامﻧـﺪار را ﻣﯽﭘﻮﺷـﺎﻧﺪ .اﮔﺮﭼـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ از آن واژه اﺳـﺘﻔﺎده منﯽﮐﻨـﺪ ،اﻣـﺎ او
ﻋﺪاﻟﺘـﯽ را ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﯾامﻧﺪران اﻋﻄﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ – « .ﻓﺮاﻧﮏ ﺟِﯽ .ﻣﺎﺗِﺮا ،ﻧﮕﺎرﺷـﯽ
در ﺑـﺎب ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﻃﺒـﻖ ﻣﺮﺟـﻊ زﯾﺮ.
Frank J. Matera, Galatians (Collegeville, Minn.: The Liturgical Press, 1992), p. 145
ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﻣﻈﻬـﺮ اﺗّﺤـﺎد ﻣـﺎ ﺑﺎ ﻣﺴـﯿﺢ اﺳـﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎره ﻣﺴـﯿﺢ ﺻﺎدق اﺳـﺖ
در ﺧﺼـﻮص ﻣـﺎ ﻧﯿـﺰ ﺻـﺪق ﻣﯿﮑﻨـﺪ .از آﻧﺠﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ از »ذرﯾـﻪ و ﻧﺴـﻞ « اﺑﺮاﻫﯿـﻢ اﺳـﺖ،
اﯾامﻧـﺪاران ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان »ﴍﯾـﮏ ارث ﺑـﺎ ﻣﺴـﯿﺢ« ﻫﺴـﺘﻨﺪ )روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۸آﯾـﺔ  (۱۷اﯾامﻧـﺪاران
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻫﻤـﻪ وﻋـﺪه ﻫـﺎی ﻋﻬـﺪ را ﮐـﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻧﺴـﻞ او داده ﺷـﺪ ﺑـﻪ ارث ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑﺮد.

درﺑـﺎرة اﻧﺪﯾﺸـﻪ ای ﮐـﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾـﺪ ﻫـﺮ آﻧﭽـﻪ ﺑـﺮای ﻋﯿﺴـﯽ ﺻـﺎدق اﺳـﺖ ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﻧﯿﺰ
ﺻـﺪق ﻣﯿﮑﻨـﺪ ،ﺑﯿﺸـﱰ ﺗﺄﻣـﻞ منﺎﯾﯿـﺪ .اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ متـﺎم
ﺟﻨﺒﻪﻫـﺎی وﺟـﻮد ﻣـﺎ را ﺗﺤـﺖ ﺗﺄﺛﯿـﺮ ﻗـﺮار دﻫـﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۱۴اوت

ﺑﻨﺪه اﺻﻮل اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻮدن
ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ای ﮐـﻪ در ﺑـﺎره راﺑﻄـﻪ ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺧـﺪا و ﻓﺮزﻧـﺪان و ﻣﯿـﺮاث داران ﺷـﺪ ﺣـﺎل ﭘﻮﻟﺲ
ﺑـﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪن ﻣﻮﺿـﻮع وراﺛـﺖ در ﻏﻼﻃﯿـﺎن  ٣-١ :٤ﺑـﻪ ﴍح و ﺗﻔﺼﯿـﻞ اﯾـﻦ اﺳـﺘﻌﺎره ﻣﯿﭙـﺮدازد.
اﺻﻄﻼﺣـﺎت ﭘﻮﻟـﺲ وﺿﻌﯿﺘـﯽ را ﺗﺪاﻋـﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ مبﻮﺟـﺐ آن ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﻣﻠﮏ ﺑـﺰرگ ﻓﻮت
ﮐـﺮده و متـﺎم داراﯾـﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﺮای ﭘـﴪ ارﺷـﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﭘـﴪ او ﺻﻐﯿﺮ
اﺳـﺖ .ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ اﯾـﻦ وﺿﻌﯿـﺖ اﻏﻠـﺐ ﺑـﺮای وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی اﻣـﺮوزی ﻧﯿـﺰ وﺟـﻮد دارد،
وﺻﯿـﺖ ﭘـﺪر ﺗﴫﯾـﺢ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﭘـﴪش ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈـﺎرت ﻗﯿﻢ ﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ
ﺑﺮﺳـﺪ .اﮔـﺮ ﭼـﻪ او از ﻋﻨـﻮان ﺻﺎﺣـﺐ ﻣﻠـﮏ ﭘـﺪرش ﺑﺮﺧﻮردارﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد
ﺻﻐﯿـﺮ ،ﻋﻤﻼﮐﻤـﯽ ﺑﯿـﺶ از ﯾـﮏ ﺑﺮده ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ.
ﻗﯿـﺎس ﭘﻮﻟـﺲ ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ ُﻣﺮﺷـﺪ ﯾـﺎ ﻟَﻠِـﻪ در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾﺔ  ۲۴اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ در اﯾـﻦ ﻣﻮرد،
ﻗـﺪرت ﻣﺒﺎﴍﯾـﻦ و ﻣﺪﯾـﺮان ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑﺮﺗـﺮ و ﻣﻬﻢﺗـﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .آنﻫـﺎ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴـﺌﻮل ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﭘـﴪ ارﺑـﺎب ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﺴـﺌﻮل متـﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﻣﺎﻟـﯽ و اداری ﻧﯿـﺰ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺗـﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘـﴪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﮐﺎﻓـﯽ ﺑـﺰرگ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧـﻮد را اﻧﺠـﺎم ﺑﺪﻫﺪ.

ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ،ﴍﯾﻌﺖ ﯾـﺎ اﺣﮑﺎم
در زﻧﺪﮔـﯽ ﻫـﺎی ﻣـﺎ  ،ﺣـﺎل ﮐـﻪ در ﻣﺴـﯿﺢ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﭼـﻪ ﻧﻘـﺶ ﮐﻤﮑﯽ اﯾﻔـﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
۶۹

دﻗﯿﻘـﺎ آﻧﭽـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ از ﻋﺒـﺎرت »اﺻـﻮل اﺑﺘﺪاﯾـﯽ« در )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۳و  (۸در ذﻫﻦ
دارد ،ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ .واژة ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ  stoicheiaﺑﻄـﻮر ﺗﺤـﺖ اﻟﻠﻔﻈـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی »ﻋﻨﺎﴏ«
ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﺮﺧـﯽ از آن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻮﺻﯿﻔـﯽ از ﻋﻨـﺎﴏ اﺻﻠـﯽ ﮐـﻪ ﺟﻬـﺎن را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ،
ﯾـﺎد ﮐﺮدهاﻧـﺪ )دوم ﭘﻄـﺮس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۰و  (۱۲؛ ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻗﺪرتﻫﺎﯾﯽ ﺷـﯿﻄﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻋﻨـﴫ ﴍارت را ﮐﻨـﱰل ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ )ﮐﻮﻟﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺔ  (۱۵؛ ﯾـﺎ اﺻﻮل اﺑﺘﺪاﯾـﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ،
اﻟﻔﺒـﺎی ﻣﺬﻫـﺐ )ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺔ  .(۱۲ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑـﴩ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان »ﺻﻐﯿﺮ«
ﻗﺒـﻞ از آﻣـﺪن ﻣﺴـﯿﺢ )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  (۳ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ او در اﯾﻨﺠﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ
اﺻـﻮل اﺑﺘﺪاﯾـﯽ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﺬﻫﺒـﯽ دارد .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳـﺖ ،ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دوران ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎ
اﺣـﮑﺎم و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎﯾـﺶ ،ﴏﻓـﺎً اﻧﺠﯿﻠـﯽ آﻏﺎزﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ اﺻﻮل ﻧﺠـﺎت را ﺗﻌﯿﯿـﻦ منـﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻫﻤﯿـﺖ و آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﻮدن اﺣـﮑﺎم ﺗﴩﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑـﺮای ﺑﻨﯽاﴎاﺋﯿـﻞ ،آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳـﭙﯿﺪه ای
ﺑﻮدﮐـﻪ ﺣﺎﮐـﯽ از ﻃﻠـﻮع ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺑـﻮد .آن ﺳـﭙﯿﺪه ﻫـﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﺟﺎی ﻣﺴـﯿﺢ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷـﯿﺪ
ﻋﺪاﻟـﺖ اﺳـﺖ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﻨﻈﯿـﻢ منـﻮدن زﻧﺪﮔـﯽ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﺔ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿـﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻞ ﺑﺎز ﮔﺸـنت ﺑﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﺮای ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑـﻪ آن اﺻـﻮل اوﻟﯿـﻪ ﭘـﺲ از اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ آﻣـﺪه ﺑـﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘـﴪ ﺑﺎﻟـﻎ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ دوران ﺻﻐﯿﺮی ﺧـﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد!

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾامن ﺳﺎده و ﺑﯽآﻻﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۱۸آﯾﺔ  ، (۳آﯾﺎ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﺑﻠﻮغ روﺣﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد؟ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل منﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ
از ﻧﻈﺮ روﺣﺎﻧﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﯾامﻧﺘﺎن از ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ اﯾامن
ﺷام ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺎده» ،ﺑﯽ رﯾﺎ و ﭘﺎک ﻧﻬﺎد« و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘامد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۵اوت

»ﺧﺪا ﭘﴪ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد« )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﺔ (۴
»ﻟﯿﮑـﻦ ﭼـﻮن زﻣـﺎن ﺑـﻪ ﮐامل رﺳـﯿﺪ ،ﺧـﺪا ﭘﴪ ﺧﻮد را ﻓﺮﺳـﺘﺎد ﮐـﻪ از زن زاﯾﯿﺪه ﺷـﺪ و زﯾﺮ
ﴍﯾﻌـﺖ ﻣﺘﻮﻟـﺪ« )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾﺔ .(۴
اﻧﺘﺨـﺎب واژة ﮐـامل ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﻮﻟـﺲ ،ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل ﺧـﺪا در ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳـﺎﻧﺪن ﻫﺪﻓﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑـﴩ را ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ .ﻋﯿﺴـﯽ در زﻣﺎﻧـﯽ ﺑﻄـﻮر اﺗﻔﺎﻗـﯽ ﻧﯿﺎﻣـﺪ؛ او در زﻣـﺎن دﻗﯿﻘـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻋﻨـﻮان ﺻﻠـﺢ روﻣﯿـﺎن ) (Pax Romanaﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ،آﻣﺪ ،دورهای دوﯾﺴـﺖ ﺳـﺎﻟﻪ از ﺛﺒﺎت
و آراﻣـﺶ ﻧﺴـﺒﯽ در ﴎﺗـﺎﴎ اﻣﭙﺮاﺗـﻮری روم .ﻓﺘﺢ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻣﺪﯾﱰاﻧﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ارﻣﻐـﺎن آورد ،زﺑﺎﻧﯽ
ﻣﺸـﱰک ،راهﻫـﺎی ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﺮای ﺳـﻔﺮ و ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣﺸـﱰﮐﯽ ﮐـﻪ اﻧﺘﺸـﺎر ﴎﯾـﻊ اﻧﺠﯿـﻞ را آﺳـﺎن
۷۰

ﻣﯽمنـﻮد .از دﯾـﺪﮔﺎه و ﻣﻨﻈـﺮ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘ ّﺪﺳـﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای آﻣﺪن ﻣﺴـﯿﺢ
ﻣﻮﻋـﻮد در ﻧﻈـﺮ داﺷـﺖ )داﻧﯿـﺎل ﺑـﺎب  ۹آﯾـﺎت  ۲۴ﺗـﺎ  ۲۷را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.

ﭼﺮا ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﺷﮑﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؟ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱آﯾﺔ ۱۴؛
ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۴و  ۵؛ روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۸آﯾﺎت ۳و  ۴؛ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺔ ۲۱
؛ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۵ﺗﺎ  ۸؛ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۴ﺗﺎ  ،۱۸ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۱۴و .۱۵

آﯾـﺎت  ۴و  ۵ﺑـﺎب  ۴ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺷـﺎﻣﻞ ﯾﮑـﯽ از ﻣﺨﺘﴫﺗﺮﯾـﻦ رواﯾـﺎت اﻧﺠﯿـﻞ در ﮐﺘـﺎب ﻣﻘ ّﺪس
ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .آﻣـﺪن ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﺗﺎرﯾـﺦ ﺑﴩﯾـﺖ اﺗﻔﺎﻗـﯽ ﻧﺒـﻮد» .ﺧـﺪا ﭘـﴪ ﺧـﻮد را ﻓﺮﺳـﺘﺎد «.ﺑـﻪ
ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ،ﺧـﺪا در ﻧﺠـﺎت ﻣـﺎ ﭘﯿﺸـﻘﺪم ﺷـﺪ.
در اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﺑـﺎور اﺳﺎﺳـﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ در اﻟﻮﻫﯿـﺖ اﺑـﺪی ﻣﺴـﯿﺢ ،اﺷـﺎره ﺷـﺪه
اﺳـﺖ )ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۳و  ۱۸؛ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿـﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۵ﺗﺎ  ۹؛ ﮐﻮﻟﺴـﯿﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾﺎت
 ۱۵ﺗـﺎ  .(۱۷ﺧـﺪا ﯾـﮏ ﭘﯿﮏ آﺳـامﻧﯽ را ﻧﻔﺮﺳـﺘﺎد .او ﺧـﻮد آﻣﺪ.
اﮔـﺮ ﭼـﻪ او ﻓﺮزﻧـﺪ ازﻟـﯽ ﺧـﺪا ﺑـﻮد ﺑـﺎ اﯾﻨﺤـﺎل ﻋﯿﺴـﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ ﯾـﮏ زن ﻣﻮﻟـﻮد ﮔﺸـﺖ .ﺑـﺎ
وﺟـﻮد اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﻮﻟـﺪ از ﯾـﮏ ﺑﺎﮐـﺮه در اﯾـﻦ ﺟﻤﻠـﻪ آﻣﺪه اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﺑﻄﻮر وﯾـﮋه اﻧﺴـﺎﻧﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ
او را ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ.
ﻋﺒـﺎرت »ﻣﺘﻮﻟـﺪ ﺷـﺪه ﺗﺤـﺖ ﴍﯾﻌـﺖ« ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ اﺻـﻞ ﯾﻬـﻮدی ﻋﯿﺴـﯽ اﺷـﺎره دارد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺷـﺎﻣﻞ اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿـﺖ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ دوش ﻣﯽﮐﺸـﺪ و ﻣﻮﻟـﻮد
ﮔﺮدﯾـﺪه ﺑـﻮد ﺑﺨﺎﻃـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺮای ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﻣـﺎ مبﯿـﺮد.
ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺢ ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﺎ را در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد زﯾﺮا ﻣﺎ منﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯿﻢ.
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﻣﺘّﺤﺪ ﮐﺮدن ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻟﻬﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﴩی ﺳﻘﻮط ﮐﺮدة ﻣﺎ ،از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ واﺟﺪ
ﴍاﯾﻂ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه و ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﺑﺸﻮد .او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ آدم ،آﻣﺪ ﺗﺎ
ﻫﻤﺔ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آدم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽاش از دﺳﺖ داد ،ﺑﺎز ﭘﺲﮔﯿﺮد )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت
 ۱۲ﺗﺎ  .(۲۱او ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداریاش ،ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﴍﯾﻌﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎ آورد و از اﯾﻦ رو ،ﺳﻘﻮط
ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ آدم را ﺟﱪان منﻮد .و ﺑﺎ ﻣﺮﮔﺶ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ،ﺣﮑﻢ ﴍﯾﻌﺖ ﺑﺮ او اﺟﺮا ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﻣﺮگ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ متﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾامن درﺳﺖ ﻧﺰد او آﻣﺪه
و ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ منﻮده و از ﭼﻨﮕﺎل ﻣﺮگ اﺑﺪی رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۱۶اوت

اﻣﺘﯿﺎز ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۵ﺗﺎ (۷
۷۱

ﭘﻮﻟـﺲ در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۵ﺗـﺎ  ،۷ﻣﻮﺿـﻮع را ﺑﺴـﻂ ﻣﯽدﻫـﺪ و ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺴـﯿﺢ اﯾﻨـﮏ» ،آﻧﺎﻧـﯽ را ﮐـﻪ زﯾـﺮ ﴍﯾﻌـﺖ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻓﺪﯾـﻪ ﮐـﺮد« )آﯾـﺎت  ۴و  .(۵واژة ﻓﺪﯾـﻪ ﮐﺮدن
ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ »ﺑـﺎز ﺧﺮﯾـﺪن« ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﻪ ﻗﯿﻤﺘـﯽ اﺷـﺎره دارد ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺧﺮﯾـﺪن آزادی ﯾﮏ اﺳـﯿﺮ
ﯾـﺎ ﺑـﺮده ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽﺷـﺪ .ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﺷـﺎره ﻣﯿﮑﻨـﺪ  ،ﻧﺠﺎت و رﻫﺎﯾـﯽ ﺣﺎﮐﯽ از
ﯾـﮏ ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ ﺣـﺰن آﻟـﻮد و ﻏـﻢ اﻓﺰاﺳـﺖ :ﻓـﺮدی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آزاد ﺷـﺪن اﺳـﺖ.
وﻟـﯽ از ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﻧﯿـﺎز دارﯾـﻢ ﺗـﺎ آزاد ﺑﺸـﻮﯾﻢ؟ ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻬـﺎر ﻣـﻮرد را در ﻣﯿـﺎن ﻣﻮارد
دﯾﮕـﺮ اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ (۱) :آزادی از اﻫﺮﯾﻤـﻦ و ﻧﯿﺮﻧﮕﻬﺎﯾـﺶ )ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾـﺎ  ۱۴و (۲) ، (۱۵
آزادی از ﻣـﺮگ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﺎت  ۵۶و  (۳) ، (۵۷آزادی از ﻧﯿـﺮوی ﮔﻨـﺎه ﮐـﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻣﺎ
را ﺑـﻪ اﺳـﺎرت در ﻣـﯽآورد )روﻣﯿـﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾـﺔ  (۲۲و ) (۴آزادی از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﴍﯾﻌﺖ )روﻣﯿﺎن
ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۹ﺗـﺎ  ،۲۴ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾﺔ  ،۱۳ﺑـﺎب  ۴آﯾﺔ .(۵

ﻣﺴـﯿﺢ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻧﺠﺎﺗـﯽ ﮐـﻪ در او دارﯾـﻢ ،ﭼـﻪ ﻫـﺪف ﻣﺜﺒﺘـﯽ را ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﮐﺴـﺐ منـﻮده
اﺳـﺖ؟ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۵ﺗـﺎ  ۷؛ اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺔ  ۵؛ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۸آﯾﺎت
 ۱۶ ،۱۵و  ، ۲۳ﺑـﺎب  ۹آﯾـﺎت  ۴و .۵
ﻣـﺎ اﻏﻠـﺐ از آﻧﭽـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﺮای ﻣـﺎ اﻧﺠـﺎم داده اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »ﻧﺠـﺎت« ﻧـﺎم ﻣـﯽ ﺑﺮﯾـﻢ.
اﮔﺮﭼـﻪ اﯾـﻦ واژه درﺳـﺖ اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﺑـﻪ اﻧـﺪازة واژة ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻔﺮد اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﻮﻟﺲ،
ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔـﯽ ) ،(huiothesiaﭘﻮﯾـﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻔـﯽ منﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﮔﺮﭼـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪة ﻋﻬـﺪ
ﺟﺪﯾـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ واژه اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﻟﯿﮑـﻦ ﻓﺮزﻧـﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔـﯽ ﯾـﮏ روﻧـﺪ ﻗﺎﺗﻮﻧـﯽ
در ﺟﻬـﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ –روﻣـﯽ ﺗﻠﻘـﯽ ﻣﯽﺷـﺪ .ﭼﻨﺪﯾـﻦ اﻣﭙﺮاﺗـﻮر روم در زﻣـﺎن زﻧﺪﮔـﯽ ﭘﻮﻟـﺲ از
ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔـﯽ ﺑـﺮای اﻧﺘﺨـﺎب ﺟﺎﻧﺸـﯿﻦ ﺧـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﯽ ﮐـﻪ ﻫﯿﭻ وارث
ﻗﺎﻧﻮﻧـﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ .ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔـﯽ ﭼﻨﺪﯾـﻦ اﻣﺘﯿـﺎز را ﺗﻀﻤﯿـﻦ ﻣـﯽ منـﻮد (۱)» :ﭘﴪﺧﻮاﻧـﺪه ،ﭘﴪ
واﻗﻌـﯽ ﺗﻠﻘـﯽ ﻣﯿﺸـﺪ (۲) ...ﭘﺪرﺧﻮاﻧـﺪه ﺗﻮاﻓـﻖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪ را ﺑﻪ درﺳـﺘﯽ ﺗﺮﺑﯿـﺖ منﺎﯾﺪ و
ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺧﻮراﮐـﯽ و ﭘﻮﺷـﺎﮐﯽ وی را ﺗﺄﻣﯿـﻦ ﮐﻨـﺪ (۳) .ﭘﺪرﺧﻮاﻧـﺪه منﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﭘﴪﺧﻮاﻧـﺪة ﺧﻮد را
اﻧـﮑﺎر منﺎﯾـﺪ (۴) .ﻓﺮزﻧـﺪ منﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﯾـﮏ ﺑـﺮده ﺗﻨـ ّﺰل ﯾﺎﺑـﺪ (۵) .واﻟﺪﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻫﯿـﭻ ﺣﻘـﯽ ﺑـﺮای ﺑـﺎز ﭘـﺲ ﮔﺮﻓـنت وی ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ (۶) .ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺣﻖ ﺑـﻪ ارث ﺑﺮدن
را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷـﻮدِ «.درِک آر .ﻣـﻮر ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه از ﻣﺮﺟـﻊ زﯾـﺮ.
«Derek R. Moore-Crispin, »Galatians 4:1–9: The Use and Abuse of Parallels,
The Evangelical Quarterly, vol. LXI/No. 3 (1989), p. 216
اﮔـﺮ اﯾـﻦ ﺣﻘـﻮق در ﺳـﻄﺢ دﻧﯿـﻮی ﺗﻀﻤﯿـﻦ ﺷـﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺼـﻮر ﮐﻨﯿـﺪ اﻣﺘﯿﺎزاﺗـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺎ از
ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧـﺪة ﺧـﺪا ﺑـﻮدن دارﯾـﻢ ،ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺑﺰرﮔـﱰ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.

۷۲

ﺑـﺎ ﺧﻮاﻧـﺪن ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺔ  ، ۶ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ ﮐـﻪ واژة ﻋـﱪی  Abbaواژهای
ﺧﻮدﻣﺎﻧـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑـﺮای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﺪرﺷـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ واژة
اﻣـﺮوزی ﺑﺎﺑـﺎ .ﻋﯿﺴـﯽ در دﻋـﺎ از اﯾـﻦ واژه اﺳـﺘﻔﺎده منـﻮد )ﻣﺮﻗـﺲ ﺑﺎب  ۱۴آﯾـﺔ  (۳۶و
ﻣـﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧﺪا ،ﺣـﻖ »اﺑﺎ« ﺧﻮاﻧـﺪن ﺧـﺪا را دارﯾﻢ .آﯾﺎ ﺷـام از ﭼﻨﯿﻦ
ﺻﻤﯿﻤﯿﺘـﯽ ﺑـﺎ ﺧـﺪا در زﻧﺪﮔﯿﺘـﺎن ﻟـﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾـﺪ؟ اﮔـﺮ ﺧﯿـﺮ ،ﻣﺸـﮑﻞ ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﺑـﺮای
ﺑﻮﺟـﻮد آوردن اﯾـﻦ ﺻﻤﯿﻤﯿـﺖ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۷اوت

ﭼﺮا ﺑﺎزﮔﺸنت ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ؟ )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۸ﺗﺎ (۲۰
ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۸ﺗـﺎ  ۲۰را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .آﻧﭽـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ در آﻧﺠـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ را در زﯾـﺮ
ﺧﻼﺻـﻪوار ﺑﻨﻮﯾﺴـﯿﺪ .او ﺗﻌﺎﻟﯿـﻢ دروﻏﯿـﻦ در ﻣﯿـﺎن ﻏﻼﻃﯿﺎن را ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣـﺪ ﺟﺪی ﻣﯽداﻧﺪ؟
ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﺎﻫﯿـﺖ دﻗﯿـﻖ ﺷـﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒـﯽ ﻏﻼﻃﯿـﺎن را ﺗﻮﺿﯿـﺢ منﯽدﻫـﺪ ،اﻣـﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً
ﻧﻈـﺎم ﻧﺎدرﺳـﺖ ﻋﺒـﺎدت ﮐـﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺳـﺎرت روﺣﺎﻧﯽ ﺷـﺪ را در ذﻫـﻦ دارد .در واﻗﻊ ،او آن را
ﺑﺴـﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧـﺎک و ﻣﺨـﺮب ﺗﻠﻘـﯽ منـﻮد ﮐـﻪ ﭼﻨﯿـﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﭘﺮ ﺷـﻮری ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ ،و ﺑـﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن
ﻫﺸـﺪار ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ آﻧﭽـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدادﻧـﺪ ﻫامﻧﻨـﺪ روی ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪن از ﭘﴪﺧﻮاﻧﺪﮔـﯽ ﺑـﻪ
ﺑﺮدﮔـﯽ ﺑﻮد.

اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﻧﭙﺮداﺧـﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐـﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﭼـﻪ ﮐﺎری اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ
ﮐـﻪ ﺑﺴـﯿﺎر ﻗﺎﺑـﻞ اﻋـﱰاض ﻣﯽدﯾﺪ؟ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۹ﺗﺎ .۱۱
ﺑﺴـﯿﺎری اﺷـﺎره ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻪ »روزﻫـﺎ و ﻣﺎﻫﻬـﺎ و ﻓﺼﻞﻫـﺎ و ﺳـﺎﻟﻬﺎ« )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾﺔ (۱۰
را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻋـﱰاض ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ اﺣـﮑﺎم ﺗﴩﯾﻔﺎﺗـﯽ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ روز ﺳـﺒﺖ ﻧﯿـﺰ ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﮐﺮدهاﻧـﺪ.
اﮔﺮﭼـﻪ ﭼﻨﯿـﻦ ﺗﻌﺒﯿـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ از ﺷـﻮاﻫﺪ ﻣﯽرود .ﺑـﺮای ﴍوع ،اﮔـﺮ ﭘﻮﻟﺲ واﻗﻌﺎً ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ روز
ﺳـﺒﺖ و ﺳـﺎﯾﺮ ﺷـﯿﻮهﻫﺎی ﺧـﺎص ﯾﻬـﻮدی را ﺟﺪا ﺳـﺎزد .روﺷـﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﻪ راﺣﺘﯽ
آنﻫـﺎ را ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫـﺪ .دوم ،ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻪ وﺿـﻮح ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐـﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻏﻼﻃﯿـﺎن اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ آنﻫـﺎ از آزادی در ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻪ اﺳـﺎرت ﺑﺮوﻧﺪ» .اﮔﺮ ﻧﮕﻪ داﺷـنت
روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﺳـﺒﺖ ،اﻧﺴـﺎن را در ﻣﻌﺮض اﺳـﺎرت ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺎﻟﻖ وﻗﺘﯽ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺳـﺒﺖ
۷۳

ﺟﻬـﺎن را ﻧﮕـﻪ داﺷـﺖ ،ﺑﺎﯾـﺪ وارد اﺳـﺎرت ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ!« ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺗﻔﺴﺴـﯿﺮی ادوﻧﺘﯿﺴـﺘﻬﺎی
روز ﻫﻔﺘـﻢ ﺟﻠﺪ ﺷﺸـﻢ ﺻﻔﺤـﻪ . ۹۶۷
The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 967
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﭼﺮا ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮕﻪ داﺷنت روز ﺳﺒﺖ ،ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﮕﻪ داﺷنت
آن را آﻣﻮﺧﺖ ،اﮔﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺒﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺮدم را از آزادی ﮐﻪ در او
داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﺮد؟ )ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۲۷و  ،۲۸ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺎب  ۱۳آﯾﺎت  ۱۰ﺗﺎ  ۱۶را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.

آﯾﺎ در ﻣﮑﺘﺐ ادوﻧﺘﯿﺴﺘﻬﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﺷﯿﻮهای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آزادی را ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ دارﯾﻢ
از ﺑﯿﻦ ﺑﱪد؟ ﯾﺎ در ﻋﻮض ﺧﻮ ِد ﺷﯿﻮهﻫﺎ و ﻣامرﺳﺘﻬﺎ دارای اﺷﮑﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﮕﺮش ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آن ﺷﯿﻮهﻫﺎ ﭼﻄﻮر؟ﯾﮏ ﻧﮕﺮش ﻧﺎدرﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺎرت ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ
ﻏﻼﻃﯿﺎن در ﻣﻮرد آن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻫﺸﺪار داد ،ﺳﻮق دﻫﺪ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۹ﻣﻪ

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ» :در ﻫامﯾـﺶ ﻣﻠﮑـﻮت ،ﭼﻨﯿـﻦ ﻣﻘـﺮر ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑـﴩ اﮔﺮﭼـﻪ ﻣﺘﺠـﺎوز ﺑﻮد،
ﻧﺒﺎﯾـﺪ در ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧـﯽ ﻧﺎﺑـﻮد ﺑﺸـﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾامن ﺑﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﺷـﻔﺎﻋﺖ،
ﺗﻮﺳـﻂ ﺧـﺪا ﻣﻘـﺮر ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺐ اراده ﻣﻘﺒـﻮل وی ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔـﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧـﺪ ﭼﻨﯿـﻦ اراده منـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ اﻧﺴـﺎنﻫﺎ ﻧﺠـﺎت
ﯾﺎﺑﻨـﺪ؛ زﯾـﺮا ﺗـﺪارﮐﺎت ﻓﺮاواﻧـﯽ دﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻓﺪﯾـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﭘـﴪش ،ﺑﻬـﺎی ﮔﻨـﺎه ﺑـﴩ
ﭘﺮداﺧـﺖ ﺑﺸـﻮد .ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻫـﻼک ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ ،ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ از اﯾﻨﮑـﻪ از
ﻃﺮﯾـﻖ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﺗﻮﺳـﻂ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ ،ﴎ ﺑـﺎز ﻣـﯽ زﻧﻨﺪ .ﻏﺮور اﻧﺴـﺎن
ﻣﺎﻧـﻊ اﯾـﻦ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ او ﴍوط ﻧﺠـﺎت را ﺑﭙﺬﯾـﺮد .اﻣـﺎ ﺑـﴩ ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ ﻧـﺪارد ﺗـﺎ ﻧـﺰد ﺧـﺪا
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ و ﻣﻘﺒـﻮل ﮔـﺮدد .آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎن را ﻧﺰد ﺧـﺪا ﻣﻘﺒﻮل و ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪه ﻣﯿﮑﻨـﺪ ،اﻋﻄﺎی ﻓﯿﺾ
ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ اﯾـامن ﺑـﻪ ﻧﺎم اوﺳـﺖ .اﻋامل و ﮐـﺮدار ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺎﻋﺚ دﻟﮕﺮﻣﯽ منﯿﺸـﻮد ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﻣﻠﮑـﻮت ﮔﺮدﯾـﻢ و ﻧـﻪ اﺣﺴـﺎس وﺟﺪ و ﻧﺸـﺌﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﺷـﺎﻫﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎ
ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﺧـﺪا ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪﮔﺎن ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﺷـﺪه اﻧـﺪ – «.اﻟـﻦ ﺟـﯽ.
واﯾـﺖ ،ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﺷـﺪه در ﻣﺴـﯿﺢ از ﻣﺠﻠـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫﺎی زﻣـﺎن ﺑﺘﺎرﯾـﺦ دوم ژاﻧﻮﯾـﻪ .١۸۹۳
Ellen G. White, »Chosen in Christ,« Signs of the Times, January 2, 1893

۷۴

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑـﻪ در ﻣﺴـﯿﺮﻣﺎن ﺑـﺎ ﺧﺪاوﻧـﺪ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓﺮزﻧـﺪان او ﺑﺎﺷـﯿﻢ ،ﺑﯿﺸـﱰ

ﺗﺄﻣـﻞ ﮐﻨﯿـﺪ .ﮐـﺪام ﯾـﮏ از ﺟﻨﺒﻪﻫـﺎی ﻓﺮزﻧـﺪ ﺑـﻮدن را ﺑﺎﯾـﺪ در ﻣـﻮرد اﯾاممنـﺎن و
راﺑﻄﻪﻣـﺎن ﺑـﺎ ﺧـﺪا ﺗﻘﻠﯿـﺪ ﮐﻨﯿـﻢ؟ در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل ،ﭼـﻪ راﻫﻬﺎﯾـﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ
ﺑﻮاﺳـﻄﻪ آن اﯾـﻦ اﯾـﺪه را ﺗﻌﻤﯿـﻢ ﺑﺪﻫﯿـﻢ؟ در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ﺑﺤـﺚ ﮐﻨﯿـﺪ.
 .۲در ﮐﻼس ،ﺳـﺆال آﺧﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ روز ﭘﻨﺠﺸـﻨﺒﻪ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ادوﻧﺘﯿﺴـﺖﻫﺎی روز ﻫﻔﺘـﻢ ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ در آن ﻧـﻮع از اﺳـﺎرت ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻃﻮر
ﻣﻄﻠـﻮب از آن آزاد ﺷـﺪﯾﻢ ،ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﺷـﻮﯾﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﭼﻨﯿـﻦ ﭼﯿـﺰی ﺑﺮاﯾـامن
اﺗﻔـﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘـﺪ و ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑﺪاﻧﯿـﻢ ﭼﻨﯿـﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ
آزاد ﺑﺸﻮﯾﻢ؟
ﺧﻼﺻـﻪ :ﻣـﺎ در ﻣﺴـﯿﺢ در ﺧﺎﻧـﻮادة ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔـﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪهاﯾﻢ .ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧـﺪا ،ﻣـﺎ ﺑـﻪ متـﺎم ﺣﻘـﻮق و اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﭼﻨﯿـﻦ راﺑﻄـﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دﺳﱰﺳـﯽ دارﯾـﻢ .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن
ﺑـﺎ ﺧـﺪا ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﺔ ﻗﻮاﻧﯿـﻦ و اﺣـﮑﺎم اﺣﻤﻘﺎﻧـﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘـﴪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺧﻮاﺳـنت
ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ و ﻣﯿﺮاﺛـﺶ ﴎ ﺑـﺎز زﻧـﺪ ﺗـﺎ ﯾـﮏ ﺑﺮده ﺷـﻮد.

۷۵

درس ﻧﻬﻢ

 ۱۹ﺗﺎ  ۲۵اوت

اﺳﺘﺪﻋﺎ و ﻓﺮاﺧﻮان روﺣﺎﻧﯽ ﭘﻮﻟﺲ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۱۲ﺗﺎ  ۲۰؛ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۱آﯾﻪ ۱؛ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن
ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ ۱۷؛ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۹آﯾﺎت  ۱۹ﺗﺎ  ۲۳؛ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۷ﺗﺎ .۱۲
آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :ای ﺑﺮادران ،از ﺷـام اﺳـﺘﺪﻋﺎ دارم ﮐـﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﺸـﻮﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ
ﻣﺜـﻞ ﺷـام ﺷـﺪهام .ﺑﻪ ﻣـﻦ ﻫﯿﭻ ﻇﻠﻢ ﻧﮑﺮدﯾـﺪ« )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾﻪ .(۱۲

ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن دﯾﺪهاﯾـﻢ ،ﭘﻮﻟـﺲ ﺑﻄـﻮر ﺗﻠﻮﯾﺤـﯽ ﺑـﺮای ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﻗﻠـﻢ منﯿﺰﻧـﺪ و ُرک
ﺳـﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾـﺪ .اﮔﺮﭼـﻪ در واﻗـﻊ زﺑـﺎن ﺗﻨـﺪ وی اﻧﻌـﮑﺎس دﻫﻨـﺪه ﺷـﻮر و ﻋﻼﻗـﻪ ﻗﻠﺒـﯽ ﺑﺨﺎﻃـﺮ
ﺳـﻼﻣﺖ روﺣﺎﻧـﯽ ﮐﻠﯿﺴـﺎﯾﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﺑـﺮ ﭘـﺎ منـﻮده ﺑـﻮد .در ﮐﻨﺎر ﻣﺴـﺎﺋﻞ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠﻮم
اﻟﻬـﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻤـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎ آنﻫـﺎ ﴎ و ﮐﺎر داﺷـﺖ ،ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن در ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮔﺴـﱰده
ﻧﯿـﺰ ،ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ اﺻـﻮل ﺗﻌﺎﻟﯿـﻢ ﺻﺤﯿـﺢ ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﻣﯿـﺰان ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﮔـﺮ ﺑﺎورﻫـﺎی ﻣﺎ
از اﻫﻤﯿـﺖ ﭼﻨﺪاﻧـﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﺒﻮدﻧـﺪ ،اﮔـﺮ اﺻﻼﺣـﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ اﺻـﻼً ﭼﻨﺎن ﻣﻬﻢ ﻧﺒـﻮد ،ﭘﺲ ﭼﺮا
ﭘﻮﻟـﺲ ﻣـﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﺗـﺎ آن ﺣﺪ در ﻧﺎﻣـﻪاش ﭘﺮ ﺣﺮارت و ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎﺷـﺪ؟ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ آﻧﭽـﻪ ﺑـﺎور دارﯾـﻢ و آﻧﭽـﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ  ،ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳـﺖ.
در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱۲ﺗـﺎ  ،۲۰ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻪ ﺳـﺨﻨﺎﻧﺶ اداﻣـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ ،اﮔﺮﭼـﻪ ،روﯾﮑﺮد
ﺧـﻮد را اﻧﺪﮐـﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﯽدﻫـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺮای ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳـﺎﺧنت ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺸـﺎن،
اﺳـﺘﺪﻻلﻫﺎی دﻗﯿـﻖ و اﻟﻬﯿﺎﺗـﯽ ﭘﯿﭽﯿـﺪه ای اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ ،و اﮐﻨﻮن درﺧﻮاﺳـﺖ او ﻫﻢ ﺷـﺨﺼﯽ
و ﻫـﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﺷـﺒﺎن و ﻣﺮﺷـﺪ از ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﻌﻤـﻞ ﻣـﯽ آورد .ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﻣﻌﻠـامن
دروﻏﯿـﻦ ﮐـﻪ ﻫﯿـﭻ ﻋﻼﯾـﻖ ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﺑﻪ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ،اﻣﯿﺪ و ﻣﺤﺒـﺖ واﻗﻌﯽ
ﯾـﮏ ﺷـﺒﺎن ﺧـﻮب را ﺑـﺮای ﮔﻠّـﺔ ﻣﺘﻤـﺮدش اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ .او ﻓﻘـﻂ اﻟﻬﯿـﺎت را اﺻﻼح منﯽﮐـﺮد؛ او
در ﭘـﯽ ﺧﺪﻣـﺖ ﺑـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن دوﺳـﺖ ﻣﯽداﺷـﺖ.
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲۶اوت آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۷۶

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲۰اوت

ﻗﻠﺐ ﭘﻮﻟﺲ

ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۱۲ﺗﺎ  ۲۰را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺎم ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺸـﺎﻧﺔ اوﻟﯿـﻪ از ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﻗﻠﺐ ﭘﻮﻟﺲ ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷـﺨﺼﯽ او در آﯾﺔ ۱۲
ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ درﺧﻮاﺳـﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘـﺲ از اﴏار ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن »ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺑﺸـﻮﻧﺪ«
 ،اداﻣـﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ .ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺟﺴـﺘﮕﯽ و اﻫﻤﯿـﺖ واژة ﻻﺑـﻪ ﯾـﺎ اﻟﺘـامس در ﺑﺮﺧـﯽ از ﺗﺮﺟﻤﻪﻫـﺎ
ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ .واژه ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ آن  deomaiﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻣﯽﺗـﻮان آن را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
»اﺑـﺮام و اﴏار« ﯾـﺎ »ﻻﺑـﻪ و اﻟﺘـامس« ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﮐـﺮد ،اﻣـﺎ واژة ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آن ﺣﺴـﯽ ﻗﻮیﺗـﺮ از ﻋﺠﺰ و
ﻧﻮﻣﯿـﺪی ﺑﻬﻤـﺮاه دارد ﮐـﻪ ﺑـﻪ آن ﻣﺮﺗﺒـﻂ اﺳـﺖ )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺔ  ،۲۰ﺑـﺎب  ۸آﯾﺔ  ۴و ﺑﺎب
 ۱۰آﯾـﺔ  ۲را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( .ﭘﻮﻟـﺲ در واﻗـﻊ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» ،ﻣـﻦ ﺑﻪ ﺷـام اﻟﺘـامس ﻣﯽﮐﻨﻢ!«
ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ﭘﻮﻟـﺲ در واﻗـﻊ در ﻣـﻮرد ﻓﺮﺿﯿـﻪ ﻫـﺎی اﻟﻬﯿﺎﺗـﯽ و ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮات اﺻـﻮل ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻧﺒﻮد.
ﻗﻠـﺐ او ﺑـﺎ زﻧﺪﮔـﯽ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺧﺪﻣـﺖ او ﻧﺰد ﻣﺴـﯿﺢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺷـﺖ .او
ﺧـﻮد را ﺑﯿـﺶ از ﯾـﮏ دوﺳـﺖ ﻣﯽدﯾـﺪ؛ او ﭘﺪر روﺣﺎﻧﯽ اﯾﺸـﺎن ﺑـﻮد و آنﻫﺎ ﻓﺮزﻧـﺪان وی ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣـﺎ ﺣﺘـﯽ ﺑﯿـﺶ از آن ،ﭘﻮﻟـﺲ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫـﺎی ﺧـﻮد ﺑﺮای ﻏﻼﻃﯿـﺎن را ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧـﯽ و اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻣـﺎدر در ﻫﻨـﮕﺎم زاﯾـامن دارد ،ﺗﺸـﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﻳﺔ  .(۱۹ﭘﻮﻟـﺲ در زﻣﺎن ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻓﮑـﺮ ﻣﯽﮐـﺮد »ﮐﺎر« ﻗﺒﻠـﯽ او ﺑـﺮای »ﻧﺠـﺎت« آنﻫـﺎ ﮐﺎﻓـﯽ ﺑـﻮد .اﻣـﺎ اﮐﻨـﻮن ﮐـﻪ ﺟامﻋـﺖ
ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻏﻼﻃﯿـﻪ از ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ آن دردﻫـﺎی زاﯾامن را ﺑـﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
اﻃﻤﯿﻨـﺎن از ﻧﯿـﮏ ﺑﺨﺘـﯽ آنﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﯽﮐﺮد.

ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺮای ﻏﻼﻃﯿﺎن ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ در ذﻫﻦ داﺷـﺖ؟ او اﻧﺘﻈﺎر داﺷـﺖ ﮐـﻪ از متﺎم زﺣامﺗﺶ
ﺑـﻪ ﺟﺎی اﯾﺸـﺎن ،ﭼـﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺑﮕﯿﺮد؟ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾﺔ .۱۹
ﭘﻮﻟـﺲ ﮐـﻪ در اﺑﺘـﺪا ﻏﻼﻃﯿـﺎن را ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﮐـﻪ در رﺣـﻢ ﻣـﺎدر ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ،
ﺗﻮﺻﯿـﻒ منـﻮد ،اﮐﻨـﻮن از آنﻫـﺎ ﮔﻮﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﻣﺎدراﻧـﯽ ﺑﺎردار ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺳـﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ .واژة
ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت »ﺷـﮑﻞ ﮔﯿـﺮی« ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،از ﻧﻈـﺮ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑـﺮای اﺷـﺎره ﺑﻪ
رﺷـﺪ ﺟﻨﯿـﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ از ﻃﺮﯾـﻖ اﯾـﻦ اﺳـﺘﻌﺎره ،ﻣﻔﻬـﻮم از ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑـﻮدن را ﻫﻢ
از ﻧﻈـﺮ ﻓـﺮدی و ﻫـﻢ از ﻧﻈـﺮ ﺟﻤﻌـﯽ ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﭘﯿﺮو ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻮدن ﭼﯿﺰی ﺑﯿـﺶ از اﻗﺮار
ﺑـﻪ اﯾـامن ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﯾـﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧـﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای ﺷـﺒﯿﻪ ﺷـﺪن ﺑﻪ ﻣﺴـﯿﺢ اﺳـﺖ .ﭘﻮﻟﺲ
»در ﭘـﯽ ﭼﻨـﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺟﺰﺋـﯽ در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﻧﺒـﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺤ ّﻮﻟـﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آﻧﻬـﺎ را ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ

۷۷

ﮔﻮﺋـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ را دﯾـﺪه اﺳـﺖ – «.ﻟﺌـﻮن ﻣﻮرﯾﺲ ،ﻧﮕﺎرﺷـﯽ در ﺑﺎب ﻏﻼﻃﯿﺎن ﮐـﻪ از ﻣﺮﺟﻊ زﯾﺮ
اﻗﺘﺒﺎس ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
Leon Morris, Galatians (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1996), p. 142

ﺷـام ﺑـﻪ ﭼـﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﺷـﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴـﯿﺢ را آﺷـﮑﺎر ﺷـﺪه در زﻧﺪﮔﯿﺘـﺎن دﯾﺪهاﯾﺪ؟ در
ﭼـﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾـﯽ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑﻪ رﺷـﺪ زﯾـﺎدی ﻧﯿـﺎز دارﯾﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۲۱اوت

ﭼﺎﻟﺶ در ﭘﯿﺶ رو
اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۱آﯾﺔ  ۱؛ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺔ  ۱۷؛ دوم ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۷ﺗﺎ ۹
و اﻋامل رﺳﻮﻻن ﺑﺎب  ۲۶آﯾﺎت  ۲۸و  ۲۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭘﻮﻟﺲ در آنﺟﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
در ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﺔ  ۱۲ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر او را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﻮﯾﻢ؟
ﭘﻮﻟـﺲ ﭼﻨﺪﯾـﻦ ﺑـﺎر در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾـﺶ ،ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن را ﺑـﻪ ﺗﻘﻠﯿـﺪ از رﻓﺘـﺎر ﺧـﻮد ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ.
ﭘﻮﻟـﺲ در ﻫـﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘـﯽ ،ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﻣﻌﺘﱪ ﮐـﻪ اﯾامﻧﺪاران ﺑﺎﯾـﺪ از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ،
اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ .در دوم ﺗﺴـﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۷ﺗـﺎ  ،۹ﭘﻮﻟﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮏ منﻮﻧﻪ از
آﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ اﯾامﻧـﺪاران اﻫـﻞ ﺗﺴـﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺨـﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳـﺖ
آورﻧـﺪ و ﺑﺎرﺷـﺎن ﺑـﺮ دوش دﯾﮕـﺮان ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣـﯽدارد .ﭘﻮﻟـﺲ در اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱۱آﯾﺔ
 ،۱اﻫﺎﻟـﯽ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻗﺮﻧﺘـﺲ را ﻓـﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﮐـﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دادن رﻓﺎه دﯾﮕـﺮان را از او ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﮐﻨﻨـﺪ .ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ﭘﻮﻟـﺲ در ﻣـﻮرد ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺗﺎ ﺣـﺪودی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ.
در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﻳـﺔ  ،۱۲ﭘﻮﻟـﺲ از ﻏﻼﻃﯿـﺎن منﯽﺧﻮاﻫـﺪ از وی ﺗﻘﻠﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪ؛ در ﻋـﻮض،
او درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ آنﻫـﺎ ﻫامﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ او ﻫﺴـﺖ» ،ﺑﺸـﻮﻧﺪ« – او درﺑﺎرة ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪن
ﺳـﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ و ﻧـﻪ ﺗﻘﻠﯿـﺪ ﮐﺮدن .ﭼﺮا؟ ﻣﺸـﮑﻞ در ﻏﻼﻃﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻗﺮﻧﺘـﺲ ،رﻓﺘﺎری ﻏﯿﺮ
اﺧﻼﻗـﯽ ﯾـﺎ ﻧﺤـﻮة زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ ﻧﺒﻮد .ﻣﺸـﮑﻞ در ﻏﻼﻃﯿﻪ رﯾﺸـﻪ در اﺳـﺎس ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ داﺷـﺖ.
ﺑﯿﺸـﱰ در ﻣـﻮرد »ﺑـﻮدن« ﺑـﻮد ﺗـﺎ »ﺗﻘﻠﯿـﺪ و رﻓﺘـﺎر« .ﭘﻮﻟـﺲ منﯽﮔﻔـﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻦ رﻓﺘـﺎر ﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﻠﮑـﻪ آﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﻣﻦ ﻫﺴـﺘﻢ ،ﺑﺎﺷـﯿﺪ .اﺻﻄـﻼح دﻗﯿﻖ در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﺔ  ۱۲در درﺧﻮاﺳـﺖ
ﭘﻮﻟـﺲ از ﻫﯿﺮودﯾـﺲ اﻏﺮﯾﭙـﺎس دوم در اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۲۶آﯾـﺔ  ۲۹ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺟﺎﯾﯽ
ﮐـﻪ او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ» ،دﯾـﺮ ﯾـﺎ زود از ﺧـﺪا ﻣﯿﺨﻮاﻫـﻢ ﮐـﻪ ﻧـﻪ ﻓﻘـﻂ ﺷـام ﺑﻠﮑـﻪ متـﺎم ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
در اﯾﻨﺠـﺎ ﺣﺎﴐﻧـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﻦ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑﺸـﻮﻧﺪ اﻣـﺎ ﻧـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯽ زﻧﺪاﻧـﯽ!« )ﺗﺄﮐﯿﺪ واﻗﻊ ﺷـﺪه(.
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ،ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻓـﺮد ﻣﺴـﯿﺤﯽ اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﭘﺎﯾﻪ و
۷۸

اﺳﺎﺳـﯽ ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺮ ﻣﺴـﯿﺢ اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ ،اﯾامﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑـﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠـﺎم داده
اﺳـﺖ و ﻧـﻪ اﻋـامل ﴍﯾﻌـﺖ اﻋﺘـامد دارد .ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﻮﯾﺘﺸـﺎن در ﻣﺴـﯿﺢ ،ﺑـﺮای رﻓﺘﺎر ﯾﺎ
ﮐﺮدارﺷـﺎن ارزش ﺑﯿﺸـﱰی ﻗﺎﺋـﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص منﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وی ﺑﺸﻮﻧﺪ ،در
ﴍاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در ﻏﻼﻃﯿﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﯿﺎن ﮐﻠﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ متﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ
و ﺟﺰﺋﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽاش را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭘﻮﻟﺲ از )متﺮﮐﺰ ﴍﯾﻌﺖ ﺑﺮ دﯾﻦ( در
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻏﻼﻃﯿﻪ ﺑﻮد  ،ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﺤﺒﺖ ،ﺧﻮﺷﯽ ،آزادی و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻧﺠﺎت
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی را ﮐﻪ در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ .در ﭘﺮﺗﻮ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﭘﻮﻟﺲ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﺑﯽارزش ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﺪ )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺑﺎب
 ۳آﯾﺎت  ۵ﺗﺎ  – (۹و ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

آﯾﺎ )ﻏﯿﺮ از ﻋﯿﺴﯽ( ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺷام ﺑﺎﺷﺪ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ ،ﺻﻔﺖﻫﺎی آن ﻓﺮد ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷام آن ﻫﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ و ﺷام
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن ﺻﻔﺎت را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﱰ در زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن منﺎﯾﺎن ﺳﺎزﯾﺪ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۲اوت

ﻣﻦ ﻫامﻧﻨﺪ ﺷام ﺷﺪهام
اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۹آﯾـﺎت  ۱۹ﺗـﺎ  ۲۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻦ آﯾـﺎت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ درک ﺑﻬـﱰ ﻣـﺎ از ﻣﻨﻈـﻮرش در ﻗﺴـﻤﺖ ﺑﻌـﺪی ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾﺔ ،۱۲
ﮐﻤـﮏ ﮐﻨـﺪ؟ )اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۷آﯾﺎت  ۱۶ﺗﺎ  ، ۳۴اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑﺎب  ۸آﯾﺎت  ۸ﺗﺎ۱۳
و ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۱۱ﺗـﺎ  ۱۴را ﻧﯿﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺔ  ۱۲ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﮐﻤـﯽ ﮔﯿـﺞ ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﺑﺮﺳـﺪ .ﭼﺮا ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﻮﻟـﺲ ﺑﺸـﻮﻧﺪ ،اﮔـﺮ او ﭘﯿـﺶ از آن ﺷـﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن ﺷـﺪه ﺑﻮد؟
ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ دﯾـﺮوز دﯾﺪﯾﻢ ،ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﻪ آنﻫﺎ در اﯾـامن و اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﮐﺎﻣﻠـﺶ در ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت ﻣﺎﻧﻨـﺪ او ﺑﺸـﻮﻧﺪ .ﻧﻈـﺮ او درﺑـﺎرة ﻣﺎﻧﻨـﺪ آنﻫﺎ ﺷـﺪن ،ﯾـﺎدآوری
از اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ او ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﯾﻬـﻮدی ﺑـﻮدن ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدی »ﺑـﺪون ﴍﯾﻌـﺖ« ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ در ﻣﯿـﺎن ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن اﻧﺠﯿـﻞ را ﺑﺸـﺎرت ﺑﺪﻫـﺪ .در واﻗـﻊ ،ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ اول
ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۹آﯾـﺎت  ۱۹ﺗـﺎ  ،۲۳اﮔﺮﭼـﻪ اﻧﺠﯿـﻞ ﯾﮑﺴـﺎن ﻣﺎﻧـﺪ ،اﻣـﺎ روش ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﺮدﻣـﯽ ﮐـﻪ ﺑﺸـﺎرت ﻣـﯽداد ،ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
۷۹

»ﭘﻮﻟـﺲ ﭘﯿﺸـﮕﺎم آﻧﭽﯿـﺰی اﺳـﺖ ﮐﻪ اﻣـﺮوزه از آن ﺑﻌﻨـﻮان »اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑـﺎ ﴍاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ
و ﻣﺤﯿﻄـﯽ« ﯾـﺎ »ﺗﻄﺒﯿـﻖ ﯾـﺎ ﺑـﻪ روز ﮐـﺮدن ﺑﺎﻓـﺖ اﺟﺘامﻋـﯽ ﻗﺪﯾـﻢ ﺑﺎ ﺟﺪﯾـﺪ« ﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿـﻢ .ﯾﻌﻨﯽ
ﴐورت اراﺋـﻪ اﻧﺠﯿـﻞ ﺑـﻪ ﺳـﺒﮏ و ﺳـﯿﺎﻗﯽ ﮐـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿـﻢ ﴍاﯾـﻂ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻣـﺮدم را ﺑـﺎ
ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد ﺧﻄـﺎب ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧـﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﮕـﺬارد– ﺗﯿﻤﻮﺗﯽ ﺟﻮرج ،در ﺑـﺎب ﻏﻼﻃﯿﺎن
ﮐـﻪ از ﻣﺮﺟـﻊ زﯾﺮ اﻗﺘﺒﺎس ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
Timothy George, The New American Commentary: Galatians (Nashville,
Tenn.:Broadman & Holman Publishers, 1994), p. 321
ﻧﻈﺮﯾـﺎت ﺷـﺨﺼﯽ ﭘﻮﻟـﺲ در اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۹آﯾـﺔ  ۲۱ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎور داﺷـﺖ
ﮐـﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾـﯽ وﺟـﻮد داﺷـﺖ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓـﺮد ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣـﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺑـﻪ روز ﮐﺮدن ﯾﺎ
ﺗﻄﺒﯿـﻖ دادن اﻧﺠﯿـﻞ ﺑـﺎ ﴍاﯾـﻂ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﻪ ﭘﯿﺶ ﺑـﺮود .ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل ،او اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ
اﻓـﺮاد آزاد ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ روﺷـﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧـﯽ را ﺑـﺮای ﺑﺸـﺎرت دادن ﺑـﻪ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن و ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
اﺗﺨـﺎذ ﮐﻨﻨـﺪ وﻟـﯽ اﯾـﻦ آزادی ﺷـﺎﻣﻞ ﺣـﻖِ داﺷـ ِنت زﻧﺪﮔﯽِ ﺑـﺪونِ اﺣﮑﺎم منﯽﮔـﺮدد ،زﯾﺮا ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن
ﺗﺤـﺖ »ﴍﯾﻌﺖ و اﺣﮑﺎم ﻣﺴـﯿﺢ« ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
اﮔﺮﭼـﻪ اﻧﻄﺒـﺎق ﻣﻔﺎﻫﯿـﻢ ﺑـﺎ ﴍاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﻤﯿﺸـﻪ آﺳـﺎن ﻧﯿﺴـﺖ» ،ﺗـﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻗـﺎدر ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﺗـﺎ ﻗﻠـﺐ اﻧﺠﯿـﻞ را از ﭘﯿﻠـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ آن ﺟﺪا ﺳـﺎزﯾﻢ  ،ﺑـﻪ روز ﮐﺮدن و اﻧﻄﺒـﺎق ﭘﯿﺎم
ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﺪون ﻟﻄﻤـﻪ زدن ﺑـﻪ ﻣﺤﺘـﻮا و ﻣﻔـﺎد اﺻﻠﯽ آن  ،ﻣـﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻣﻘﻠﺪان ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺸـﻮﯾﻢ«.
– ﺗﯿﻤﻮﺗـﯽ ﺟـﻮرج ،در ﺑـﺎب ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﮐـﻪ از ﻣﺮﺟﻊ زﯾﺮ اﻗﺘﺒﺎش ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
Timothy George, Galatians, pp. 321, 322

ﮐﻮﺗـﺎه آﻣـﺪن از اﺻـﻮل و ﺳـﺎزش ﮐـﺮدن ﺑﺴـﯿﺎر آﺳـﺎن اﺳـﺖ ،اﯾﻨﻄـﻮر ﻧﯿﺴـﺖ؟ ﮔﺎﻫـﯽ
وﻗﺘـﯽ ﮐﺴـﯽ ﻣـﺪت ﺑﯿﺸـﱰی ﻣﺴـﯿﺤﯽ اﺳـﺖ ،اﯾـﻦ ﺳـﺎزش آﺳـﺎنﺗﺮ ﻣﯽﺷـﻮد .ﭼـﺮا
اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ اﺳـﺖ؟ ﺑـﺎ ﺻﺪاﻗـﺖ ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ .ﭼـﻪ ﻣﯿﺰان ﺳـﺎزش ﺑﯽ ﺻـﺪا وارد زﻧﺪﮔﯽ
ﺷـام ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺷـام ﺑﻪ ﭼـﻪ روشﻫﺎﯾـﯽ آن را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾـﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
در ﻣﻮاﻗـﻊ ﻟـﺰوم ،ﴍاﯾـﻂ را ﺑﺮﻋﮑـﺲ ﮐﻨﯿـﺪ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۲۳اوت

آﻧﺰﻣﺎن و اﯾﺎم ﻣﺎ
راﺑﻄـﺔ ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺎ اﯾامﻧـﺪاران ﻏﻼﻃﯿـﻪ ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺑﻪ اﻧـﺪازة زﻣـﺎن ﮐﻨﻮﻧـﯽ دﺷـﻮار و ﴎد ﻧﺒﻮده
اﺳـﺖ .در واﻗـﻊ ،وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﺑﺮ زﻣﺎﻧـﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑـﺎر اول اﻧﺠﯿـﻞ را در ﻏﻼﻃﯿـﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮد
ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮔـﺬارد او ﺑـﺎ ﻋﺒﺎراﺗـﯽ درﺧﺸـﺎن و ﭘـﺮ اﺣﺴـﺎس ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ ﭼﻘـﺪر ﺑـﺎ او ﺑـﺎ ﺧﻮﴍوﺋﯽ
رﻓﺘـﺎر ﮐـﺮده اﻧـﺪ .ﺑﻌﺪ ﭼـﻪ اﺗﻔﺎﻗـﯽ اﻓﺘﺎد؟
۸۰

ﭼـﻪ اﺗﻔﺎﻗـﯽ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟﺲ را ﺑـﻪ ﻣﻮﻋﻈـﺔ اﻧﺠﯿـﻞ در ﻏﻼﻃﯿﻪ رﻫﻨﻤـﻮد ﮐﺮده
ﺑﺎﺷـﺪ؟ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾﺔ .۱۳
ﻇﺎﻫـﺮا ً اﯾـﻦ ﻗﺼـﺪ اﺑﺘﺪاﯾـﯽ ﭘﻮﻟـﺲ ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﯿـﻞ را در ﻏﻼﻃﯿـﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨـﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟـﻮد در زﻣـﺎن ﺳـﻔﺮش ﺑـﻪ ﻧﻮﻋـﯽ ﺑﯿـامری ﻣﺒﺘـﻼ ﺷـﺪ ﮐـﻪ او را وادار منـﻮد ﺗـﺎ ﻣﺪﺗـﯽ ﺑﯿﺸـﱰ از
آﻧﭽـﻪ اﻧﺘﻈـﺎرش را داﺷـﺖ در ﻏﻼﻃﯿـﻪ مبﺎﻧـﺪ و ﯾـﺎ ﺑـﺮای ﺑﻬﺒﻮدش ﺑﻪ ﻏﻼﻃﯿﻪ ﺳـﻔﺮ ﮐﻨـﺪ .رﻣﺰ و راز
در ﻣﺎﻫﯿـﺖ دﻗﯿـﻖ ﺑﯿـامری ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻮد .ﺑﺮﺧـﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻻرﯾﺎ دﭼﺎر ﺷـﺪه ﺑـﻮد؛ ﺑﻌﻀﯽ
دﯾﮕـﺮ )ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﺷـﺎرة ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ متﺎﯾـﻞ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﻪ ﺑﯿـﺮون آوردن ﭼﺸامﻧﺸـﺎن و دادن آنﻫﺎ ﺑﻪ
وی( ﮔﻔﺘﻪاﻧـﺪ ﮐـﻪ اﺣﺘـامﻻً ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿامری ﭼﺸـﻤﯽ ﺑﻮده اﺳـﺖ .ﺑﯿامری او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ
ﺑـﻪ »ﺧـﺎری در ﺑـﺪن« ﮐـﻪ او در دوم ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن دوم ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﺎت  ۷ﺗـﺎ  ۹ﺑـﻪ آن اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ،
ارﺗﺒﺎط داﺷـﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ از آن رﻧـﺞ ﻣﯽﮐﺸـﯿﺪ ،او ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐـﻪ ﭼﻨـﺎن ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑـﻪ ﯾـﮏ آزﻣﺎﯾـﺶ ﺑـﺮای ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﺷـﺪ .در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑﯿـامری اﻏﻠـﺐ منـﺎدی از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ
اﻟﻬـﯽ ﺑـﻮد )ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۹آﯾـﺎت  ۱و  ،۲ﻟﻮﻗـﺎ ﺑـﺎب  ۱۳آﯾﺎت  ۱ﺗـﺎ  ،(۴ﺑﯿامری ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ
ﺑـﻪ راﺣﺘـﯽ ﺑﻬﺎﻧـﻪای ﺑـﺮای ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﻮﺟـﻮد آورد ﮐـﻪ او و ﭘﯿـﺎم وی را اﻧـﮑﺎر منﺎﯾﻨـﺪ .اﻣـﺎ آنﻫـﺎ
از ﺻﻤﯿـﻢ ﻗﻠـﺐ از ﭘﻮﻟـﺲ اﺳـﺘﻘﺒﺎل منﻮدﻧـﺪ .ﭼـﺮا؟ زﯾـﺮا ﻗﻠﺐﻫـﺎی اﯾﺸـﺎن از ﻣﻮﻋﻈـﺔ ﺻﻠﯿـﺐ
)ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ  (۱و اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ روحاﻟﻘﺪس ﮔﺮم ﺷـﺪه ﺑـﻮد .آنﻫﺎ اﯾﻨﮏ ﭼـﻪ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی
ﺑـﺮای ﺗﻐﯿﯿـﺮ روﯾﮑﺮدﺷـﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ اراﺋـﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟

دﻟﯿـﻞ ﺧـﺪا ﺑـﺮای روا داﻧﺴـنت رﻧـﺞ ﮐﺸـﯿﺪن ﭘﻮﻟـﺲ ﭼـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ؟ ﭘﻮﻟـﺲ
ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان ﺧﺪﻣـﺖ ﮐﻨـﺪ ،وﻗﺘـﯽ ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻼت ﺧﻮد دﺳـﺖ و ﭘﻨﺠﻪ
ﻧـﺮم ﻣﯽﮐـﺮد؟ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۸آﯾـﺔ ۲۸؛ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﻳـﺎت  ۷ﺗـﺎ  ،۱۲ﺑـﺎب ۱۲
آﯾـﺎت  ۷ﺗـﺎ .۱۰
ﺑﯿامری ﭘﻮﻟﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺟﺪی ﺑﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای
ﻣﻘﴫ ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ و ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﻣﻮﻋﻈﺔ اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ .ﭘﻮﻟﺲ
ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ دو ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد .او ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶ او را از ﭘﺎ در آورد،
از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﯿﺔ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮ ﻓﯿﺾ ﺧﺪا اﺳﺘﻔﺎده منﻮد» .ﺧﺪا ﺑﺎرﻫﺎ از ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿامری ،ﻓﻘﺮ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ – ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن رﺣﻤﺖ و ﻓﯿﺾ ﺧﻮد و وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﭘﯿﺸﱪد اﻧﺠﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
اﺳﺖ – «.ﺗﯿﻤﻮﺗﯽ ﺟﻮرج ،در ﺑﺎب ﻏﻼﻃﯿﺎن ﮐﻪ از ﻣﺮﺟﻊ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
Timothy George, Galatians, pp. 323, 324
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ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺳـﺨﺘﯽﻫﺎ و رﻧﺞﻫﺎﯾﺘـﺎن ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ﺑﺒﯿﺸـﱰ ﺑﺮ
ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺗﮑﯿـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ؟ )ﭼﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی دﯾﮕـﺮی دارﯾﺪ؟(

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۴اوت

ﺳﺨﻦ ﮔﻔنت از ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺔ  ۱۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﻧـﮑﺎت ﻗﺪرمتﻨـﺪی در اﯾﻨﺠـﺎ اﺷـﺎره
ﻣﯽﮐﻨـﺪ؟ ﺑـﻪ ﭼـﻪ روشﻫﺎﯾـﯽ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺧـﻮد ﺷـام ﭼﯿـﺰ ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐـﺮده
ﺑﺎﺷـﯿﺪ؟ )ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ  ۱۹؛ ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۲۶آﯾـﺎت  ۶۴و  ۶۵؛ ارﻣﯿـﺎ ﺑـﺎب  ۳۶آﻳـﺎت
۱۷ﺗـﺎ  ۲۳را ﻧﯿـﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ(.
اﺻﻄـﻼح » ﺣﻘﯿﻘـﺖ را ﮔﻔـنت« اﻏﻠـﺐ از ﻣﻔﻬـﻮم و ﺗـﻮارد ذﻫﻨـﯽ ﻣﻨﻔـﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ،
ﺑﻮﯾـﮋه در زﻣـﺎن و ﻋـﴫ ﻣـﺎ ،وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﺮﻓﻨـﺪی رک وﴏﯾـﺢ ،ﺑـﺪون ﻣﺎﻧـﻊ
و ﻣﺤﺪودﯾـﺖ و ﺑـﺪون ﺗﺮﺣـﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻢ در ﮔﻔـنت ﺣﻘﺎﯾـﻖ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان ،ﺑـﺪون در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓـنت ﻣﯿـﺰان ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪی ﯾـﺎ ﻧـﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑـﯽ آنﻫـﺎ ،دﯾـﺪه ﺷـﻮد .اﮔـﺮ ﺑـﺮای ﻧﻈﺮﯾـﺎت ﭘﻮﻟـﺲ در
ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۱۲ﺗـﺎ  ۲۰و ﺑﺮﺧـﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮﯾﺎﺗـﺶ در ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕـﺮ ﻧﺎﻣﻪاش ﻧﺒﻮد
)ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۹و  ۱۰را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( ،اﻣـﮑﺎن داﺷـﺖ ﺑﺮای ﻓﺮدی ﺳـﻮء ﺑﺮداﺷـﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ
ﮐـﻪ ﻋﻼﻗـﺔ ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻪ ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﻧﺠﯿـﻞ ،ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻫـﺮ ﻧﻮع اﺑـﺮاز ﻣﺤﺒـﺖ ﺑﺮﺗﺮی داﺷـﺖ .ﺑـﺎ اﯾﻦ
ﺣـﺎل ،ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ دﯾﺪهاﯾـﻢ ،ﺑﺎ وﺟـﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮﻟـﺲ دﻏﺪﻏﺔ »داﻧﺴـنت ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺠﯿﻞ« ﺗﻮﺳـﻂ
ﻏﻼﻃﯿـﺎن را داﺷـﺖ )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۵و  ۱۴را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( ،اﯾـﻦ ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ﺑﺪﻟﯿـﻞ ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﻪ
آنﻫـﺎ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪ .ﭼﻪ ﮐﺴـﯽ ﻫﺴـﺖ ﮐﻪ ﺷـﺨﺼﺎً دردﻧﺎک ﺑـﻮدن ﻣﻼﻣﺖ ﮐـﺮدن ﯾﺎ ﺑﯽﭘـﺮده ﮔﻔنت
ﺣﻘﺎﯾـﻖ ﺑـﻪ ﺧـﻮد را ﮐـﻪ – ﺑـﻪ ﻫـﺮ دﻟﯿﻠـﯽ ﻣﺎﯾـﻞ ﺑﻪ ﺷـﻨﯿﺪن آن ﻧﯿﺴـﺖ –ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷـﺪ؟ ﻣﺎ
اﯾـﻦ ﮐﺎر را ﺑﺪﻟﯿـﻞ ﺗﻮﺟﻪﻣـﺎن ﺑـﻪ آن ﻓـﺮد اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدﻫﯿـﻢ و ﻧـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ ﮐـﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿـﻢ
ﺑـﻪ او آﺳـﯿﺐ ﺑﺮﺳـﺎﻧﯿﻢ ،اﮔـﺮ ﭼـﻪ زﻣﺎنﻫﺎﯾـﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﯽ ﺳـﺨﻨﺎن ﻣﺎ آﺳـﯿﺐ و ﯾﺎ ﺣﺘـﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و
ﺧﺸـﻢ ﻋﻠﯿـﻪ ﻣـﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﻣـﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣـﺎل اﯾـﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿـﻢ ،زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﯿـﻢ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی
اﺳـﺖ ﮐـﻪ آن ﻓـﺮد ﻧﯿـﺎز دارد ﺑﺸـﻨﻮد  ،ﻣﻬـﻢ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼـﻪ ﺣﺪ ﺧﻮاﻫـﺎن اﻧﺠﺎم آن منﯽﺑﺎﺷـﺪ.

در ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۱۷ﺗﺎ  ،۲۰ﭘﻮﻟﺲ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی درﺑﺎرة ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ آنﻫﺎﺳﺖ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺪ ﺑﯿﻨﺶ دﯾﻨﯽ ﻏﻠﻂ آﻧﺎن  ،او ﭼﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ؟
۸۲

در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﴏاﺣﺘـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ در اراﺋـﻪ اﻧﺠﯿـﻞ ﺧـﻮد داﺷـﺖ  ،ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺧﺸـﻢ
ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن وی ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ ﺑـﺎ ﭼـﺮب زﺑﺎﻧـﯽ و متﻠﻖ در ﺻـﺪد ﺟﻠﺐ
رﺿﺎﯾـﺖ ﮐﻠﯿﺴـﺎی اﻫﺎﻟـﯽ ﻏﻼﻃﯿـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﮐﺎر ﻧـﻪ از روی ﻣﻬـﺮ و ﻣﺤﺒـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ از روی
اﻧﮕﯿـﺰه ﻫـﺎ و ﻧﯿـﺎت ﺧـﻮد ﺧﻮاﻫﺎﻧـﻪ ای ﺑـﻮد ﮐـﻪ در ﻓﮑـﺮ داﺷـﺘﻨﺪ .دﻗﯿﻘـﺎ روﺷـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻮﻟـﺲ از ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ )در را ﺑﺮوی ﺷـام ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ( ﭼﯿﺴـﺖ ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠـﺐ ﺷـﺎﯾﺪ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﺗﻼﺷـﯽ ﺑﺮای ﺑﺴـنت در ﺑـﺮوی اﻣﺘﯿﺎزات اﻧﺠﯿﻞ ﺑـﻮد زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ
دروﻏﯿـﻦ ﻣـﺮدم اﺑﺘـﺪا ﺑﺎﯾـﺪ ﺧﺘﻨـﻪ ﻣﯿﺸـﺪﻧﺪ ﺗـﺎ از اﻣﺘﯿـﺎز ﻧﺠـﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﺷـﻮﻧﺪ.

ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣـﻮاردی ﮐـﻪ ﺳـﺨﻨﺎن ﺷـام ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺣﻘﯿﻘـﯽ و اﻟﺰاﻣـﯽ ﺑـﻮدن ،ﺑﺎﻋـﺚ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿـﺖ او ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺷـام ﺑﺸـﻮد ،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸـﯿﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿـﺰی از ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
دﻓﻌـﺔ دﯾﮕـﺮ ﮐـﻪ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم ﮐﺎری ﻣﺸـﺎﺑﻪ دارﯾـﺪ ،ﮐﻤـﮏ ﮐﻨـﺪ ،ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾـﺪ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۵اوت

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ» :در ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎی ﻏﻼﻃﯿﻪ ،ﺧﻄـﺎی ﺑﯽ ﭘـﺮده ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﯿﺎم اﻧﺠﯿﻞ ﻣﯽﺷـﺪ.
ﻣﺴـﯿﺢ  ،آن ﺑﻨﯿـﺎن ﺣﻘﯿﻘـﯽ اﯾـامن ﮐـﻪ آﺋﯿـﻦ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﺳـﻢ ﺗﴩﯾﻔﺎﺗﯽ ﯾﻬﻮد را ﻣﻨﺴـﻮخ ﮐـﺮده ﺑﻮد،
ﻋﻤـﻼً ﮐﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ رﺳـﻮل دﯾﺪ ﮐﻪ اﮔـﺮ اﯾامﻧـﺪاران در ﻏﻼﻃﯿـﻪ از ﺧﻄـﺮات ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ
ﮐـﻪ آنﻫـﺎ را ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ،ﻧﺠـﺎت ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ،ﻗﺎﻃﻊﺗﺮﯾـﻦ اﻗﺪاﻣـﺎت ﺑﺎﯾـﺪ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﺷـﺪ و
ﺷـﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻫﺸـﺪارﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ داده ﻣﯽﺷـﺪ.
»ﯾـﮏ درس ﻣﻬـﻢ ﺑـﺮای متﺎم ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﻣﺴـﯿﺢ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﴍاﯾﻂ ﮐﺴـﺎﻧﯽ
ﮐـﻪ او در ﭘـﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ رﺳـﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن اﺳـﺖ ،ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﻨـﺪ .ﻋﻄﻮﻓﺖ ،ﺻـﱪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و
ﺛﺒـﺎت ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﯿـﺰان اﻟﺰاﻣـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦﻫـﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺸـﺨﯿﺼﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ .ﺑـﺮای روﺑـﺮو ﺷـﺪن ﺑﺎﮔﺮوﻫﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ ﻓﮑﺮی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،ﺗﺤـﺖ ﴍاﯾـﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔـﻮن ،ﺣﮑﻤـﺖ و داوری روﺷـﻦ و ﻣﻘـ ّﺪس ﺑـﺮای ﮐﺎر از ﻃﺮﯾـﻖ روح ﺧﺪا اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
»ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﯾﮑﺒﺎر در زﻧﺪﮔﯽﺷـﺎن ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﺪا آﺷـﻨﺎ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ،اﻟﺘامس منﻮد
ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻼﻗـﻪ ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﻧﺠﯿﻞ ﺑـﺎز ﮔﺮدﻧﺪ .او ﺑﺎ اﺳـﺘﺪﻻلﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﺳـﺦ،
اﻣﺘﯿـﺎز آزاد ﺑـﻮدن ﻣـﺮدان و زﻧـﺎن در ﻣﺴـﯿﺢ– ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻓﯿﺾ ﮐﻔﺎره وی ،متﺎم ﮐﺴـﺎﻧﯽ
ﮐـﻪ ﮐﺎﻣـﻼً ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﺑﺸـﻮﻧﺪ ،ردای ﻋﺪاﻟـﺖ وی را ﺑـﻪ ﺗـﻦ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد را در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﯾﺸـﺎن ﻗـﺮار
ﻣﯽدﻫـﺪ .او اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻊ را در ﭘﯿـﺶ ﻣﯽﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ ﻫﺮ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺠﺎت داده ﺷـﻮد
ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺷـﺨﺼﯽ واﻗﻌﯽ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪاﯾﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.
»ﺳـﺨﻨﺎن ﻣﺸـﺘﺎﻗﺎﻧﻪ و ﻋﺎﺟﺰاﻧـﻪ رﺳـﻮل ﺑـﯽ مثﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ .روحاﻟﻘـﺪس از ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻋﻈﯿـﻢ ﺑﻮﺟﻮد
آﻣـﺪ و ﺑﺴـﯿﺎری ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن در ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ،ﴎﮔﺮدان ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾامن ﭘﯿﺸـﯿﻦ
ﺧـﻮد از اﻧﺠﯿـﻞ ﺑـﺎز ﮔﺸـﺘﻨﺪ .از اﯾـﻦ ﭘـﺲ ،آنﻫـﺎ در آزادی ﮐﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺮاﯾﺸـﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐـﺎن آورده
۸۳

ﺑـﻮد ،ﺛﺎﺑـﺖ ﻗـﺪم ﺑﻮدﻧـﺪ – «.اﻟـﻦ ﺟﯽ .واﯾـﺖ ،اﻋامل رﺳـﻮﻻن ﺻﻔﺤـﺎت  ٣٨۵و  ٣٨۶و . ٣۸۸
Ellen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 385, 386, 388

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱در ﻣـﻮرد ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﮐﻠـﯽ رﻧـﺞ ﮐﺸـﯿﺪن و اﯾﻨﮑـﻪ ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن اﺳـﺘﻔﺎده

ﮐﻨـﺪ ،ﺑﯿﺸـﱰ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸـﯿﺪ .ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ در آنﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﻫﯿـﭻ
ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺧﻮﺑـﯽ از رﻧـﺞ ﮐﺸـﯿﺪن ﺣﺎﺻـﻞ منﯽﺷـﻮد ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺮﺧـﻮرد ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ؟
 .۲در ﻣـﻮرد اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ در ﻣـﺎ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ،ﺗﻌﻤـﻖ منﺎﯾﯿـﺪ .اﯾـﻦ
در ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ؟ ﻣـﺎ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑﺪاﻧﯿـﻢ ﮐـﻪ اﯾـﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑـﺮای ﻣﺎ
اﺗﻔـﺎق ﻣﯽاﻓﺘـﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧـﻪ از دﻟـﴪد ﺷـﺪن در ﺻﻮرﺗﯿﮑـﻪ ﺑـﻪ ﴎﻋﺘـﯽ ﮐـﻪ اﻧﺘﻈـﺎرش را
دارﯾـﻢ ﺑﺮاﯾـامن اﺗﻔـﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘـﺪ ،ﻣﺤﻔـﻮظ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿـﻢ؟
ﺧﻼﺻـﻪ :ﭘﻮﻟـﺲ ﮐـﻪ ﭼﻨﺪﯾـﻦ اﺳـﺘﺪﻻل ﮐﻼﻣـﯽ ﭘﯿﭽﯿـﺪه و دﻗﯿـﻖ آورده ﺑـﻮد ،اﮐﻨﻮن درﺧﻮاﺳـﺘﯽ
ﺷـﺨﺼﯽﺗﺮ و اﺣﺴﺎﺳـﯽﺗﺮ از ﻏﻼﻃﯿـﺎن دارد .او از آنﻫـﺎ ﻋﺎﺟﺰاﻧـﻪ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑﻪ اﻧـﺪرز او ﮔﻮش
ﻓـﺮا دﻫﻨـﺪ ،راﺑﻄـﺔ ﻣﺜﺒﺘـﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ داﺷـﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺒـﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐـﻪ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘـﺪر روﺣﺎﻧﯽ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن دارد را ﺑﺮاﯾﺸـﺎن ﯾـﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۸۴

درس دﻫﻢ

 ۲۶اوت ﺗﺎ  ۱ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

دو ﻋﻬﺪ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾﺎت  ۲۱ﺗـﺎ  ۳۱؛ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱آﯾـﻪ  ، ۲۸ﺑﺎب
 ۲آﯾـﺎت  ۲و  ، ۳ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  ،۱۵ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۶؛ ﺧـﺮوج ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۲ﺗﺎ  ، ۸ﺑﺎب
 ۱۹آﯾـﺎت  ۳ﺗﺎ . ۶

آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :ﻟﯿﮑـﻦ اورﺷـﻠﯿﻢ ﺑـﺎﻻ آزاد اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎدر ﺟﻤﯿﻊ ﻣـﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ« ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺗﻔﺴـﯿﺮی :اﻣـﺎ ﻣـﺎدر ﻣـﺎ و وﻃـﻦ ﻣـﺎ اورﺷـﻠﯿﻢ آﺳـامﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﻨﯿـﺰ و ﺑﻨـﺪه ﴍﯾﻌـﺖ
ﻧﯿﺴـﺖ) .ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ .(۲۶
ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اﻗﺘـﺪار و اﻋﺘﺒـﺎر ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ را رد ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ،اﻏﻠﺐ ارزاﻧﯽ ﺷـﺪن اﺣـﮑﺎم ﺑﺮ
ﮐـﻮه ﺳـﯿﻨﺎ را ﺑـﺎ اﻧﺠﯿـﻞ در ﺗﻨﺎﻗـﺾ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .آﻧﻬـﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣـﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻬـﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮه
ﺳـﯿﻨﺎ داده ﺷـﺪ ،ﻣﻌـﺮف ﴍاﯾـﻂ و وﺿﻌﯿﺘـﯽ ﺧـﺎص و اﺳـﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در دوره ای از ﺗﺎرﯾـﺦ ﺑﴩ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ رﺳـﺘﮕﺎری ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻃﺎﻋـﺖ از اﺣـﮑﺎم ﺑـﻮد .اﻣـﺎ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣـﺮدم در ﺑﺮ آورده ﺳـﺎﺧنت
ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت اﺣـﮑﺎم ﻗﺼـﻮر ورزﯾﺪﻧـﺪ آﻧـﮕﺎه ﺧـﺪا ) آﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ( ﻋﻬـﺪی ﺟﺪﯾﺪ را
آﻏـﺎز منـﻮد ،ﻋﻬـﺪ ﻓﯿـﺾ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ .ﭘـﺲ اﯾـﻦ درک آﻧﻬـﺎ از دو ﻋﻬﺪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷـﺪ :ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﴍﯾﻌـﺖ و اﺣـﮑﺎم و ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﻓﯿﺾ.
ﻫـﺮ ﻗـﺪر ﻫـﻢ ﮐـﻪ اﯾـﻦ دﯾـﺪﮔﺎه ﻣﺘﺪاول ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ اﺷـﺘﺒﺎه اﺳـﺖ .ﻧﺠﺎت
ﻫﺮﮔـﺰ از ﻃﺮﯾـﻖ اﻃﺎﻋـﺖ از اﺣـﮑﺎم ﻧﺒـﻮد؛ آﯾﯿﻦ ﯾﻬﻮد ﺑﺮ ﻃﺒـﻖ آﻣﻮزه ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪس ،از اﺑﺘﺪا
ﻫﻤـﻮاره دﯾـﻦ ﻓﯿـﺾ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﭘﻮﻟـﺲ در ﻏﻼﻃﯿـﻪ ﺑـﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺮاﯾـﯽ ﯾـﺎ )اﯾـﺪه ﭘﯿـﺮوی ﺳـﻔﺖ و
ﺳـﺨﺖ از اﺣـﮑﺎم مبﻨﻈـﻮر ﺣﺼـﻮل رﺳـﺘﮕﺎری( ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺤﺮاف از ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ
ﺑﻠﮑـﻪ از ﺧـﻮد ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ﺑـﻮد .دو ﻋﻬـﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ؛ در ﻋﻮض
اﻧﻌـﮑﺎس دﯾـﺪﮔﺎه و روﯾﮑـﺮد ﺑـﴩی ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .آﻧﻬـﺎ دو روش ﻣﺘﻔـﺎوت از ﺗـﻼش ﺑـﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺧـﺪا را اراﺋـﻪ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ ،روش ﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻗﺎﺋـﻦ و ﻫﺎﺑﯿـﻞ ﺑﺎز ﻣـﯽ ﮔﺮدﻧـﺪ .ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺸـﺎن
۸۵

دﻫﻨـﺪه ﮐﺴـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻗﺎﺋـﻦ ﺑـﻪ اﺷـﺘﺒﺎه ﺑـﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧـﱪداری ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وﺳـﯿﻠﻪ ای
ﺑـﺮای ﺧﺸـﻨﻮد ﺳـﺎﺧنت ﺧـﺪا ﺗﮑﯿﻪ و اﴏار ﻣـﯽورزد؛ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ،ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺴـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫﺎﺑﯿـﻞ ،ﺑـﺮای اﻧﺠﺎم متـﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧـﺪا وﻋﺪه داده اﺳـﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ
ﻓﯿـﺾ او ﺗﮑﯿـﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲۷اوت

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻬﺪ

ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻮﻟﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ اﴎاﺋﯿﻞ در ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۲۱ﺗﺎ  ۳۱را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻧﺎﻣﻪ اش در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺒﺤﺜﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺑﻪ داﺷنت داﻧﺸﯽ ﮔﺴﱰده از اﺷﺨﺎص ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ و وﻗﺎﯾﻊ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در درک اﯾﻦ ﺑﺨﺶ،
داﺷنت درﮐﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺤﺚ ﭘﻮﻟﺲ ﻗﺮار دارد :ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻬﺪ.
واژه ﻋـﱪی ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه»ﻋﻬﺪ« ،ברית ) (beritﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ واژه ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً ﺳـﯿﺼﺪ ﺑـﺎر در
ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ﺑـﮑﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ و اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻗـﺮارداد ،ﺗﻮاﻓـﻖ ﯾـﺎ ﻣﻌﺎﻫـﺪه ای اﻟـﺰام آور ﻣـﯽ
ﺑﺎﺷـﺪ .ﻋﻬـﺪ و ﭘﯿامﻧﻬـﺎ ﺑـﺮای ﻫـﺰاران ﺳـﺎل ﻧﻘﺸـﯽ اﺳﺎﺳـﯽ در ﺗﻌﯿﯿـﻦ راﺑﻄـﻪ ﻣﯿﺎن ﻣـﺮدم و ﻣﻠﺖ
ﻫـﺎی ﴎاﴎ ﺧـﺎور ﻧﺰدﯾـﮏ اﯾﻔـﺎ منﻮدﻧـﺪ .ﻋﻬﺪﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺷـﺎﻣﻞ ذﺑﺢ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸـﯽ از
روﻧـﺪ اﯾﺠـﺎد ﯾـﮏ ﻋﻬـﺪ و ﻣﯿﺜـﺎق ﺑﻮدﻧـﺪ .ﮐﺸـنت ﺣﯿﻮاﻧـﺎت منـﺎدی از اﯾﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﺑﻮد ﮐـﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ
ﻃـﺮف از وﻋـﺪه ﻫـﺎ و اﻟﺰاﻣـﺎت ﺧـﻮد ﻗﺼﻮر ﮐﻨـﺪ ﭼـﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ اﻓﺘﺎد.
»از زﻣـﺎن آدم ﺗـﺎ ﻋﯿﺴـﯽ ،ﺧـﺪا ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ای از وﻋـﺪه ﻫـﺎی ﻋﻬﺪ ﺑـﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻇﻬﻮر
ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪه ﮐـﻪ مبﻮﺟـﺐ آن در (ﻋﻬﺪ داودی) ﺑﻪ اوج رﺳـﯿﺪه ﺑﻮد ﴎ و ﮐﺎر داﺷـﺖ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ
ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﺎت  ۲و  ۳؛ دوم ﺳـﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑـﺎب  ۷آﯾـﺎت  ۱۲ﺗـﺎ  ۱۷؛ اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  .(۱۱ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻗـﻮم
ﺑﻨـﯽ اﴎاﺋﯿـﻞ ﮐـﻪ در ﺑﺎﺑـﻞ اﺳـﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ دﻟﻨﺸـﯿﻦ )ارﻣﯿـﺎ ﺑﺎب  ۳۱آﯾـﺎت  ۳۱ﺗﺎ  (۳۴در
راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ آﻣـﺪن ﻣﺴـﯿﺢ از ﻧﺴـﻞ داود را وﻋـﺪه داد )ﺣﺰﻗﯿـﺎل ﺑـﺎب  ۳۶آﯾـﺎت  ۲۶ﺗـﺎ  ،۲۸ﺑﺎب ۳۷
آﯾـﺎت  ۲۲ﺗـﺎ  – «.(۲۸ﻫﺎﻧـﺲ ﮐِـﯽ .ﻟِﺮ ِ
اﻧـﺪل  ،در ﺑـﺎب ﺧﺎﻟـﻖ ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪه ﻣـﺎ ﮐـﻪ از ﻣﺮﺟﻊ زﯾﺮ
اﻗﺘﺒـﺎس ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ.
Hans K. LaRondelle, Our Creator Redeemer (Berrien Springs, Mich.: Andrews
University Press, 2005), p. 4

ﻣﺒﻨـﺎی ﻋﻬـﺪ اوﻟﯿـﻪ ﺧـﺪا ﺑـﺎ آدم در ﺑـﺎغ ﻋـﺪن ﭘﯿـﺶ از ﮔﻨﺎه ﭼﻪ ﺑـﻮد؟ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑـﺎب  ۱آﯾﻪ
 ، ۲۸ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺎت  ۲و  ۳و  ۱۵ﺗـﺎ .۱۷
۸۶

در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ ازدواج ،ﮐﺎر ﺟﺴـﻤﯽ و ﺳـﺒﺖ ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻔـﺎد ﮐﻠﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻋﻬـﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﮑﺘﻪ
اﺻﻠـﯽ آن ﻓﺮﻣـﺎن ﺧـﺪا در ﻧﺨـﻮردن ﻣﯿـﻮه ﻣﻤﻨﻮﻋـﻪ ﺑـﻮد .ﻣﺎﻫﯿـﺖ اﺻﻠﯽ ﻋﻬـﺪ» ،اﻃﺎﻋـﺖ ﮐﻨﯿﺪ و
آﻧـﮕﺎه زﻧﺪﮔـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ« ﺑـﻮد! ﺑـﺎ ﻃﺒﯿﻌﺘـﯽ ﮐـﻪ در ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﺑـﺎ ﺧﺪا ﺧﻠﻖ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ،و در ﮐامل و
ﺑـﯽ ﻋﯿﺒـﯽ ﺑـﻮد اﯾـﻦ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ ﻧﺒـﻮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل آدم و ﺣﻮا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑـﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری
ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌـﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ،و در آن ﻋﻤـﻞ ،آﻧﻬـﺎ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻋﻬـﺪ ﺧﻠﻘـﺖ را ﺷﮑﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ﴍاﯾـﻂ آن را
ﺑـﺮای ﺑـﴩ اﻣـﺮوزی ﮐـﻪ ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﻓﺎﺳـﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺧـﺪا راﺑﻄـﻪ ای ﮐﻪ آدم
و ﺣـﻮا از دﺳـﺖ داده ﺑﻮدﻧـﺪ را ﺑـﺎز ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮداﻧﺪ .او اﯾـﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻋﻬـﺪی از ﻓﯿﺾ ﺑﺮ
اﺳـﺎس وﻋـﺪه اﺑـﺪی ﯾـﮏ ﻧﺠﺎت دﻫﻨـﺪه اﻧﺠـﺎم داد )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ .(۱۵

ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ  ،۱۵ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ وﻋﺪه اﻧﺠﯿﻞ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪس را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در ﮐﺪام
ﺑﺨـﺶ آﯾـﻪ اﺷـﺎره ای ﺑﻪ اﻣﯿﺪی ﮐﻪ در ﻣﺴـﯿﺢ دارﯾـﻢ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۲۸اوت

ﻋﻬﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ
در ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ، ۵ﺧﺪاوﻧـﺪ در ﻋﻬـﺪ ﺧـﻮد ﭼـﻪ وﻋـﺪه ﻫﺎﯾـﯽ ﺑـﻪ اﺑـﺮام
داد؟ ﭘﺎﺳـﺦ اﺑـﺮام ﭼـﻪ ﺑﻮد؟
وﻋـﺪه ﻫـﺎی اوﻟﯿـﻪ ﺧـﺪا ﺑـﻪ اﺑـﺮام ،ﯾﮑـﯽ از ﻗﺪرمتﻨﺪﺗﺮﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ﻫﺎی ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾﻢ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ
ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ .اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﻫﻤـﻪ درﺑـﺎره ﻓﯿـﺾ ﺧـﺪا ﻫﺴـﺘﻨﺪ .اﯾـﻦ ﺧﺪاﺳـﺖ و ﻧـﻪ اﺑـﺮام ﮐـﻪ وﻋﺪه
ﻣـﯽ دﻫـﺪ .اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﻫﯿـﭻ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺪا را داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻫﯿـﭻ ﭼﯿـﺰی وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺧـﺪا و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ
ﻧﻮﻋـﯽ ﺑـﺮای اﯾﺠـﺎد اﯾـﻦ ﺗﻮاﻓـﻖ ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﻫﻤـﮑﺎری ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺧـﺪا متـﺎم وﻋﺪه ﻫـﺎ را ﻣﯽ
دﻫـﺪ .در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﻃﻤﯿﻨـﺎن از وﻋﺪه ﺧﺪا ،اﯾامن داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ» ،اﯾامﻧـﯽ« ﻣﺤﮑـﻢ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﺮک ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ )در ﺳـﻦ  ۷۵ﺳـﺎﻟﮕﯽ!( و
رﻓـنت ﺑـﻪ ﴎزﻣﯿﻨﯽ ﮐـﻪ ﺧﺪا وﻋـﺪه داد.
»ﺑﺎ ‘ﺑﺮﮐﺘﯽ’ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺮام و از ﻃﺮﯾﻖ او ﺑﻪ متﺎم ﺑﴩ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺪف رﺳﺘﮕﺎر
ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ را اﺣﯿﺎ منﻮد .او آدم و ﺣﻮا را در ﺑﻬﺸﺖ ‘ﺑﺮﮐﺖ’ داده ﺑﻮد )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ ،۲۸
ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ  (۲و ﺳﭙﺲ ﻧﻮح و ﭘﴪاﻧﺶ را ﭘﺲ از ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺮﮐﺖ داد )ﺑﺎب  ۹آﯾﻪ  .(۱ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺧﺪا وﻋﺪه ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد از ﯾﮏ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﴩﯾﺖ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﴍارت را ﻧﺎﺑﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ منﻮد و ﺑﻬﺸﺖ را اﺣﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  .(۱۵ﺧﺪا وﻋﺪه
۸۷

اش در ﺑﺮﮐﺖ دادن ﺑﻪ ‘ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم’ را در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ منﻮد – «.ﻫﺎﻧﺲ ﮐِﯽ .ﻟﺮﻧﺪال ،ﺧﺎﻟﻖ
ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻣﺎ ﺻﻔﺤﺎت  ٢٢و .٢٣
Hans K. LaRondelle, Our Creator Redeemer, pp. 22, 23

ﭘـﺲ از ده ﺳـﺎل اﻧﺘﻈـﺎر ﺑـﺮای ﺑﺪﻧﯿـﺎ آﻣـﺪن ﭘـﴪ وﻋـﺪه داده ﺷـﺪه ،اﺑـﺮام ﭼـﻪ ﺳـﻮاﻻﺗﯽ
درﺑـﺎره وﻋـﺪه ﺧـﺪا داﺷـﺖ؟ ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ . ۶
اﻏﻠـﺐ ،ﺗﺠﻠﯿـﻞ از اﺑـﺮام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮد اﯾامن ،ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ ﺳـﻮال و ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪاﺷـﺖ،
آﺳـﺎن اﺳـﺖ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪس ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اراﺋـﻪ ﻣﯽ دﻫـﺪ .اﺑﺮام اﯾامن داﺷـﺖ
اﻣـﺎ در ﻃـﯽ ﻣﺴـﯿﺮش ﺳـﻮال ﻫﺎﯾـﯽ ﻧﯿﺰ داﺷـﺖ .اﯾامن او رو ﺑﻪ رﺷـﺪ ﺑـﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺳـﺘﺎن آن ﭘﺪر
در ﻣﺮﻗـﺲ ﺑـﺎب  ۹آﯾـﻪ  ، ۲۴اﺑـﺮام در واﻗـﻊ در ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﻪ  ۸ﺑـﻪ ﺧﺪا ﮔﻔـﺖ» ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻄﻤـﱧ ﺷـﻮم ﮐـﻪ ﺗـﻮ اﯾـﻦ ﴎزﻣﯿـﻦ را مبـﻦ ﺧﻮاﻫـﯽ داد؟« در ﭘﺎﺳـﺦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑـﻪ اﺑـﺮام از ﺣﺘﻤﯽ
ﺑـﻮدن وﻋـﺪه ﺧﻮﯾـﺶ ﺑﺎ وارد ﺷـﺪن در ﻋﻬﺪی ﺑـﺎ وی ﺑﻪ او اﻃﻤﯿﻨـﺎن داد) .ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱۵آﯾﺎت
 ۷ﺗـﺎ  .(۱۸ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ اﯾـﻦ آﯾـﺎت را ﺑﺴـﯿﺎر ﺣﯿـﺮت اﻧﮕﯿـﺰ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﻋﻬـﺪی ﺑـﺎ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﻣـﯽ ﺑﻨـﺪد ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﯿـﺰان متﺎﯾـﻞ ﺧـﺪا ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﮐﺎر ﺑـﻮد .ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳـﺎﯾﺮ
ﺣﺎﮐـامن ﺧـﺎور ﻧﺰدﯾـﮏ در ﻋﻬـﺪ ﮐﻬﻦ ،ﮐـﻪ از اﯾﺠﺎد وﻋﺪه ﻫﺎی اﻟـﺰام آور ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاراﻧﺸـﺎن ﴎ
ﺑـﺎز ﻣﯿﺰدﻧـﺪ ،ﺧـﺪا ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻗـﻮل داد ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﻄـﻮر منﺎدﯾـﻦ ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـنت از ﻣﯿـﺎن ﻗﻄﻌـﺎت ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ذﺑـﺢ ﺷـﺪه  ،زﻧﺪﮔـﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﺮ روی آن وﻋـﺪه ﮔﺬاﺷـﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺟـﺎن ﺧﻮد را
در ﺟﻠﺠﺘـﺎ ارزاﻧـﯽ ﻣﯿـﺪارد ﺗـﺎ وﻋـﺪه ﺧﻮﯾﺶ را ﺑـﻪ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻌﻀـﯽ از زﻣﯿﻨـﻪ ﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺷـام ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎ اﯾـامن در آن ﺑﺸـﺎرت ﺑﺪﻫﯿﺪ و آﻧﭽـﻪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﮑـﻦ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ رﺳـﺪ را ﺑـﺎور ﮐﻨﯿـﺪ ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾـﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
وﺟـﻮد ﻫﺮ ﻣﺸـﮑﻠﯽ ،ﺑـﻪ راﻫﺘﺎن اداﻣـﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۹اوت

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺳﺎرا و ﻫﺎﺟﺮ
ﭼـﺮا ﭘﻮﻟـﺲ ﭼﻨﯿـﻦ ﻧﮕـﺮش ﺣﻘﯿﺮاﻧـﻪ ای در ﻣـﻮرد واﻗﻌـﻪ ﻫﺎﺟـﺮ داﺷـﺖ؟ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب ۴
آﯾـﺎت  ۲۱ﺗـﺎ  ،۳۱ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  .۱۶ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺎ رواﯾـﺖ ﺧـﻮد از ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ﺑﻪ ﭼـﻪ ﻧﮑﺎت
ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻤـﯽ در ﻣـﻮرد ﻧﺠـﺎت اﺷـﺎره ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ؟
۸۸

ﺟﺎﯾـﮕﺎه ﻫﺎﺟـﺮ در داﺳـﺘﺎن ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑﻄـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻗﺼـﻮر اﺑـﺮام در اﯾامن ﺑـﻪ وﻋﺪه ﺧﺪا
ﻣﺮﺑـﻮط اﺳـﺖ .ﺑﻌﻨـﻮان ﺑـﺮده ای ﻣـﴫی در ﺧﺎﻧـﻪ اﺑـﺮام ،اﺣﺘامﻻ ﻫﺎﺟﺮ ﺟـﺰو ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ اﺑﺮام ﺷـﺪ
ﺑﻌﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﻫﺪاﯾـﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی ﮐـﻪ ﻓﺮﻋـﻮن ﺑـﺮای ﻣﺒﺎدﻟـﻪ ﺑـﺮای ﺳـﺎرا ﺑـﻪ او داد  ،واﻗﻌـﻪ ای
ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ اوﻟﯿـﻦ ﮐـﺮداری ﮐـﻪ ﺑﺨﺎﻃـﺮ ﺑـﯽ اﯾامﻧـﯽ ﺑـﻪ وﻋـﺪه ﺧﺪاوﻧـﺪ از ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن داده ﺑﻮد.
)ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﺎت  ۱۱ﺗـﺎ .(۱۶
اﺑﺮام و ﺳﺎرا ﭘﺲ از ده ﺳﺎل اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪن ﻓﺮزﻧﺪ وﻋﺪه داده ﺷﺪه ،ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺳﺎرا ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز دارد ،ﻫﺎﺟﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻌﻪ
ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ داد .اﮔﺮ ﭼﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎرا ﮐﺎﻣﻼً ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
رﺳﻮم ﮐﻬﻦ ،ﯾﮏ زن ﻧﺪﯾﻤﻪ )ﺑﺮده( از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎدری ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﻤﴪ ﻧﺎﺑﺎرور ﺑﺸﻮد.
از اﯾﻦ رو ﺳﺎرا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ از ﻫﻤﴪش و ﻫﺎﺟﺮ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ را ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪن ﻓﺮزﻧﺪی ﺷﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺧﺪا ﻧﺒﻮد.
ﻣـﺎ در اﯾـﻦ داﺳـﺘﺎن منﻮﻧـﻪ ای ﻗﺪرمتﻨـﺪ از اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ را دارﯾـﻢ ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ ﯾـﮏ ﻣـﺮد ﺧﻮب
ﺧـﺪا در ﴍاﯾـﻂ دﻟﻬـﺮه آور ،در اﯾامﻧـﺶ ﻟﻐـﺰش ﺧـﻮرد .در ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۱۷آﯾـﺎت  ۱۸و ،۱۹
اﺑﺮاﻫﯿـﻢ از ﺧـﺪا درﺧﻮاﺳـﺖ منـﻮد ﮐـﻪ اﺳـامﻋﯿﻞ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وارﺛﺶ ﺑﭙﺬﯾـﺮد؛ اﻣـﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻄﻮر
ﺣﺘـﻢ اﯾـﻦ درﺧﻮاﺳـﺖ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓـﺖ .ﺗﻨﻬـﺎ ﻋﻨـﴫ »ﻣﻌﺠـﺰه آﺳـﺎی« ﺗﻮﻟﺪ اﺳـامﻋﯿﻞ ،متﺎﯾﻞ ﺳـﺎرا ﺑﻪ
ﺳـﻬﯿﻢ ﺷـﺪن ﻫﻤـﴪش ﺑـﺎ زﻧـﯽ دﯾﮕـﺮ ﺑـﻮد! ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻏﯿـﺮ ﻋـﺎدی در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟـﺪ ﻓﺮزﻧـﺪ اﯾﻦ زن،
ﻓﺮزﻧـﺪی ﻣﺘﻮﻟـﺪ ﺷـﺪه »ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺴـﻢ« ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ .اﮔـﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑـﻪ اﺟﺎزه دﻫﺪ
ﴍاﯾـﻂ ﺑـﺮ اﻋﺘـامد او ﻏﻠﺒـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑﻪ آﻧﭽـﻪ ﺧﺪا ﺑـﻪ او وﻋﺪه داده ﺑـﻮد ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣـﯽ ﮐﺮد ،ﻫﯿﭻ
ﮐـﺪام از اﯾﻦﻫـﺎ اﺗﻔـﺎق منـﯽ اﻓﺘـﺎد و از ﻏـﻢ و اﻧـﺪوه ﺑﺴـﯿﺎری اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ﺷـﺪ.

در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺗﻮﻟـﺪ اﺳـامﻋﯿﻞ ،ﺑـﻪ ﴍاﯾـﻂ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ اﺳـﺤﺎق ﺗﻮﺟـﻪ منﺎﯾﯿﺪ .ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑﺎب ۱۷
آﯾـﺎت  ۱۵ﺗـﺎ  ،۱۹ﺑـﺎب  ۱۸آﯾـﺎت  ۱۰ﺗـﺎ ۱۳؛ ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﺎت  ۱۱ﺗـﺎ  .۱۲ﭼـﺮا اﯾﻦ
ﴍاﯾـﻂ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ اﯾـامن زﯾـﺎد اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺳـﺎرا ﺑﻮدﻧﺪ؟

ﻋـﺪم اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺷـام ﺑـﻪ وﻋـﺪه ﻫـﺎی ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﭼـﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ درد ﺷـام ﺷـﺪﻧﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ از اﯾـﻦ اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾـﺪ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧـﺪا را ﺑﯽ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ،
ﺑـﺎور ﮐﻨﯿـﺪ؟ ﭼـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻫﺎﯾـﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿـﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗـﻮی ﺳـﺎﺧنت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺷـام در اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺑـﻪ وﻋﺪه ﻫـﺎی ﺧﺪا ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﻨﺪ؟

۸۹

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۳۰اوت

ﻫﺎﺟﺮ و ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت  ۲۱ﺗﺎ (۳۱
ﺧـﺪا ﻣﺎﯾـﻞ ﺑـﻮد ﭼـﻪ ﻧـﻮع راﺑﻄﻪ ﻋﻬـﺪی ﺑﺎ ﻗﻮﻣﺶ ﺑـﺮ روی ﮐﻮه ﺳـﯿﻨﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨـﺪ؟ اﯾﻦ ﭼﻪ
ﺷـﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﺑـﺎ وﻋـﺪه ﺧـﺪا ﺑـﻪ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ دارد؟ ﺧـﺮوج ﺑـﺎب  ۶آﯾﺎت  ۲ﺗـﺎ  ، ۸ﺑـﺎب  ۱۹آﯾﺎت
 ۳ﺗـﺎ  ۶؛ ﺗﺜﻨﯿـﻪ ﺑـﺎب  ۳۲آﯾـﺎت  ۱۰ﺗﺎ .۱۲
ﺧﺪا ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد ﻫامن راﺑﻄﻪ ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺮ روی ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ
ﺑﻮﺟﻮد آورد .در واﻗﻊ ﺷﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﻼم ﺧﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۱۲آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۳و ﮐﻼﻣﺶ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ در ﺑﺎب  ۱۹ﺧﺮوج وﺟﻮد دارد .در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻮﻣﺶ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ
داد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او از ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ منﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮﮐﺎﺗﺶ ،وﻋﺪه اﻧﺠﺎم ﮐﺎری را
ﺑﺪﻫﻨﺪ؛ در ﻋﻮض ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﮐﺎت ،ﻣﻄﯿﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ .واژه ﻋﱪی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ »اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﺮدن« در ﺧﺮوج ﺑﺎب  ۱۹آﯾﻪ  ۵از ﻧﻈﺮ ادﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺷﻨﯿﺪن« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻼم ﺧﺪا دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
ﻋﺪاﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋامل ﻧﺪارد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﴎاﺋﯿﻞ اﯾامﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﭘﺎﺳﺦ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی او ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )دﺳﺖ ﮐﻢ اﮐرث اوﻗﺎت!(.

اﮔـﺮ راﺑﻄـﻪ ﻋﻬـﺪ ﺧـﺪا ﮐـﻪ ﺑـﺮ روی ﮐـﻮه ﺳـﯿﻨﺎ ﺑـﻪ اﴎاﺋﯿـﻞ اراﺋﻪ ﺷـﺪ ﺑـﺎ آﻧﭽﻪ ﺑـﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
داده ﺷـﺪ ،ﯾﮑﺴـﺎن اﺳـﺖ ،ﭼـﺮا ﭘﻮﻟـﺲ ﮐﻮه ﺳـﯿﻨﺎ را ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺎﺟﺮ ﯾﮑـﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺧـﺮوج ﺑـﺎب  ۱۹آﯾـﺎت  ۷ﺗـﺎ  ، ۲۵ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑﺎب  ۸آﯾـﺎت  ۶و .۷
ﻋﻬـﺪ ﺑـﺮ روی ﮐـﻮه ﺳـﯿﻨﺎ در ﻧﻈـﺮ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎری ﺑـﴩ و ﭼـﺎره ﻓﯿـﺾ ﻓـﺮاوان ﺧـﺪا را
ﻣﺸـﺨﺺ منﺎﯾـﺪ ،ﮐـﻪ ﯾـﮏ منﻮﻧـﻪ از آداب و ﺗﴩﯾﻔـﺎت ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮد .ﻣﺸـﮑﻞ ﻋﻬﺪ ﮐﻮه ﺳـﯿﻨﺎ از ﻃﺮف
ﺧـﺪا ﻧﺒـﻮد ﺑﻠﮑـﻪ از ﻧﻘـﺺ وﻋـﺪه ﻫـﺎی ﻣﺮدم ﺑـﻮد )ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۸آﯾـﻪ  .(۶ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿـﻞ ﺑﺠﺎی
ﭘﺎﺳـﺦ دادن ﺑـﻪ وﻋـﺪه ﻫـﺎی ﺧـﺪا در ﻓﺮوﺗﻨـﯽ و اﯾامن ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑـﺮ ﺧﻮد در ﻋﻮض ﺗﻮﺳـﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ واﮐﻨـﺶ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ »آﻧﭽـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ اﻣـﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳـﺖ ،ﺧﻮاﻫﯿـﻢ ﮐﺮد« )ﺧـﺮوج ﺑﺎب
 ۱۹آﯾـﻪ  .(۸آﻧﻬـﺎ ﭘـﺲ از زﻧﺪﮔـﯽ در اﺳـﺎرت در ﻣﴫ مبﺪت ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳـﺎل ،درک درﺳـﺘﯽ
از ﺑﺰرﮔـﯽ ﺧـﺪا و وﺳـﻌﺖ ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎری ﺧﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ .ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿـﻞ ﺑﻪ ﻫامن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
و ﺳـﺎرا ﺗـﻼش منﻮدﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﺑﺮای ﺗﺤﻘـﻖ وﻋﺪه ﻫﺎﯾـﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﻋﻬﺪ ﻓﯿﺾ
ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪی از اﻋـامل ﺑﻮدﻧـﺪ .ﻫﺎﺟـﺮ منﺎد ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﺮ دو ﻧﺸـﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻼﺷـﻬﺎی
اﻧﺴـﺎن ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت از ﻃﺮﯾـﻖ اﻋامل ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.
۹۰

ﭘﻮﻟـﺲ ادﻋـﺎ منـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﴍﯾﻌﺖ داده ﺷـﺪه ﺑـﺮ روی ﮐﻮه ﺳـﯿﻨﺎ زﯾـﺎن آور ﯾﺎ ﻣﻨﺴـﻮخ ﺑﻮد.
او ﻧﮕـﺮان ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﻧﺎدرﺳـﺖ )رﺳـﺘﮕﺎری ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﭼﺴـﺒﯿﺪن ﺑـﻪ ﻗﻮاﻧﯿـﻦ ﮐﻠﯿﺴـﺎی اﻫـﻞ ﻏﻼﻃﯿـﻪ از
اﺣـﮑﺎم و ﴍﯾﻌـﺖ ﺑـﻮد» .ﴍﯾﻌـﺖ در ﻋـﻮض ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن اﯾﺸـﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﮐـﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
اﺣـﮑﺎم ﺧﺸـﻨﻮد ﮐـﺮدن ﺧـﺪا ﻏﯿـﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ  ،اﺣـﮑﺎم در وﺟﻮد آﻧـﺎن ﻋﺰﻣﯽ ﺑﻮﺟـﻮد آورد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺟـﻊ ﺷـﺨﺼﯽ ﺧـﻮد اﺗـﮑﺎ ﮐﻨﻨـﺪ ﺑﺨﺎﻃـﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﺿـﺎی ﺧﺪا را ﺑﺪﺳـﺖ آورﻧـﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ﴍﯾﻌﺖ
اﻫـﺪاف ﻓﯿـﺾ را در ﻫﺪاﯾـﺖ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﺑﻪ ﺳـﻮی ﻣﺴـﯿﺢ اﻧﺠـﺎم ﻧﺪاد .در ﻋـﻮض آﻧﻬﺎ را از ﻣﺴـﯿﺢ
دور منـﻮد – «.او .ﭘﺎﳌـﺮ راﺑﺮﺗﺴـﻮن ،ﮐﺘـﺎب ﻣﺴـﯿﺢ ﻋﻬـﺪ ﻫـﺎ ﮐﻪ از ﻣﺮﺟﻊ زﯾﺮ اﻗﺘﺒﺎس ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
O. Palmer Robertson, The Christ of the Covenants (Phillipsburg, N.J.:
Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1980), p. 181

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۳۱اوت

اﺳامﻋﯿﻞ و اﺳﺤﺎق اﻣﺮوزه
ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﺧﻼﺻـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ از ﺗﺎرﯾـﺦ اﴎاﺋﯿـﻞ ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﺪﻻل ﻫﺎی ﺑﯿﺎن ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧـﺶ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻣﺪﻋـﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺴـﻞ ﺣﻘﯿﻘـﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑـﻮده و اﯾﻨﮑﻪ
اورﺷـﻠﯿﻢ –ﻣﺮﮐـﺰ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ ﯾﻬـﻮدی و ﴍﯾﻌـﺖ –ﻣﺎدر اﯾﺸـﺎن ﺑﻮد .آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﻬﻤﺖ
ﻧﺎﻣـﴩوع ﺑـﻮدن زدﻧـﺪ؛ اﮔـﺮ آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﭘﯿـﺮوان ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑﺸـﻮﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ
اﺑﺘـﺪا ﺑـﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓـنت ﻗﺎﻧـﻮن ﺧﺘﻨﻪ ،ﭘـﴪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺸـﻮﻧﺪ.
ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﴍع ﮔﺮاﯾﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﴪان
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳامﻋﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﴩوع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن
اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮدن ،ﺑﺮ »ﺟﺴﻢ« ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫامن ﮐﺎری ﮐﻪ ﺳﺎرا ﺑﺎ ﻫﺎﺟﺮ و ﺑﻨﯽ
اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﴍﯾﻌﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ روی ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾامﻧﺪاران ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی از ﻧﻈﺮ
ﻧﮋاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﴪان اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺤﺎق از ﻧﻈﺮ ﻓﺮا ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ» .آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺳﺤﺎق ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ...؛ وﻻدت اﯾﺸﺎن ﺑﺎ آزادی ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺤﺎق،
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﯿﺾ اﻟﻬﯽ ﺑﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺤﺎق ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﮐﻦ وﻋﺪه ﻋﻬﺪ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ – «.ﺟﯿﻤﺰ دی .ﺟﯽ .دان،
رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮﺟﻊ زﯾﺮ اﻗﺘﺒﺎس ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
James D. G. Dunn, The Epistle to the Galatians (London: Hendrickson
Publishers, 1993), p. 256

ﻧﺴـﻞ ﺣﻘﯿﻘـﯽ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ ﺑـﺎ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی در اﯾـﻦ ﺟﻬﺎن روﺑـﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷـﺪ؟ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎب
 ۴آﯾـﺎت  ۲۸ﺗـﺎ  ،۳۱ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۲۱آﯾـﺎت  ۸ﺗﺎ .۱۲

۹۱

ﻓﺮزﻧـﺪ ﻋﻬـﺪ ﺑـﻮدن ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮای اﺳـﺤﺎق ﺑﺮﮐﺎﺗـﯽ ﺑﻬﻤـﺮاه داﺷـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫـﺎ و ﺟﻔﺎ
ﻫﺎﯾـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑﺪﻧﺒـﺎل داﺷـﺖ .ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﺟﻔﺎ ،ﻣﺮاﺳـﻢ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۲۱آﯾـﺎت  ۸ﺗﺎ  ۱۰را در
ذﻫـﻦ دارد ،ﺟﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ اﺳـﺤﺎق ﻣﻔﺘﺨـﺮ ﺷـﻤﺮده ﻣﯽ ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳـﺪ اﺳـامﻋﯿﻞ او را ﺑﻪ
متﺴـﺨﺮ ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد .واژه ﻋـﱪی در ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ﺑـﺎب  ۲۱آﯾﻪ  ، ۹ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﯽ »ﺧﻨﺪﯾﺪن« ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﻣﺎ
واﮐﻨـﺶ ﺳـﺎرا ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐﻪ اﺳـامﻋﯿﻞ ،اﺳـﺤﺎق را دﺳـﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻣﺴـﺨﺮه ﻣﯽ ﮐـﺮد .در
ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ رﻓﺘـﺎر اﺳـامﻋﯿﻞ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ اﻣـﺮوزه ﺑﺮای ﻣـﺎ ﭼﻨـﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،اﻣﺎ آﺷـﮑﺎر
ﮐﻨﻨـﺪه ﺧﺼﻮﻣـﺖ ﻋﻤﯿـﻖ ﺗـﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﻖ ﻧﺨﺴـﺖ زادﮔﯽ را ﺑـﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﺑـﻮد .ﺑﺴـﯿﺎری از ﺣﺎﮐـامن دوران ﮐﻬـﻦ ﺗـﻼش منﻮدﻧـﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ از ﻣﯿـﺎن ﺑﺮداﺷـنت رﻗﺒـﺎی ﺑﺎﻟﻘـﻮه
ﺧـﻮد ،از ﺟﻤﻠـﻪ ﺧﻮاﻫـﺮان و ﺑﺮادراﻧﺸـﺎن ،ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺧـﻮد را ﺗﻀﻤﯿـﻦ منﺎﯾﻨﺪ )ﯾﻬﻮدا ﺑـﺎب  ۹آﯾﺎت
 ۱ﺗـﺎ  .(۶اﮔـﺮ ﭼـﻪ اﺳـﺤﺎق ﺑـﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ روﺑﺮو ﺑـﻮد ،اﻣﺎ از متـﺎم ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﻣﺤﺒﺖ ،ﺣامﯾﺖ
و اﻟﺘﻔـﺎت ﭘـﺪر ﺧـﻮد از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨـﺪی از ارث ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮد.
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺴـﻞ روﺣﺎﻧـﯽ اﺳـﺤﺎق ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺳـﺨﺘﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﮐﺸـﯿﻢ
ﺷـﮕﻔﺖ زده ﺑﺸـﻮﯾﻢ ،ﺣﺘـﯽ اﮔﺮ از درون ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ.

ﺷام ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺟﻔﺎ ﺑﺨﺼﻮص از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷام ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾامﻧﺘﺎن
رﻧﺞ ﺑﺮده اﯾﺪ؟ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال دﺷﻮار را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ اﯾﻦ اﺣﺘامل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺷام در آزار و اذﯾﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای اﯾامﻧﺸﺎن ﻣﻘﴫ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ.

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﺗﻔﮑﺮی ﻓﺮاﺗﺮ :اﺣﮑﺎم و ﻋﻬﺪﻫﺎ ﺻﻔﺤﻪ  ٣٧٣-٣٦٣از ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺎﯾﺦ و اﻧﺒﯿﺎء اﴎاﺋﯿﻞ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

»اﻣـﺎ اﮔـﺮ ﻋﻬـﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺷـﺎﻣﻞ وﻋﺪه ﻧﺠﺎت ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﻋﻬﺪی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ روی ﮐﻮه ﺳـﯿﻨﺎ ﺷـﮑﻞ
ﮔﺮﻓـﺖ؟ ﻣـﺮدم در اﺳﺎرﺗﺸـﺎن ،ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان زﯾـﺎدی آﮔﺎﻫﯽ ﺧـﻮد از ﺧـﺪا و اﺻﻮل ﻋﻬـﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ را
از دﺳـﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ....
»ﺧـﺪا آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﮐـﻮه ﺳـﯿﻨﺎ آورد؛ ﺟـﻼل ﺧـﻮد را آﺷـﮑﺎر منـﻮد؛ او ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ اﺣـﮑﺎم ﺧـﻮد را
ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه وﻋـﺪه ﺑـﺮﮐﺎت زﯾـﺎد در ﺻـﻮرت ﻓﺮﻣﺎﻧـﱪداری اﯾﺸـﺎن داد‘ :اﮔـﺮ آواز ﻣـﺮا ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘـﻪ
ﺑﺸـﻨﻮﯾﺪ ،و ﻋﻬـﺪ ﻣـﺮا ﻧـﮕﺎه دارﯾـﺪ ،ﻫامﻧـﺎ  ...ﺑـﺮای ﻣـﻦ ﻣﻤﻠﮑـﺖ ﮐ َﻬﻨـﻪ و ِ
اﻣـﺖ ﻣﻘـﺪس ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑـﻮد’ )ﺧـﺮوج ﺑـﺎب  ۱۹آﯾـﺎت  ۵و  .(۶ﻣـﺮدم ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎری ﻗﻠﺐ ﺧـﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪون ﻣﺴـﯿﺢ رﻋﺎﯾﺖ
ﴍﯾﻌـﺖ ﺧـﺪا ﺑﺮاﯾﺸـﺎن ﻏﯿـﺮ ﻣﻤﮑـﻦ ﺑـﻮد را ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻧﺪادﻧـﺪ؛ و آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﺧـﺪا ﻋﻬـﺪ
ﺑﺴـﺘﻨﺪ ....ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ،آﻧﻬـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ ﭼﻨـﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻋﻬـﺪ ﺧﻮد را ﺑـﺎ ﺧﺪا ﺷﮑﺴـﺘﻨﺪ و
ﺑـﺎ ﺗﻌﻈﯿـﻢ ﺑـﻪ ﺑﺘﻬـﺎ آﻧﻬـﺎ را ﭘﺮﺳـﺘﯿﺪﻧﺪ .آﻧﻬـﺎ منـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﻟﻄـﻒ ﺧـﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻬـﺪی ﮐﻪ
ﺷﮑﺴـﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﯿـﺪی داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ؛ و اﯾﻨـﮏ ،آﻧﻬـﺎ ﮐـﻪ ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎری و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺨﺸـﯿﺪه ﺷـﺪن
ﺧـﻮد را ﻣـﯽ دﯾﺪﻧـﺪ ،ﻧﯿﺎزﺷـﺎن ﺑـﻪ ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪه را ﮐـﻪ در ﻋﻬـﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤـﯽ منﺎﯾـﺎن ﺷـﺪه ﺑـﻮد
۹۲

،اﺣﺴـﺎس منﻮدﻧـﺪ و  ...آﻧﻬـﺎ اﮐﻨـﻮن ﺑـﺎ اﯾـامن و ﻣﺤﺒـﺖ ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘـﮕﺎن از اﺳـﺎرت ﺑﻪ
ﮔﻨـﺎه ﺑـﺎ ﺧﺪاوﻧـﺪ ارﺗﺒـﺎط ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ .آﻧﻬـﺎ اﮐﻨـﻮن آﻣـﺎده ﻗﺪرداﻧـﯽ از ﺑﺮﮐﺎت ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻮدﻧـﺪ – «.اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖ ،ﻣﺸـﺎﯾﺦ و اﻧﺒﯿـﺎء ﺻﻔﺤـﺎت  ۳۷۱و .۳۷۲
Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, pp. 371, 372

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺷام ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻧﻮع »ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ« اﺳﺖ ﯾﺎ »ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ«؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ؟
 .۲ﺷام ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮل داده اﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ
داد؟ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷام در درک ﻣﻌﻨﺎی ﻓﯿﺾ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺧﻼﺻـﻪ :رواﯾـﺎت ﻫﺎﺟـﺮ ،اﺳـامﻋﯿﻞ و ﻓﺮزﻧـﺪان اﴎاﺋﯿـﻞ ﺑـﺮ روی ﮐـﻮه ﺳـﯿﻨﺎ ،ﺣامﻗـﺖ ﺗـﻼش ﺑـﺮ
ﺧـﻮد اﺗﮑﺎﯾـﯽ در اﻧﺠـﺎم آﻧﭽـﻪ ﺧـﺪا وﻋـﺪه داده اﺳـﺖ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫﺪ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ روش در ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ
ﭘﺎرﺳـﺎمنﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﯿﺸـﺪ .ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻋﻬـﺪی ﺟـﺎودان از ﻓﯿﻀﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘـﺪا ﭘﺲ از ﮔﻨـﺎه ﺑﺎ آدم
و ﺣـﻮا ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪ ،ﺑـﺎ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ اﺣﯿـﺎ ﺷـﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻣﺴـﯿﺢ ﺗﺤﻘـﻖ ﯾﺎﻓﺖ.

۹۳

درس ﯾﺎزدﻫﻢ

 ۲ﺗﺎ  ۸ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

آزادی در ﻣﺴﯿﺢ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۱۵؛ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﻪ  ۲۰؛ روﻣﯿﺎن
ﺑﺎب  ۸آﯾﻪ  ۱؛ ﻋﱪاﻧﯿﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۴و  ۱۵؛ روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۸آﯾﻪ  ، ۴ﺑﺎب  ۱۳آﯾﻪ . ۸

آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ» :زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷام ای ﺑﺮادران ﺑﻪ آزادی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ؛ اﻣﺎ زﻧﻬﺎر آزادی ﺧﻮد
را ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺴﻢ ﻣﮕﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی:
ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷام آزادی ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ آزادی ﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوی از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی
ﻧﻔﺴﺘﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ) .ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ .(۱۳

ﭘﻮﻟـﺲ در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺔ  ،۴ﺑﻄـﻮر ﺧﻼﺻـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از »آزادی« ﮐـﻪ در
ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ دارﯾـﻢ ،اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣـﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟـﺲ از »آزادی« ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ از آن ﺳـﺨﻦ ﺑﻌﻤﻞ
ﻣـﯽ آورد ﭼﯿﺴـﺖ اﯾـﻦ آزادی ﺷـﺎﻣﻞ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی اﺳـﺖ؟ اﯾـﻦ آزادی ﺗـﺎ ﮐﺠـﺎ ﭘﯿـﺶ ﻣـﯽرود؟ آﯾـﺎ
در آزادی ﻣﺤﺪودﯾﺘـﯽ وﺟـﻮد دارد؟ و آزادی در ﻣﺴـﯿﺢ ﭼـﻪ ارﺗﺒﺎﻃـﯽ ﺑـﺎ ﴍﯾﻌـﺖ و اﺣﮑﺎم دارد؟
ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ دو ﺧﻄـﺮ ﺑـﻪ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﻫﺸـﺪار داده و ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﻮاﻻت واﮐﻨﺶ ﻧﺸـﺎن
ﻣﯿﺪﻫـﺪ .ﺧﻄـﺮ اول ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺮاﯾـﯽ ﯾـﺎ اﻋﺘﻘـﺎد ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ رﻋﺎﯾـﺖ اﺣـﮑﺎم مبﻨﻈـﻮر اﺳـﺘﺤﺼﺎل
رﺳـﺘﮕﺎری اﺳـﺖ .ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن ﭘﻮﻟـﺲ در ﻏﻼﻃﯿـﻪ ﺑﺸـﺪت ﺗـﻼش ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ ﺗﺎ ﺑـﺎ رﻓﺘﺎر و ﮐـﺮدار ﺧﻮد
ﻟﻄـﻒ و رﺣﻤـﺖ ﺧـﺪا را ﮐﺴـﺐ ﮐﻨﻨـﺪ زﯾﺮا ﺑﯿﻨﺶ ﺧـﻮد را از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺮﯾﻀﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺴـﯿﺢ
و رﺳـﺘﮕﺎری او از دﺳـﺖ داده ﺑﻮدﻧـﺪ؛ ﻫـامن آزادی ﮐـﻪ ﭘﯿـﺶ از اﯾـﻦ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ اﯾـامن در ﻣﺴـﯿﺢ
ﺑﺪﺳـﺖ آورده ﺑﻮدﻧـﺪ .ﺗﻬﺪﯾـﺪ دوم ﮔﺮاﯾـﺶ ﺑـﻪ ﺗﺠـﺎوز ﺑـﻪ آزادی ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐـﺮده ﺑـﻮد ﺑـﺎ ﻟﻐـﺰش ﺑـﻪ اﻧﺤﻄـﺎط .ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾـﻦ دﯾـﺪﮔﺎه را دارﻧـﺪ ،ﺑﻪ اﺷـﺘﺒﺎه ﻓﺮض ﮐـﺮده اﻧﺪ
ﮐـﻪ آزادی ﻣﺘﻀـﺎد ﺑـﺎ ﴍﯾﻌﺖ اﺳـﺖ.
ﻫـﻢ اﺣـﮑﺎم ﮔﺮاﺋـﯽ و ﻫـﻢ اﻧﺤﻄـﺎط ﮔﺮاﺋـﯽ ﻣﺨﺎﻟـﻒ آزادی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،زﯾـﺮا ﻫـﺮ دو ﺑـﻪ ﯾـﮏ
ﻣﯿـﺰان ﭘﯿـﺮوان ﺧـﻮد را در ﺷـﮑﻠﯽ از ﺑﺮدﮔـﯽ و ﻣﺤﺪودﯾـﺖ ﻧـﮕﺎه ﻣﯽدارﻧـﺪ .اﮔﺮﭼـﻪ ،درﺧﻮاﺳـﺖ
۹۴

و اﻟﺘـامس ﭘﻮﻟـﺲ از ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺛﺎﺑـﺖ ﻗـﺪم ﺑـﻮدن و اﺳـﺘﻮاری در آزادی ﺣﻘﯿﻘـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣـﻖ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧـﻪ اﯾﺸـﺎن در ﻣﺴـﯿﺢ اﺳـﺖ.
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۹ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۳ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺎ را آزاد ﮐﺮده اﺳﺖ
»ﭘـﺲ ﺑـﻪ آن آزادی ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ آن آزاد ﮐـﺮد ،اﺳـﺘﻮار ﺑﺎﺷـﯿﺪ و ﺑﺎز در ﯾـﻮغ ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﻣﺸـﻮﯾﺪ« )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾﺔ .(۱
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﺻﻒآراﯾﯽ رﻫﱪ ﯾﮏ ارﺗﺶ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد ،ﭘﻮﻟﺲ ﻏﻼﻃﯿﺎن را
ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯿﺴﺎزد ﺗﺎ آزادی ﺧﻮد را در ﻣﺴﯿﺢ واﮔﺬار ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﻟﺤﻦ آﻣﺮاﻧﻪ و ﺗﻨﺪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً
ﻫامن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻗﺼﺪ آن را داﺷﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از
آن آﻣﺪه و ﭘﺲ از آن ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺪم ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺳﺖ در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺧﻮدمنﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .آزادی در ﻣﺴﯿﺢ متﺎﻣﯽ ﺑﺤﺚ
ﭘﻮﻟﺲ را ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻏﻼﻃﯿﺎن در ﺧﻄﺮ از دﺳﺖ دادن آن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.

ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﺎت  ۳و  ،۴ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺔ  ۱۶و ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺔ  ۱۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﺑﺮﺧـﯽ از
اﺳـﺘﻌﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﺑـﮑﺎر رﻓﺘﻪاﻧـﺪ ﮐﺪاﻣﻨـﺪ و آنﻫـﺎ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ درک ﻣـﺎ از
آﻧﭽـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﺮای ﻣـﺎ اﻧﺠـﺎم داده اﺳـﺖ ،ﮐﻤـﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ؟
ﺳـﺨﻨﺎن ﭘﻮﻟـﺲ» ،ﺑـﻪ آن آزادی ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ آن آزاد ﮐـﺮد« )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾﺔ ،(۱
ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺗﻮﺻﯿـﻪ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ اودر اﯾﻨﺠـﺎ اﺳـﺘﻌﺎرهای دﯾﮕـﺮ در ذﻫـﻦ دارد .ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨـﺪی ﭘﻮﻟﺲ
در اﯾـﻦ ﻋﺒـﺎرت ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻗﺎﻋـﺪه ای اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آزاد ﮐـﺮدن ﻣﺬﻫﺒـﯽ اﺳـﯿﺮان )ﻋﺘـﻖ( ﺑـﮑﺎر رﻓﺘﻪ
اﺳـﺖ .از آﻧﺠﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮدﮔﺎن از ﻫﯿـﭻ ﺣـﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧـﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﺒﻮدﻧـﺪ ،ﭼﻨﯿـﻦ ﻓﺮض ﻣﯽﺷـﺪ ﮐﻪ
ﯾـﮏ اﻟﻬـﻪ ﯾـﺎ رب ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺧﺮﯾـﺪن آزادی اﯾﺸـﺎن ﺑـﻮد و در ﻋﻮض ،ﺑـﺮده اﮔﺮﭼـﻪ واﻗﻌـﺎً آزد ﺑﻮد،
از ﻧﻈـﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧـﯽ ﺑـﻪ آن اﻟﻬـﻪ ﯾـﺎ رب ﺗﻌﻠـﻖ داﺷـﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠـﯽ اﯾﻦ روﻧـﺪ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﻮد؛
اﻣـﺎ اﯾـﻦ ﺑـﺮده ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺮای آزادی ﺧـﻮد ،ﭘﻮل را ﺑـﻪ ﺧﺰاﻧـﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑـﺮای ﻣﺜﺎل،
ﺷـﯿﻮه و ﻗﺎﻋـﺪه ای را در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ ﮐـﻪ در ﯾﮑـﯽ از ﻗﺮﯾـﺐ ﺑـﻪ ﯾﮑﻬـﺰار ﮐﺘﯿﺒﻪای ﮐـﻪ در ﻣﻌﺒﺪ
ﻫﺎﺗـﻒ آﭘﻮﻟـﻮ در دﻟﻔـﯽ ﮐﺸـﻒ ﺷـﺪ و ﺗﺎرﯾﺨـﺶ ﺑـﻪ  ۲۰۱ﭘﯿـﺶ از ﻣﯿـﻼد ﻣﺴـﯿﺢ ﺗـﺎ  ۱۰۰ﭘـﺲ از
۹۵

ﻣﯿـﻼد ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸـﺖ» :آﭘﻮﻟـﻮ ﻫﺎﺗـﻒ ،ﺑـﺮای آزادی ،ﯾـﮏ ﺑﺮدة زن را از ﺳﻮﺳـﯿﺒﻮس اﻣﻔﯿﺴـﺎ
) (Sosibus of Amphissaﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻧﺎﯾﺴـﯿﺎ  Nicaeaﺧﺮﯾـﺪاری منـﻮد ...ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ ﺧﺮﯾﺪ ،ﻧﺎﯾﺴـﯿﺎ
ﺑـﺮای آزادی ﮐـﻪ ﺑﺪﺳـﺖ آورده ﺑـﻮد ﺑﻪ آﭘﻮﻟﻮ وﻗﻒ ﺷـﺪ – «.ﺑـﻦ وﯾﱰﯾﻨﮕﺘﻮن ﺳـﻮم ،در ﺑﺎب ﻓﯿﺾ
در ﻏﻼﻃﯿـﻪ ﮐـﻪ از ﻣﺮﺟـﻊ زﯾـﺮ اﻗﺘﺒﺎس ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ.
Ben Witherington III, Grace in Galatia (Grand Rapids, Mich.: William B.
Eerdmans Publishing Company, 1998), p. 340
اﯾـﻦ ﻗﺎﻋـﺪه ﺷـﺒﺎﻫﺘﯽ اﺳﺎﺳـﯽ ﺑـﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﻮﻟـﺲ دارد ،اﻣﺎ ﯾـﮏ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳـﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارد .در اﺳـﺘﻌﺎرة ﭘﻮﻟـﺲ ﻫﯿـﭻ ﭼﯿـﺰ ﺧﯿﺎﻟـﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد .ﻣـﺎ ﺧـﻮد ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺧﺮﯾـﺪ را ﻓﺮاﻫـﻢ
ﻧﮑﺮدﯾـﻢ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺔ  ،۲۰ﺑـﺎب  ۷آﯾـﺔ  .(۲۳اﯾـﻦ ﻣﺒﻠـﻎ ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑـﻮد .ﻣﺎ
ﻗـﺪرت ﻧﺠـﺎت ﺧـﻮد را ﻧﺪاﺷـﺘﯿﻢ ،اﻣـﺎ ﻋﯿﺴـﯽ ﺷـﻔﺎﻋﺖ ﮐـﺮد و ﮐﺎری را ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ
ﺑـﺮای ﺧـﻮد ﻧﺒﻮدﯾـﻢ ،اﻧﺠـﺎم داد )دﺳـﺖ ﮐـﻢ ﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺴـﻠﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽﻣـﺎن( .او ﺟﺮﯾﻤﺔ ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﻣﺎ را
ﭘﺮداﺧـﺖ ﮐـﺮد و از اﯾـﻦ ﺟﻬـﺖ ﻣـﺎ را از ﻗﯿـﺪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿـﺖ آزاد منـﻮد.

ﺑـﻪ زﻧﺪﮔـﯽ ﺧـﻮد ﺑﻨﮕﺮﯾـﺪ .آﯾـﺎ ﻫﺮﮔـﺰ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸـﯿﺪ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺘﯿﺪ ﺧـﻮد را
ﻧﺠـﺎت ﺑﺪﻫﯿـﺪ؟ ﭘﺎﺳـﺨﺘﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﭼﻪ ﭼﯿـﺰی درﺑﺎره ﻣﯿـﺰان ﻗـﺪردان ﺑﻮدﻧﺘﺎن ﺑـﺮای آﻧﭽﻪ
در ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺎ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﺷـام ﺑﮕﻮﯾﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۴ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﻣﺎﻫﯿﺖ آزادی ﻣﺴﯿﺤﯽ
دﺳـﺘﻮر ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺛﺎﺑـﺖ ﻗـﺪم ﺑـﻮدن در آزادی ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮای ﮔـﺮوه ﺧﺎﺻـﯽ ﻧﺒـﻮد ﺑﻠﮑـﻪ
ﺑـﺮای متـﺎم اﯾامﻧـﺪاران در ﻫـﺮ دوره و زﻣـﺎن ﺑـﻮد .ﺑﯿﺎﻧﯿـﻪ ای از ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻣﻘﺪﻣﺘـﺎ ذﮐـﺮ ﻣﯿﺸـﻮد:
»ﻣﺴـﯿﺢ ﻣـﺎ را رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸـﯿﺪه اﺳـﺖ« .ﭼﺮا ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺮای آن آزادی ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﻧﺪ ﻣﺤﮑﻢ
ﺑﺎﯾﺴـﺘﻨﺪ؟ ﺑﺨﺎﻃـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﭘﯿـﺶ از اﯾﻦ و ﻫـﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ آﻧـﺎن آزادی و رﻫﺎﯾـﯽ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳـﺖ .ﺑـﺎ ﮐﻼﻣـﯽ دﯾﮕـﺮ رﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﭼﯿﺰی اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﭘﯿـﺶ از اﯾﻦ ﺑـﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
آورده اﺳﺖ.
اﯾـﻦ اﻟﮕـﻮی ﺑﯿـﺎن ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻫﺸـﺪار و اﻧـﺪرز دﻧﺒـﺎل ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،از ﺷـﺎﺧﺼﻪ ﻫـﺎی
ﻣﮑﺎﺗﺒـﺎت در رﺳـﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺔ  ، ۲۰ﺑﺎب  ۱۰آﯾـﺎت  ۱۳و ۱۴
؛ ﮐﻮﻟﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺔ  .(۶ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ،ﭘﻮﻟﺲ در ﺑـﺎب  ۶روﻣﯿﺎن ،ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻇﻬـﺎر ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﺑﺎره
واﻗﻌﯿﺖﻫـﺎی وﺿﻌﯿـﺖ ﻣـﺎ در ﻣﺴـﯿﺢ اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ ،از ﺟﻤﻠـﻪ »اﯾـﻦ را ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯿﺖ
ﮐﻬﻨـﻪ ﻣـﺎ ﺑـﺎ او ﻣﺼﻠـﻮب ﺷـﺪ« )روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺔ  .(۶ﭘﻮﻟـﺲ ﺳـﭙﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﺔ اﯾـﻦ
ﺣﻘﯿﻘـﺖ ،اﻧـﺪرز ﻫﺸـﺪارﮔﻮﻧﻪ واﺟـﺐ را اراﺋـﻪ دﻫـﺪ» ،ﭘـﺲ ﮔﻨـﺎه در ﺟﺴـﻢ ﻓﺎﻧﯽ ﺷـام ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ
ﻧﮑﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻫﻮﺳـﻬﺎی آن را اﻃﺎﻋـﺖ منﺎﯾﯿـﺪ« )روﻣﯿـﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾـﺔ  .(۱۲ﴐورﺗﺎً ﭘﻮﻟﺲ ﺑـﺎ روش ﺧﻮد
۹۶

ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ»آﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﯾـﮏ ﻣﺴـﯿﺤﯽ واﻗﻌـﯽ ﺑﺎﺷـﯿﺪ« .ﻃﺮﯾﻘـﻪ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﻌﻨـﻮی و اﺧﻼﻗـﯽ
اﻧﺠﯿـﻞ ﺑـﻪ ﻣـﺎ منـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎر ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑـﺮ دوش ﺑﮕﺬارﯾـﺪ ﺗـﺎ ﺛﺎﺑـﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧﺪا
ﻫﺴـﺘﯿﺪ .در ﻋـﻮض ،ﻣـﺎ ﻫـﺮ آﻧﭽـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺑـﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻓﺮزﻧﺪان او ﻫﺴـﺘﯿﻢ.

ﻣﺴـﯿﺢ ﻣـﺎ را از ﺑﻨـﺪ ﭼـﻪ ﭼﯿﺰی آزاد ﮐﺮده اﺳـﺖ؟ روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۱۴و  ،۱۸ﺑﺎب ۸
آﯾـﺔ  ۱؛ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت  ۳و  ، ۸ﺑـﺎب  ۵آﯾﺔ  ۱؛ ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑﺎب  ۲آﯾﺎت  ۱۴و .۱۵
اﺳـﺘﻔﺎده از واژة آزادی ﺑـﺮای ﺗﻮﺻﯿـﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ،ﺑﯿﺸـﱰ از ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕـﺮ ﮐﺘﺎب ﻋﻬﺪ
ﺟﺪﯾـﺪ ،در رﺳـﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟـﺲ ﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽﺷـﻮد .واژة آزادی و واژه ﻫـﺎی ﻫـﻢ رﯾﺸـﺔ آن  ۲۸ﺑﺎر در
رﺳـﺎﻟﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟـﺲ آﻣـﺪه و در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ در ﺟﺎﻫـﺎی دﯾﮕﺮﺗﻨﻬـﺎ  ۱۳ﺑﺎر  ،ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻮﻟـﺲ از آزادی ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﻧﺨﺴـﺖ اﯾﻨﮑـﻪ ،آزادی ﻣﻔﻬﻮﻣـﯽ ﴏﻓـﺎً ﺧﯿﺎﻟـﯽ و ﻓﺮﺿـﯽ
ﻧﯿﺴـﺖ .آزادی ﺑـﻪ آزادی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،اﻗﺘﺼـﺎدی ﯾـﺎ آزاد زﻧﺪﮔـﯽ ﮐـﺮدن ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪﻣﺎن
ﺑﺎﺷـﺪ ،اﺷـﺎره ﻧـﺪارد .ﺑﺎﻟﻌﮑـﺲ ،اﯾـﻦ ﻧﻮﻋﯽ آزادی اﺳـﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﺔ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ رﯾﺸـﻪ
دارد .ﻣﻮﺿـﻮع ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻪ آزادی از اﺳـﺎرت و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿـﺖ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺷـﺪه از ﴍﯾﻌﺖ اﺷـﺎره دارد ،اﻣﺎ آزادی ﻣﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﯿﺸـﱰی ﻣﯽﺷـﻮد .و آن آزادی
از ﮔﻨـﺎه ،ﻣـﺮگ اﺑﺪی و ﺷـﯿﻄﺎن اﺳـﺖ.
»وﺟﻮد و ﻫﺴﺘﯽ ﺑﴩﯾﺘﯽ ﮐﻪ از ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺗﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺎرت ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد – اﺳﺎرت
ﴍﯾﻌﺖ ،ﻋﻨﺎﴏ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ،ﮔﻨﺎه ،ﺟﺴﻢ و ﺷﯿﻄﺎن .ﺧﺪا ﭘﴪش را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﯾﻦ ﺑﺮده داران را از ﺑﯿﻦ ﺑﱪد – «.ﺗﯿﻤﻮﺗﯽ ﺟﻮرج ،ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺻﻔﺤﻪ . ٣٥٤
Timothy George, Galatians, p. 354

ﺷـام اﺣﺴـﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿـﺪ در زﻧﺪﮔـﯽ ﺑـﺮدة ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾـﯽ ﻫﺴـﺘﯿﺪ؟ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾﺔ ۱
را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﺴـﭙﺎرﯾﺪ و از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ آزادی در ﻣﺴـﯿﺢ را ﺑﺮای ﺷـام ﺑﻪ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ در
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺪل ﺳـﺎزد.

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۵ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺣﮑﺎﻣﮕﺮاﯾﯽ
)ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۲ﺗﺎ (۱۲

روﺷﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ در ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۲ﺗﺎ  ۱۲ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ
از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ».ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ«» ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ!«» ،ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ!«» ،ﻣﻦ ﭘﻮﻟﺲ

۹۷

ﺑﻪ ﺷام ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ «.ﭘﻮﻟﺲ ﻣﺎ را ﻓﺮﯾﺐ منﯽدﻫﺪ .او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﻣﺮی از ﻓﻌﻞ )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ( ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﻋﺘﺒﺎر و اﻗﺘﺪار رﺳﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺪاﻋﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ درک ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﺘﻨﻪ
ﺷﺪن ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻄﺮات اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۲ﺗـﺎ  ۱۲را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ در ﻣـﻮرد ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﮐﻠـﯽ ﺧﺘﻨﻪ ،ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﻫﺸـﺪار ﻣﯽدﻫﺪ؟
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﺧﺘﻨﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد را ﺑﻪ
ﻧﮕﻪ داﺷنت متﺎﻣﯽ ﴍﯾﻌﺖ ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﺑﺎن ﭘﻮﻟﺲ در آﯾﺎت  ۲و  ۳ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻠامت
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﺨﻮﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ )(ophelesei؛ در ﻋﻮض آنﻫﺎ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﴍﯾﻌﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ) .(opheiletesاﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﴍﯾﻌﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ،
منﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب و اﻃﺎﻋﺖ منﺎﯾﺪ .ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ.
دوم ،آنﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻣﺴـﯿﺢ »ﺟـﺪا« ﺑﺸـﻮﻧﺪ .ﺗﺼﻤﯿـﻢ ﺑـﺮای ﻋـﺎدل ﺷـﻤﺮده ﺷـﺪن ﺑـﺎ اﻋـامل،
درﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل ﻣﺴـﺘﻠﺰم اﻧـﮑﺎر راه ﺧـﺪا در ﻋـﺎدل ﺷـﻤﺮدن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ» .منﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻫـﺮ دو ﻃﺮﯾـﻖ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ .درﯾﺎﻓـﺖ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺼﺪﯾـﻖ اﯾﻨﮑﻪ منﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺧﻮدﺗﺎن
را ﻧﺠـﺎت ﺑﺪﻫﯿـﺪ و ﺳـﭙﺲ در ﻧﺘﯿﺠـﺔ ادﻋـﺎی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﺗـﺎن ﺧﺘﻨـﻪ ﺷـﺪن ،ﻏﯿـﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ– «.
ﺟـﺎن آر .داﺑﻠﯿـﻮ .اﺳـﮑﺎت ،ﮐـﻪ از ﻣﺮﺟـﻊ زﯾـﺮ اﻗﺘﺒﺎس ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ.
John R. W. Stott, The Message of Galatians (Leicester, England: InterVarsity
Press, 1968), p. 133
ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﺳـﻮم ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺎ ﺧﺘﻨـﻪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺎﻧـﻊ رﺷـﺪ روﺣﺎﻧـﯽ ﻣﯽﺷـﻮد .ﻗﯿـﺎس او از
دوﻧـﺪهای اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﯿﴩﻓﺘـﺶ ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﺧـﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪ ﻣـﻮرد ﺧﺮاﺑـﮑﺎری ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳـﺖ .در واﻗـﻊ ،واژة ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ »ﻣﻨﺤـﺮف ﺷـﺪن« )آﯾـﻪ  (۷در ﭼﺮﺧﻪﻫـﺎی ﻧﻈﺎﻣـﯽ ﺑﺮای
اﺷـﺎره ﺑـﻪ »ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﯾـﮏ ﺟـﺎده ﯾـﺎ ﭘـﻞ ﯾـﺎ ﻗـﺮار دادن ﻣﺎﻧﻌـﯽ در ﻣﺴـﯿﺮ دﺷـﻤﻦ ﺑـﺮای ﻣﺘﻮﻗـﻒ
منـﻮدن ﭘﯿـﴩوی او «،اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﺪ .ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﻣﺮﺟـﻊ زﯾـﺮ.
– The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 978
در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ،ﺧﺘﻨـﻪ وﺟﻬـﻪ ﺻﻠﯿـﺐ را ﻣﺨـﺪوش ﻣﯿﺴـﺎزد .ﭼﮕﻮﻧـﻪ؟ ﭘﯿـﺎم ﺧﺘﻨـﻪ ﺷـﺪن ﺑـﺮ اﯾـﻦ
دﻻﻟـﺖ دارد ﮐـﻪ ﺷـام ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺧﻮدﺗـﺎن را ﻧﺠـﺎت ﺑﺪﻫﯿـﺪ؛ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ،ﺑﺮای ﻏـﺮور ﺑﴩی
ﻣﺘﻤﻠﻘﺎﻧـﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﮔﺮﭼـﻪ ﭘﯿـﺎم ﺻﻠﯿـﺐ ﻏـﺮور ﺑـﴩ را ﺟﺮﯾﺤـﻪ دار ﻣﯿﮑﻨـﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ اذﻋﺎن
منﺎﯾﯿـﻢ ﮐـﻪ ﮐﺎﻣﻼً واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻫﺴـﺘﯿﻢ.
ﭘﻮﻟـﺲ از دﺳـﺖ اﯾـﻦ اﻓـﺮاد ﺑﺪﻟﯿـﻞ اﴏارﺷـﺎن ﺑـﺮ ﺧﺘﻨﻪ ﭼﻨﺎن ﺧﺸـﻤﮕﯿﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
آرزو دارد ﭼﺎﻗـﻮ ﻟﻐـﺰش ﮐﻨـﺪ و آنﻫـﺎ ﺧـﻮد را ﻋﻘﯿـﻢ منﺎﯾﻨـﺪ! اﯾـﻦ ﺳـﺨﻨﺎن ﺗﻨﺪ و ﺧﺸـﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ
اﻣـﺎ ﻟﺤـﻦ ﭘﻮﻟـﺲ در واﻗـﻊ ﻣﯿـﺰان دﯾـﺪ ﺟﺪی وی ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع را ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
۹۸

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۶ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

آزادی ﻧﻪ ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ (۱۳
ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺔ  ۱۳ﻧﻘـﺎط ﻋﻄﻒ ﻣﻬﻢ ﮐﺘﺎب ﻏﻼﻃﯿﺎن را ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﭘﻮﻟـﺲ ﺗـﺎ اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑـﺮ ﻣﺤﺘﻮای دﯾﻨـﯽ ﭘﯿﺎﻣﺶ متﺮﮐﺰ داﺷـﺖ ،اﮐﻨـﻮن رو ﺑﻪ ﻣﺴـﺌﻠﺔ رﻓﺘﺎر
ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻣـﯽآورد .اﻧﺴـﺎن ﮐـﻪ ﺑﺎ اﻋامل ﴍﯾﻌـﺖ ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾـﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﭘﻮﻟـﺲ ﻗﺼـﺪ داﺷـﺖ ﻏﻼﻃﯿﺎن را از ارﺗـﮑﺎب ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻮءاﺳـﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘـﻮة آزادی ،ﺑﺎز
دارد؟ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﻳﺔ .۱۳
ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻪ ﺧﻮﺑـﯽ از ﺳﻮءﺑﺮداﺷـﺖﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘـﻮهای ﮐـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿـﺪ وی ﺑﺮ ﻓﯿـﺾ و آزادی
ﮐـﻪ اﯾامﻧـﺪاران در ﻣﺴـﯿﺢ دارﻧـﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﮔﺎﻫﯽ داﺷـﺖ )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۳آﻳـﺔ  ، ۸ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت
 ۱و  .(۲اﮔﺮﭼـﻪ ،ﻣﺸـﮑﻞ اﻧﺠﯿـﻞ ﭘﻮﻟـﺲ ﻧﺒـﻮد ،ﺑﻠﮑـﻪ متﺎﯾﻞ اﻧﺴـﺎن ﺑـﺮای ﺧﻮﺷـﮕﺬراﻧﯽ و ﻫﻮﴎاﻧﯽ
ﺑـﻮد .ﺻﻔﺤـﺎت ﺗﺎرﯾـﺦ ﭘـﺮ از رواﯾـﺎت ﻣـﺮدم ،ﺷـﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫﺎﯾـﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻓﺴـﺎد و ﺗﻨـﺰل
آﻧـﺎن ﺑـﻪ ورﻃـﻪ ﻣﻬﻠـﮏ اﺧﻼﻗـﯽ ﻣﺴـﺘﻘﯿامً ﺑﻪ ﻋـﺪم ﭘﺮﻫﯿـﺰﮔﺎری آﻧﺎن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻮد .ﭼﻪ ﮐﺴـﯽ اﯾﻦ
متﺎﯾـﻞ را در زﻧﺪﮔـﯽ ﺧـﻮد ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧﮑـﺮده اﺳـﺖ؟ ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿﻞ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﺑﺎ وﺿﻮح ﺑﺴـﯿﺎر
ﭘﯿـﺮوان ﻣﺴـﯿﺢ را ﻓـﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧـﺪ ﮐـﻪ از اﻓـﺮاط در ﺟﺴـﻢ اﺟﺘﻨـﺎب ﮐﻨﻨـﺪ .در واﻗـﻊ ،او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﮐـﻪ آنﻫـﺎ ﻣﺘﻀـﺎد اﯾـﻦ را اﻧﺠـﺎم ﺑﺪﻫﻨـﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﺎ ﻣﺤﺒـﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨـﺪ «.ﻫامﻧﻄﻮر
ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮان را ﺑـﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪﻣـﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﮐﻨـﱰل ﻧﻔـﺲ و ﻣـﺮگ ﺑﻪ ﺷـﻬﻮﺗﺮاﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺴـﻢ ﺧﻮد
ﻇﻠـﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑـﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ آن اﺳـﺖ.
از اﯾـﻦ رو ،آزادی ﻣـﺎ در ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺪﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺧـﻮد را ﺑﻪ اﺳـﺎرت دﻧﯿـﺎ در آورﯾﻢ
 ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﯽ ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﺟﺪﯾـﺪی از ﺧﺪﻣـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ وﻇﯿﻔـﻪ ﺧﺪﻣـﺖ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان از روی
ﻣﺤﺒـﺖ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ »ﻓﺮﺻﺘـﯽ ﺑـﺮای ﻣﺤﺒـﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ ﺑـﺪون ﻫﯿـﭻ ﺗﺄﺧﯿـﺮ و اﻣـﮑﺎن اﯾﺠـﺎد
ﺟﻮاﻣـﻊ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﺔ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷـﺘﮕﯽ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺟـﺎی ﻃﻠﺒﯿﺪن ﻗﺪرت و ﻣﻘﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ«.
– ﺳـﻢ ﮐـﯽ .وﯾﻠﯿﺎﻣـﺰ ،در ﺑـﺎب ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﮐـﻪ از ﻣﺮﺟـﻊ زﯾـﺮ اﻗﺘﺒﺎس ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
Sam K. Williams, Galatians (Nashville, Tenn.: Abingdon Press, 1997), p. 145
ﺑﺪﻟﯿـﻞ آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﻣـﺎ ﺑﺎ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ و ﺟﻤﻠﻪﺑﻨـﺪی ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی اﻣـﺮوزی ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﻳﺔ ،۱۳
ﻏﻔﻠـﺖ منـﻮدن از ﻗـﺪرت ﺷـﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﯾـﻦ واژﮔﺎن ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑﺎﻋـﺚ ﻟﻐـﺰش ﻣﺎ ﺷـﺪه و ﻣﺎ را
ﺑـﻪ ﻫـامن ﭼﺎﻟـﻪ ای ﺑﯿﻨـﺪازد ﮐـﻪ ﻏﻼﻃﯿـﺎن در آن اﻓﺘـﺎده ﺑﻮدﻧـﺪ .ﻧﺨﺴـﺖ ،ﻧﺴـﺨﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ آﯾﺎت
ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺤﺒﺘـﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﺧﺪﻣـﺖ را ﺑـﺮ ﻣﻲاﻧﮕﯿـﺰد ،ﻣﺤﺒـﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟـﯽ ﺑـﴩی
منﯽﺑﺎﺷـﺪ – اﯾـﻦ ﻏﯿـﺮ ﻣﻤﮑـﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد؛ ﻣﺤﺒـﺖ ﺑـﴩی ﺑﺴـﯿﺎر ﻣـﴩوط ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﭘﻮﻟﺲ در
۹۹

ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺧـﻮد در اﯾـﻦ ﺑـﺎب ﺑﺰﺑـﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ از ﺣـﺮف ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻗﺒـﻞ از واژة ﻣﺤﺒـﺖ اﻟﻬﯽ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ روح اﻟﻘـﺪس آﻧـﺮا درﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿـﻢ) .روﻣﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺔ  .(۵ﺗﻌﺠﺐ
واﻗﻌـﯽ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ ﮐﻪ واژة ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﻪ ﺻـﻮرت »ﺧﺪﻣـﺖ« ،واژه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ﺑـﺮای »اﺳـﯿﺮ ﺑـﻮدن« ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .آزادی ﻣـﺎ ﺑـﺮای ﺧﻮدﻣﺨﺘـﺎری منﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺮای اﺳـﺎرت دو
ﺟﺎﻧﺒـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا اﺳـﺖ.

ﺑـﺎ ﺧـﻮد رو راﺳـﺖ ﺑﺎﺷـﯿﺪ :آﯾـﺎ ﺗﺎﺑﺤـﺎل ﻓﮑـﺮ ﮐﺮدهاﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـﺪ از آزادی ﮐـﻪ در
ﻣﺴـﯿﺢ دارﯾـﺪ ،ﺑـﺮای ﮐﻤـﯽ ﺧﻮﺷـﮕﺬراﻧﯽ در ﮔﻨـﺎه ﺑـﮑﺎر ﺑﱪﯾـﺪ؟ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺪی
درﻣـﻮرد اﯾـﻦ ﻃـﺮز ﺗﻔﮑﺮ وﺟـﻮد دارد؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۷ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ رﺳﯿﺪن اﺣﮑﺎم )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱۳ﺗﺎ (۱۵
ﻧﻈﺮﯾـﺎت ﻣﻨﻔـﯽ ﭘﻮﻟـﺲ درﺑـﺎره »ﺑﺠـﺎ آوردن متﺎﻣـﯽ ﴍﯾﻌـﺖ« )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾﺔ  (۳را
ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ اﻇﻬـﺎر ﻣﺜﺒـﺖ وی درﺑـﺎرة »ﻣﺤﻘـﻖ ﺷـﺪن اﺣـﮑﺎم« )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾﺔ (۱۴
ﺗﻄﺒﯿـﻖ ﻣﯽدﻫﯿـﺪ؟ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۰آﯾـﺔ  ۵؛ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۱۰و  ،۱۲ﺑﺎب  ۵آﯾﺔ
 ۳را ﺑـﺎ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۸آﯾـﺔ  ،۴ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﺔ  ۸و ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾﺔ  ۱۴ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺴـﯿﺎری ﺗﻀـﺎد ﻣﯿـﺎن ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﭘﻮﻟﺲ درﺑﺎرة »ﺑﺠـﺎ آوردن متﺎﻣﯽ ﴍﯾﻌﺖ« و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﻣﺜﺒﺘـﺶ در ﻣـﻮرد »ﮐﺎﻣـﻞ ﺷـﺪن متﺎﻣـﯽ ﴍﯾﻌـﺖ« را ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ دﯾﺪهاﻧـﺪ .اﻣﺎ آنﻫـﺎ در واﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ .راهﺣـﻞ در اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻋﻤﺪا ً از ﻫـﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺟﻤـﻼت ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
متﺎﯾـﺰی ﻣﻬـﻢ ﻣﯿـﺎن دو روش ﻣﺘﻔـﺎوت ﺗﻌﺮﯾـﻒ رﻓﺘـﺎر ﻣﺴـﯿﺤﯽ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﴍﯾﻌـﺖ ،اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ،ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﺳـﺖ وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﻪ ﻧﮕـﻪ داﺷـنت
ﻣﺴـﯿﺤﯽ اﺣـﮑﺎم اﺷـﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﻫﺮﮔـﺰ آن را ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان »اﻧﺠـﺎم دادن ﴍﯾﻌﺖ« ﺑﯿـﺎن منﯽﮐﻨﺪ .او
اﯾـﻦ ﻋﺒـﺎرت را ﺑـﺮای اﺷـﺎره ﻣﻨﺤﴫا ً ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎدرﺳـﺖ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ زﯾﺮ ﴍﯾﻌﺖ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و در ﺗـﻼش ﺑـﺮای ﺑﺪﺳـﺖ آوردن ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﺧـﺪا ﺑـﺎ »اﻧﺠﺎم« آﻧﭽـﻪ ﴍﯾﻌﺖ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﺣﻔـﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع دﻻﻟـﺖ منﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺠـﺎت در ﻣﺴـﯿﺢ را ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻃﺎﻋـﺖ منﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﯿﭻﭼﯿـﺰ منﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﯿﺸـﱰ از اﯾـﻦ از ﺣﻘﯿﻘـﺖ دور ﺑﺎﺷـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ آنﻫـﺎ ﴍﯾﻌـﺖ را
»ﮐﺎﻣـﻞ« ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﻣﻨﻈـﻮر او اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ رﻓﺘـﺎر ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﯿﺸـﱰ از اﻃﺎﻋﺘـﯽ
ﻇﺎﻫـﺮی از ﺗﻨﻬـﺎ »اﻧﺠـﺎم« ﴍﯾﻌـﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ؛ ﺑﻠﮑـﻪ ﴍﯾﻌـﺖ را »ﮐﺎﻣـﻞ« ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ از واژة
ﮐﺎﻣـﻞ ﮐـﺮدن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ زﯾـﺮا اﯾﻦ ﻓﺮاﺗـﺮ از ﺗﻨﻬﺎ »اﻧﺠﺎم دادن« ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﻧﻮع اﻃﺎﻋﺖ
۱۰۰

رﯾﺸـﻪ در ﻋﯿﺴـﯽ دارد )ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺔ  ۱۷را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( .اﯾـﻦ ﺗـﺮک ﴍﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ راﻫﯽ
اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ آن اﯾامﻧـﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﯿـﺖ و ﻣﻌﻨـﺎی متﺎﻣﯽ ﴍﯾﻌـﺖ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ منﺎﯾﺪ.

ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﮔﻔﺘـﺔ ﭘﻮﻟـﺲ ،ﻣﻌﻨـﺎی ﮐﺎﻣـﻞ ﴍﯾﻌـﺖ در ﮐﺠـﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷـﻮد؟ ﻻوﯾـﺎن ﺑﺎب ۱۹
آﯾـﺔ  ۱۸؛ ﻣﺮﻗـﺲ ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﺎت  ۳۱و  ۳۳؛ ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۱۹آﯾـﺔ  ۱۹؛ روﻣﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱۳آﯾﺔ
 ۹؛ ﯾﻌﻘـﻮب ﺑـﺎب  ۲آﯾـﺔ . ۸
اﮔﺮﭼـﻪ ﺑﯿـﺎن ﭘﻮﻟـﺲ در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﻧﻘـﻞ ﻗﻮﻟـﯽ از ﮐﺘـﺎب ﻻوﯾﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ رﯾﺸـﻪ در
اﺳـﺘﻔﺎدة ﻋﯿﺴـﯽ از ﻻوﯾـﺎن ﺑـﺎب  ۱۹آﯾـﺔ  ۱۸دارد .اﮔﺮﭼـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻌﻠـﻢ ﯾﻬـﻮدی ﻧﺒـﻮد ﮐـﻪ
ﺑـﻪ ﻻوﯾـﺎن ﺑـﺎب  ۱۹آﯾـﺔ  ۱۸ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺧﻼﺻـﺔ ﮐﻞ ﴍﯾﻌـﺖ اﺷـﺎره ﮐـﺮد .رﺑـﺎی ﯾﺎ ﺧﺎﺧـﺎم ﻫﯿﻠﻞ
) (Rabbi Hillelﮐـﻪ ﺣـﺪود ﯾـﮏ ﻧﺴـﻞ ﭘﯿـﺶ از ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﯽزﯾﺴـﺖ ،ﮔﻔـﺖ» ،آﻧﭽـﻪ ﺑـﺮای ﺷـام
ﻧﻔﺮتاﻧﮕﯿـﺰ اﺳـﺖ ،ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪﺗﺎن اﻧﺠـﺎم ﻧﺪﻫﯿـﺪ؛ اﯾـﻦ متﺎﻣـﯽ ﴍﯾﻌـﺖ اﺳـﺖ «.اﻣـﺎ
دﯾـﺪﮔﺎه ﻋﯿﺴـﯽ ﮐﺎﻣـﻼً ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮد )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۷آﯾـﺔ  .(۱۲ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ اﯾﻦ ﻣﺜﺒﺖﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﴍﯾﻌﺖ و ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ .ﺑﺪون ﻣﺤﺒـﺖ ،ﴍﯾﻌﺖ ﺗﻬﯽ
و ﴎد اﺳـﺖ؛ ﺑـﺪون ﴍﯾﻌـﺖ ،ﻣﺤﺒـﺖ ﻫﯿـﭻ ﺟﻬﺘـﯽ ﻧﺪارد.

ﮐـﺪام آﺳـﺎنﺗﺮ اﺳـﺖ و ﭼـﺮا :ﻣﺤﺒـﺖ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان ﯾـﺎ در واﻗـﻊ اﻃﺎﻋـﺖ از ده ﻓﺮﻣـﺎن؟
ﭘﺎﺳـﺦﻫﺎی ﺧـﻮد را در ﮐﻼس ﻣﻄـﺮح ﮐﻨﯿـﺪ.

ﺟﻤﻌﻪ

 ۸ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ» :اﯾـامن اﺻﯿـﻞ ﻫﻤﻮاره ﺑـﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻤـﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺟﻠﺠﺘﺎ
ﻧـﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿـﺪ ،ﺑﺨﺎﻃـﺮ اﯾـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ روح ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻋﺪم اﻧﻔﻌـﺎل وادارﯾـﺪ و ﻧﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺮای
ﺧـﻮد ﻻﻻﯾـﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺨﻮاﺑﯿـﺪ  ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺮای اﯾﺠـﺎد اﯾـامن در ﻣﺴـﯿﺢ اﺳـﺖ ،اﯾامﻧـﯽ ﮐـﻪ در
ﭘﺎﻻﯾـﺶ روح از ﻟﺠـﻦزار ﺧﻮدﺧﻮاﻫـﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨـﺪ .وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﯾـامن راﺑﻄـﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺴـﯿﺢ
ﺣﻔـﻆ ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ ،ﮐﺎرﻣـﺎن ﺗـﺎزه ﴍوع ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻫﻤـﺔ اﻧﺴـﺎنﻫﺎ ﻋـﺎدات ﻓﺎﺳـﺪ و ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎری
دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻮﺳـﯿﻠﺔ ﻧـﱪدی ﺷـﺪﯾﺪ از ﻣﯿـﺎن ﺑﺮوﻧـﺪ .ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎﯾـﺪ در ﻧـﱪد اﯾامن ﻣﺒـﺎرزه ﮐﻨﺪ.
اﮔـﺮ ﮐﺴـﯽ ﭘﯿـﺮو ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺎﺷـﺪ ،منﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺗﻨـﺪ ،ﺳـﻨﮕﺪل و ﻋـﺎری از ﻫﻤﺪردی ﺑﺎﺷـﺪ.
او منﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﮔﻔﺘـﺎر ﺧـﻮد ﺧﺸـﻦ و ﺑـﯽادب ﺑﺎﺷـﺪ .منﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﭘـﺮ زرق و ﺑـﺮق و ﺧـﻮد اﺗـﮑﺎ
ﺑﺎﺷـﺪ .او منﯽﺗﻮاﻧـﺪ از ﺧـﻮد راﺿـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﯾـﺎ از ﮐﻠـامت ﺧﺸـﻦ ،و ﴎزﻧـﺶ آﻣﯿـﺰ و ﺗﻘﺒﯿـﺢ ﮐﻨﻨﺪه
اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
»ﮐﺎر ﻣﺤﺒـﺖ از ﮐﺎر اﯾـامن ﴎﭼﺸـﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿـﺮد .دﯾـﻦِ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎر
۱۰۱

ﻣـﺪاوم ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ‘ .ﺑﮕﺬارﯾـﺪ ﻧـﻮر ﺷـام ﺑﺮ ﻣـﺮدم ﺑﺘﺎﺑﺪ ﺗـﺎ اﻋامل ﻧﯿﮑﻮی ﺷـام را دﯾﺪه ،ﭘﺪر ﺷـام را
ﮐـﻪ در آﺳـامن اﺳـﺖ متﺠﯿـﺪ منﺎﯾﻨـﺪ‘ ’.ﭘﺲ ای ﻋﺰﯾـﺰان ﻣﻦ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﻣﻄﯿـﻊ ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ ،ﻧﻪ
در ﺣﻀـﻮر ﻣـﻦ ﻓﻘـﻂ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺴـﯿﺎر زﯾﺎدﺗـﺮ اﻵن وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ ﻏﺎﯾﺒـﻢ ،ﻧﺠﺎت ﺧـﻮد را ﺑﻪ ﺗـﺮس و ﻟﺮز
ﺑﻌﻤـﻞ آورﯾـﺪ ’.ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ در ﮐﺎر ﺧـﻮب ﻏﯿﻮر ﺑﺎﺷـﯿﻢ؛ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐـﻪ ﮐﺎر ﺧـﻮب را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ.
و ﺷـﺎﻫﺪ ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ‘ ،ﻣـﻦ از اﻋامل ﺗـﻮ آﮔﺎﻫﻢ’.
»در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ ﺻﺤﯿـﺢ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻋـامل زﯾـﺎد ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾـﯽ منﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻧﺠـﺎت را ﺗﻀﻤﯿـﻦ
ﮐﻨﻨـﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ دارد ﮐـﻪ اﯾامﻧـﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﺳـﺎزد ،روح را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
درﻣـﯽآورد – «.اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖ ،ﺑـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﻣﺮﺟﻊ زﯾﺮ.
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1111

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱در ﮐﻼس ،ﭘﺎﺳـﺦﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ آﺧـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ روز ﭘﻨﺠﺸـﻨﺒﻪ را ﺑـﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح

ﮐﻨﯿـﺪ .ﺑﯿﺸـﱰ اﻓـﺮاد ﮐـﺪام ﻣـﻮرد را آﺳـﺎنﺗﺮ ﻣﯽداﻧﻨـﺪ و ﭼـﺮا؟ ﭘﺎﺳـﺦ ﺷـام ﭼـﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﻣﻬﻤـﯽ را ﺑـﻪ ﺷـام درﺑـﺎرة ﻣﻌﻨـﺎی ﮐﺎﻣـﻞ ﮐـﺮدن ﴍﯾﻌﺖ اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫﺪ؟
 .۲ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾامن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺒﺖ »ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ «.ﻣﻨﻈﻮر او ﭼﯿﺴﺖ؟
 .۳اﯾـﺪة ﺑﺪﻧﺒـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده از آزادیﺗـﺎن در ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻮدن ﺑـﺮای ارﺗـﮑﺎب ﺑـﻪ ﮔﻨـﺎه را
ﺑﺮرﺳـﯽ منﺎﯾﯿـﺪ .ﭼـﺮا اﻧﺠـﺎم ﭼﻨﯿـﻦ ﮐﺎری ﺑﺴـﯿﺎر آﺳـﺎن اﺳـﺖ؟ ﺑﺎ اﯾـﻦ وﺟﻮد ،ﻫـﺮ زﻣﺎن
ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎن ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،در ﭼـﻪ داﻣـﯽ ﻣﯽاﻓﺘـﺪ؟ )اول ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑﺎب ۳
آﯾـﺔ  ۸را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ(.
ﺧﻼﺻـﻪ :آزادی ﯾﮑـﯽ از واژﮔﺎن ﻣﺤﺒـﻮب ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺮای ﺗﻌﺮﯾـﻒ اﻧﺠﯿـﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺷـﺎﻣﻞ آﻧﭽـﻪ
ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﺮای آزادی ﻣـﺎ از اﺳـﺎرت ﺟﻬـﺎن ﺑـﺮای ﻣـﺎ اﻧﺠـﺎم داده اﺳـﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕـﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه
ﺷـﺪمنﺎن ﺑـﻪ داﺷـنت زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣـﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﮐـﻪ آزادیﻣـﺎن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ
اﺣـﮑﺎم ﭘﺮﺳـﺘﯽ ﯾـﺎ ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑـﺎری ﻧﺸـﻮد .ﻣﺴـﯿﺢ ﻣـﺎ را آزاد ﻧﮑـﺮد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿـﻢ ﺑـﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺧﺪﻣـﺖ ﮐﻨﯿﻢ،
ﺑﻠﮑـﻪ ﺗـﺎ زﻧﺪﮔـﯽ ﺧـﻮد را وﻗﻒ ﺧﺪﻣـﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤﺴـﺎﯾﮕﺎمنﺎن منﺎﺋﯿﻢ.
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درس دوازدﻫﻢ

 ۹ﺗﺎ  ۱۵ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﺑﺎ روح زﯾﺴنت

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۱۶ﺗـﺎ  ۲۵؛ ﺗﺜﻨﯿـﻪ ﺑﺎب  ۱۳آﯾـﺎت  ۴و ۵
؛ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۷آﯾـﺎت  ۱۴ﺗـﺎ ۲۴؛ ارﻣﯿـﺎ ﺑـﺎب  ۷آﯾـﻪ  ۹؛ ﻫﻮﺷـﻊ ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ  ۲؛ ﻣﺘـﯽ ﺑﺎب
 ۲۲آﯾـﺎت  ۳۵ﺗﺎ .۴۰
آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :اﻣـﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ در ﮐﻨـﺎر روح ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺧﻮاﻫﺸـﻬﺎی ﺟﺴـﻢ را ﺑﻪ ﺟﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﯿـﺪ آورد« .ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ از ) NASBﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ .(۱۶
ﯾﮑـﯽ از ﻣﺤﺒـﻮب ﺗﺮﯾـﻦ ﴎودﻫـﺎی ﻣﺴـﯿﺤﯽ ،ﴎود »ﺑﯿـﺎ ﺗـﻮ ای ﭼﺸـﻤﺔ متﺎﻣﯽ ﺑـﺮﮐﺎت «١از
راﺑـﺮت راﺑﯿﻨﺴـﻮن ۲ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
.١ Come, Thou Fount of Every Blessing
Robert Robinson . ۲
اﮔـﺮ ﭼـﻪ راﺑﯿﻨﺴـﻮن ﻫﻤـﻮاره ﻓـﺮد اﯾامﻧـﺪاری ﻧﺒـﻮد .ﻣـﺮگ ﭘـﺪرش او را ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐـﺮده ﺑﻮد و
او ﺑﻪ ﻓﺴـﻖ و ﻓﺠﻮر و ﻣﯽ ﮔﺴـﺎری ﮐﺸـﯿﺪه ﺷـﺪه ﺑﻮد .راﺑﯿﻨﺴـﻮن ﭘﺲ از ﺷـﻨﯿﺪن ﺳـﺨﻨﺎن واﻋﻆ
ﻣﻌـﺮوف ،ﺟـﻮرج واﯾﺘﻔﯿﻠـﺪ ،٣زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ منﻮد و ﺷـﺒﺎﻧﯽ ﻣﻘﯿﺪ ﺷـﺪ و آن ﴎود
ﴍف ﴎﮔﺮداﻧـﯽ ام
را ﻧﻮﺷـﺖ ﮐـﻪ در اﺑﺘـﺪا دارای اﯾـﻦ ﺟﻤـﻼت ﺑـﻮد » :اﺣﺴـﺎس ﻣﯿﮑﻨـﻢ ﮐـﻪ در ُ ُ
ﴍف ﺗـﺮک ﺧﺪاﯾـﯽ ﻫﺴـﺘﻢ ﮐﻪ دوﺳـﺘﺶ دارم « .
ﭘـﺮوردﮔﺎرا  .در ُ ُ
.٣ George Whitefield
ﻓﺮدی از ﻋﺒﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﴎﮔﺮداﻧﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﻌﺬب و ﻧﮕﺮان ﺑﻮد و ﻋﺒﺎرت را ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ داد» :اﻟﻬﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺗﻮ ﺳﺠﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؛ ﺳﺠﺪه ﺑﻪ ﻋﺸﻖ؛ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ«.
ﻋﻠﯿﺮﻏـﻢ ﻧﯿـﺖ ﺧـﻮب ﻧﮕﺎرﻧـﺪه ،ﮐﻠـامت اﺻﻠـﯽ دﻗﯿﻘـﺎ ،ﺗﻘﻼ و ﮐﺸـﻤﮑﺶ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن را ﺗﴩﯾﺢ
ﻣﯿﮑﻨـﺪ .ﻣـﺎ اﯾامﻧـﺪاران دارای دو ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ،ﺟﺴـﻢ و روح و اﯾـﻦ دو ﺑـﺎ ﻫـﻢ در ﺳـﺘﯿﺰ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ .اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎر ﻣﺎ ﻫﻤـﻮاره »ﻣﺴـﺘﻌﺪ« اﻧﺤﺮاف از ﺧـﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ
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متﺎﯾﻞ داﺷـﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺴـﻠﯿﻢ روح او ﺑﺸـﻮﯾﻢ آﻧﮕﺎه ﴐورﺗﯽ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﺮده متﺎﯾﻼت ﺟﺴـﻢ ﺑﺎﺷـﯿﻢ .اﯾﻦ
ﻣﻄﻠـﺐ ﻓﺤـﻮا و ﻧﯿـﺮوی ﭘﯿـﺶ ﺑﺮﻧـﺪه ﭘﯿـﺎم ﭘﻮﻟـﺲ در ﻣﺘﻮن اﯾـﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱۶ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۱۰ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﮔﺎم ﺑﺮ داﺷنت در روح
ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  ۱۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺎم ﺑﺮداﺷـنت ﭼـﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑـﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
اﯾـامن دارد؟ ﺗﺜﻨﯿـﻪ ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﺎت  ۴و  ۵؛ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﻪ  ۱۳؛ اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب ۴
آﯾـﺎت  ۱و  ۱۷؛ ﮐﻮﻟﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ .۱۰
»ﮔﺎم ﺑﺮداﺷـنت« ﺗﺸـﺒﯿﻬﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ از ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ اﻗﺘﺒﺎس ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ ﻃﺮز
رﻓﺘـﺎر اﻧﺴـﺎن اﺷـﺎره دارد .ﭘﻮﻟـﺲ ﮐـﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ ﯾﻬﻮدی اﺳـﺖ ،در رﺳـﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻏﻠـﺐ از اﯾﻦ
ﺗﺸـﺒﯿﻪ ﺑـﺮای ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻧـﻮع رﻓﺘـﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ منﺎﯾﺎن ﮔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑـﮑﺎر ﺑـﺮدن اﯾـﻦ ﺗﺸـﺒﯿﻪ ﺗﻮﺳـﻂ وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ اﺣﺘـامل زﯾـﺎد ﺑـﺎ ﻧﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎی اوﻟﯿﻪ
ﻣﺮﺑـﻮط ﻣـﯽ ﺷـﺪ ،ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﻮد .ﭘﯿـﺶ از آﻧﮑـﻪ ﭘﯿـﺮوان ﻋﯿﺴـﯽ ،ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﻮﻧﺪ )اﻋامل
رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﻪ  ،(۲۶آﻧﻬـﺎ در واﻗـﻊ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿـﺮوان »راه ﯾﺎ ﴏاط« ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷـﺪﻧﺪ
)ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۴آﯾـﻪ  ۶؛ اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۲۲آﯾـﻪ  ،۴ﺑـﺎب  ۲۴آﯾـﻪ  .(۱۴اﯾﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ در زﻣـﺎن ﻫـﺎی ﺧﯿﻠـﯽ دور ،ﴏﻓـﺎً ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ای از ﺑﺎورﻫـﺎی دﯾﻨـﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮ
ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﻧﺒـﻮد ﺑﻠﮑـﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ »راﻫﯽ« ﺑـﺮای »رﻓﺘﺎر ﮐـﺮدن« در زﻧﺪﮔـﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.

ﺗﺸـﺒﯿﻪ ﭘﻮﻟـﺲ درﺑـﺎره ﮔﺎم ﺑﺮداﺷـنت ﺑـﻪ ﭼـﻪ روش ﻫﺎﯾـﯽ ﺑـﺎ آﻧﭽـﻪ در ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ﯾﺎﻓـﺖ
ﻣـﯽ ﺷـﻮد ،ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ؟ ﺧـﺮوج ﺑـﺎب  ۱۶آﯾـﻪ  ۴؛ ﻻوﯾـﺎن ﺑـﺎب  ۱۸آﯾـﻪ  ۴؛ ارﻣﯿـﺎ ﺑﺎب
 ۴۴آﯾـﻪ  ۲۳را ﺑـﺎ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۱۶و  ۲۵و روﻣﯿـﺎن ﺑﺎب  ۸آﯾﻪ  ۴ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﺮاﻫـﯽ ﮐـﺮدن در ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ در واﻗـﻊ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان »راه رﻓنت ﯾـﺎ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷـنت« ﺗﻌﺮﯾﻒ منﯽ
ﺷـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﻋـﯽ ﺧـﺎص ﺗـﺮ ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان »ﮔﺎم ﺑﺮداﺷـنت در اﺣـﮑﺎم و ﴍﯾﻌـﺖ« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺷـﺪ.
 Halakhahﯾـﺎ ﻣﻨﺎﻫـﯽ ﺗﻌﺎﻟﯿـﻢ دﯾﻨـﯽ )اﻣـﺮ ﺑﻪ ﻣﻌـﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑـﺮ( واژه ای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﺑـﺮای اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻗﻮاﻧﯿـﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺣـﮑﺎم و رﺳـﻮم ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﴍﯾﻌﺖ و ﭘﺪراﻧﺸـﺎن ﺑﮑﺎر
ﻣـﯽ ﺑﺮدﻧـﺪ .در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ  halakhahﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺼﻮرت »اﺣﮑﺎم ﯾﻬﻮدی« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،اﯾﻦ
۱۰۴

واژه در واﻗـﻊ ﺑـﺮ اﺳـﺎس واژه ﻋـﱪی »راه رﻓـنت« و از ﻧﻈـﺮ ﺗﺤـﺖ اﻟﻠﻔﻈﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﯽ »روش رﻓنت«
ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﻮﻟﺲ درﺑﺎره »ﮔﺎم ﺑﺮداﺷنت در روح« ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ از ﴍﯾﻌﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﻧﺪارد .او
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد منﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ ﴍﯾﻌﺖ را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﴍﯾﻌﺖ ﯾﺎ اﻃﺎﻋﺖ از آن منﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ،روﺷﯽ
اﺣﮑﺎﻣﮕﺮاﯾﯽ و ﯾﺎ ﴍﯾﻌﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن از ﴍﯾﻌﺖ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﻮد .اﻃﺎﻋﺖ
واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎب ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻬﺎم ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ روح ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ .(۱۸

ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺷـام از »ﮔﺎم ﺑﺮداﺷـنت در روح« ﭼـﻪ ﺑﻮده اﺳـﺖ؟ ﺷـام ﭼﮕﻮﻧـﻪ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﯿـﺪ؟ ﭼـﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾـﯽ در زﻧﺪﮔﯿﺘـﺎن ،اﯾﻦ ﻧﻮع راه رﻓنت را دﺷـﻮارﺗﺮ ﻣﯽ ﺳـﺎزﻧﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﻧﺰاع ﻣﺴﯿﺤﯽ
»زﯾـﺮا ﺧﻮاﻫـﺶ ﺟﺴـﻢ ﺑـﻪ ﺧـﻼف روح اﺳـﺖ و ﺧﻮاﻫـﺶ روح ﺑﻪ ﺧﻼف ﺟﺴـﻢ؛ و اﯾﻦ دو
ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﻣﻨﺎزﻋـﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺑﻄـﻮری ﮐـﻪ آﻧﭽـﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ منﯽﮐﻨﯿـﺪ« )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎب ۵
آﯾـﻪ ۱۷؛ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۷آﯾـﺎت  ۱۴ﺗـﺎ  ۲۴را ﻧﯿﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﺷـام در زﻧﺪﮔﯿﺘـﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
اﯾامﻧـﺪار ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ واﻗﻌﯿـﺖ ﺧﺸـﻦ و دردﻧﺎک اﯾـﻦ ﮐﻠامت را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐـﺮده اﯾﺪ؟
ﻧﺰاﻋﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ منﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻄﻮر ﺧﺎص
ﺑﻪ ﻧﺰاع دروﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮد ﻣﺴﯿﺤﯽ وﺟﻮد دارد اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫامﻫﻨﮓ
ﺑﺎ متﺎﯾﻼت ﺟﺴﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۸آﯾﻪ  ،(۷ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ روح ﺗﻮﻟﺪی ﺗﺎزه
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﻧﺰاع روﺣﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۳آﯾﻪ  .(۶اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ منﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺰاع اﺧﻼﻗﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ منﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای دارﻧﺪ .اﻣﺎ
ﺣﺘﯽ آن ﻧﺰاع ﻧﯿﺰ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ روح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺰاع ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑُﻌﺪ ﺟﺪﯾﺪی دارد ،زﯾﺮا
اﯾامﻧﺪار دارای دو ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻧﱪد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﺴﻢ و روح.
ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن در ﻃـﻮل ﺗﺎرﯾـﺦ ﻣﺸـﺘﺎق رﻫﺎﯾـﯽ از اﯾـﻦ ﻧـﺰاع ﺑـﻮده اﻧـﺪ .ﺑﺮﺧـﯽ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﮐﻨـﺎر
ﮐﺸـﯿﺪن از ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺪﻧﺒـﺎل ﭘﺎﯾـﺎن دادن ﺑـﻪ اﯾﻦ ﻧﺰاع ﺑـﻮده اﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺪﻋﯽ ﺷـﺪه
اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎر ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﺑﻌﻀـﯽ از اﻋامل اﻟﻬﯽ ﻓﯿﺾ رﯾﺸـﻪ ﮐﻦ ﺷـﻮد .ﻫﺮ
دو اﯾـﻦ ﮐﻮﺷـﺶ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ای منﯿﺮﺳـﻨﺪ .اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻣـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻗـﺪرت روح ﺑﻄـﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﯽ
۱۰۵

ﺗﻮاﻧﯿـﻢ متﺎﯾـﻼت ﺟﺴـﻢ را از ﺑﯿـﻦ ﺑﱪﯾـﻢ ،اﯾـﻦ ﺗﻀـﺎد ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧـﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﺎ در
آﻣـﺪن دوﺑـﺎره ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺪﻧـﯽ ﺗـﺎزه درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻨﯿـﻢ ،اداﻣـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ .ﻓـﺮار ﮐـﺮدن از اﺟﺘامع
ﻫﯿـﭻ ﮐﻤﮑـﯽ منـﯽ ﮐﻨـﺪ زﯾـﺮا ﻫﺮ ﮐﺠـﺎ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ اﯾـﻦ ﻧﺰاع را ﺑـﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿـﻢ ﺑﺮد و اﯾـﻦ ﺗﺎ زﻣﺎن
ﻣـﺮگ و ﯾـﺎ آﻣـﺪن دوﺑـﺎره ﻣﺴـﯿﺢ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺎ دارای دو ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ،ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤـﻪ در آن واﺣـﺪ در دو
ﺳـﻮی اﯾـﻦ ﻧـﱪد ﻗـﺮار دارﯾـﻢ .ﺑﺨـﺶ روﺣﺎﻧـﯽ ﻣـﺎ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ روﺣﺎﻧـﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒـﺪ و از
ﺟﺴـﻢ ﺑﯿـﺰار اﺳـﺖ .اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺟﺴـامﻧﯽ ﻣـﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾـﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺟﺴـﻢ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ
روﺣﺎﻧﯿـﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ را ﻣـﯽ ﻃﻠﺒـﺪ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﯾـامن آورده ﺑـﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ
در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺟﺴـﻢ ﺑﺴـﯿﺎر ﺿﻌﯿـﻒ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺗﻨﻬـﺎ اﻣﯿـﺪی ﮐـﻪ ﻣـﺎ در رام منـﻮدن ﺟﺴـﻢ دارﯾـﻢ،
ﺗﺼﻤﯿـﻢ روزاﻧـﻪ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺷـﺪن ﺑـﺎ روح در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻧﻔـﺲ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎرﻣـﺎن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ
دﻟﯿـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣـﴫ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎ راه رﻓـنت در روح را اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﻨﯿﻢ.

از ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺧﻮدﺗـﺎن از ﻧـﱪد ﻣﯿـﺎن اﯾـﻦ دو ﻃﺒﯿﻌـﺖ ،ﺑـﻪ ﻓﺮدی ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ اﯾﻦ ﻧﺰاع
ﺑـﯽ ﭘﺎﯾـﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﺲ درﮔﯿﺮ اﺳـﺖ ﭼـﻪ اﻧـﺪرزی ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۲ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

اﻋامل ﺟﺴﻢ

ﺑـﺎ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷـﺪ در ﺧﺼـﻮص ﻧـﱪد ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﯿـﻦ ﺟﺴـﻢ و روح  ،ﭘﻮﻟـﺲ در ﻏﻼﻃﯿﺎن
ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۱۸ﺗـﺎ  ۲۶در ﺑـﺎب ﻣﺎﻫﯿـﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑﺎ ﺑﻬـﺮه ﺑﺮداری از ﻓﻬﺮﺳـﺘﯽ از رذﯾﻠﺖ ﻫﺎ
و ﻓﻀﺎﯾـﻞ اﺧﻼﻗـﯽ ﺑـﻪ ﴍح و ﺗﻔﺼﯿـﻞ ﻣﯿﭙـﺮدازد .ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣﺪوﻧـﯽ از رذاﯾﻞ ﯾﺎ ﻓﻀﺎﯾـﻞ ،از وﯾﮋﮔﯽ
ادﺑـﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺟﺎﯾـﮕﺎه ﺧـﻮد را در ادﺑﯿﺎت ﯾﻬـﻮدی و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ –روﻣﯽ ﺑـﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﮐـﺮده ﺑـﻮد .اﯾـﻦ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻫـﺎ رﻓﺘـﺎری را ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ از آن اﺟﺘﻨـﺎب ﻣﯽﺷـﺪ )ﻣﻨﺎﻫـﯽ( و ﻓﻀﺎﯾﻠﯽ را
ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ در ﭘﯿـﺶ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﯽ ﺷـﺪ )اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌـﺮوف( ﻣﺸـﺨﺺ منﻮدﻧﺪ.

ﺑﺎ دﻗﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ رذاﯾﻞ و ﻓﻀﺎﯾﻞ را در آﯾﺎت زﯾﺮ ﺑﺮرﺳﯽ منﺎﯾﯿﺪ .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﺲ در
ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱۹ﺗﺎ  ۲۴ﺑﻪ ﭼﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ و ﯾﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ارﻣﯿﺎ ﺑﺎب  ۷آﯾﻪ  ۹؛ ﻫﻮﺷﻊ ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ ۲؛ ﻣﺮﻗﺲ ﺑﺎب  ۷آﯾﺎت  ۲۱و  ۲۲؛ اول
ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﺑﺎب  ۳آﯾﺎت  ۲و  ۳؛ اول ﭘﻄﺮس ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  ۳؛ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۲۱آﯾﻪ . ۸
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ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾﻨﮑـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﮐﺎﻣـﻼً از ﻓﻬﺮﺳـﺖ رذاﯾـﻞ و ﻓﻀﺎﯾـﻞ آﮔﺎه ﺑـﻮد ،ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎی ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﻮﺟﻬـﯽ در روﺷـﯽ ﮐـﻪ او اﯾـﻦ دو ﻓﻬﺮﺳـﺖ را در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﮑﺎر ﻣـﯽ ﺑـﺮد ،وﺟﻮد دارد .ﻧﺨﺴـﺖ،
ﺣﺘـﯽ ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ اﯾـﻦ دو ﻓﻬﺮﺳـﺖ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه ای ﯾﮑﺴـﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
اﺷـﺎره منـﯽ ﮐﻨـﺪ .او ﻓﻬﺮﺳـﺖ رذاﯾـﻞ را ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »اﻋامل ﺟﺴـﻢ« و ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻓﻀﺎﯾﻞ را ﺑـﺎ ﻋﻨﻮان
»مثـﺮة روح« ﻧـﺎم ﮔـﺬاری ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ متﺎﯾﺰی ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻫامﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐـﻪ ﺟﯿﻤﺰ دی.
ﺟـﯽ .دان ) (James D. G. Dunnﻣـﯽ ﻧﻮﯾﺴـﺪ» ،ﺟﺴـﻢ ﻣﯽﻃﻠﺒـﺪ اﻣـﺎ روح ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در
ﺟﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻫﻮاﯾـﯽ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨـﺪه از ﭘﺮﻣﺪﻋﺎﯾﯽ و ﻋﯿﺎﺷـﯽ ﺟﻨـﻮن آﻣﯿﺰ را اﺳﺘﻨﺸـﺎق
ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺸـﱰ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑـﺮای دﯾﮕﺮان ،آراﻣـﺶ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑـﻮدن ،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی
ﺳـﺨﻦ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ .ﯾﮑـﯽ ﺗﺤﺮﯾـﻒ ﺑـﴩی و دﯾﮕﺮی ﻗﺪرت ﯾـﺎ ﻓﯿﺾ اﻟﻬﯽ را ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﻣﯽ ﺳـﺎزد«.
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه از ﻣﺮﺟﻊ زﯾﺮ.
–The Epistle to the Galatians, p. 308
دوﻣﯿـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﺟﺎﻟـﺐ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﯿـﺎن دو ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﭘﻮﻟـﺲ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳـﺖ رذاﯾـﻞ ﻋﻤﺪا
ﺑﺼﻮرت ﺟﻤﻊ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷـﺪه اﺳـﺖ» :اﻋامل ﺟﺴـﻢ« .اﮔﺮ ﭼﻪ »مثﺮه روح« ﻣﻔﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾﻦ
ﺗﻔـﺎوت ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻧﺸـﺎن دﻫـﺪ ﮐـﻪ زﻧﺪﮔـﯽ در ﺟﺴـﻢ منﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﭼﯿﺰی ﺟـﺰ ﺗﻔﺮﻗﻪ ،آﺷـﻔﺘﮕﯽ،
اﺧﺘـﻼف و اﺗﺤـﺎد ﻧﺪاﺷـنت را ﺗﺮوﯾـﺞ دﻫـﺪ .در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ،زﻧﺪﮔـﯽ ﺗﺤـﺖ روح ،مثـﺮه ای از روح را
ﺑﻮﺟـﻮد ﻣـﯽ آورد ﮐـﻪ ﺧـﻮد را در ﻧـﻪ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﮐـﻪ اﺗﺤـﺎد را ﭘـﺮورش ﻣﯽ دﻫﻨـﺪ ،منﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷـﻮد.
در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ،ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣـﺮدم ادﻋـﺎ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ آﻧﭽﻪ اﻧﺴـﺎن درﺑﺎره ﺧـﺪا ﺑـﺎور دارد ،در
ﺻﻮرﺗـﯽ ﮐـﻪ او ﺻـﺎدق ﺑﺎﺷـﺪ واﻗﻌـﺎً اﻫﻤﯿﺘـﯽ ﻧـﺪارد .ﭼﯿﺰی منـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸـﱰ از اﯾـﻦ از ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻓﺎﺻﻠـﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻓﻬﺮﺳـﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟـﺲ از رذاﯾـﻞ دارد ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ را ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ :دﯾﺪﮔﺎه
ﻫـﺎی ﻓﺎﺳـﺪ در ﻣـﻮرد ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻧﻈﺮﯾـﺎت ﺗﺤﺮﯾـﻒ ﺷـﺪه درﺑـﺎره رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴـﯽ و دﯾﻨـﯽ و اﺧﻼﻗﯽ
ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ آن از ﺑﯿـﻦ رﻓـنت رواﺑﻂ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻋـﻼوه ﺑﺮ اﯾـﻦ ،آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ از دﺳـﺖ رﻓـنت زﻧﺪﮔـﯽ اﺑـﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﺸـﻮﻧﺪ )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾـﻪ .(۲۱

ﺑـﻪ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﮐﺎرﻫـﺎی ﺟﺴـﻢ ﻧﮕﺎﻫـﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾـﺪ .ﺑـﻪ ﭼـﻪ روﺷـﯽ ﻫﺎﯾـﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ
ﮐـﺪام از آﻧﻬـﺎ را ،ﺗﺠـﺎوز از ﯾـﮏ ﯾـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﺑﯿﺸـﱰی از ده ﻓﺮﻣـﺎن در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۱۳ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

مثﺮة روح )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۲۲ﺗﺎ (۲۴
»ﻟﯿﮑﻦ مثﺮه روح ،ﻣﺤﺒﺖ و ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺣﻠﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ و اﯾامن و
ﺗﻮاﺿﻊ و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﴍﯾﻌﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ« )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب ۵
آﯾﺎت  ۲۲و  .(۲۳اﻃﺎﻋﺖ از ده ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ مثﺮه روح را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
۱۰۷

آﯾﺎت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت ۲۸ ،۲۷ ،۲۲ ،۲۱؛ ﺑﺎب ۲۲
آﯾﺎت  ۳۵ﺗﺎ  ۴۰را ﻧﯿﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.

ده ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﻫﻨامﯾﯽ ﻣﺎ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺤﺒﺖ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﴩ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ از ﴍﯾﻌﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ آن در ﺗﻀﺎد
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮای ﺧﺪا و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎمنﺎن ده ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻫامن اﻧﺪازه ﮔﻔنت اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮای ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎذﺑﻪ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﭘﺎﻧـﺰده ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﯾـﮏ ﮐﻠﻤـﻪ ای از ﮐﺎرﻫـﺎی ﺟﺴـﻢ  ،مثـﺮه روح ﺑـﺎ ﻧـﻪ
ﻓﻀﯿﻠﺖ زﯾﺒﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ  ۹ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﻪ ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ ﺳـﻪ
ﺗﺎﯾـﯽ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ،اﻣـﺎ ﺗﻮاﻓﻘـﯽ ﮐﻮﭼﮏ در ﻣـﻮرد اﻫﻤﯿـﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﻬـﺎ وﺟـﻮد دارد .ﺑﺮﺧﯽ
اﺷـﺎره ای ﺿﻤﻨـﯽ ﺑﻪ ﺗﺜﻠﯿﺚ در ﺷـامره ﺳـﻪ وﺟـﻮد دارد؛ دﯾﮕـﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳـﻪ
ﺗﺎﯾـﯽ ﻣﻨﻌﮑـﺲ ﮐﻨﻨـﺪه روش ﻫﺎﯾـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑﺎ ﺧـﺪا ،ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ ﺧﻮد و
ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ ﺧﻮدﻣـﺎن ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑﺸـﻮﯾﻢ؛ و ﺑﺮﺧـﯽ دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ ﻓﻬﺮﺳـﺖ را ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻋﯿﺴـﯽ ﻣـﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻫـﺮ ﮐـﺪام از اﯾﻦ دﯾـﺪﮔﺎه ﻫـﺎ از ﻣﻨﺰﻟﺘـﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ ،ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد اﻫﻤﯿـﺖ زﯾـﺎدی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ در ﻣﺤﺒـﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻗﺮار ﻣـﯽ دﻫﺪ.
اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﺤﺒﺖ را ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ از  ۹ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻗـﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ،
اﺗﻔﺎﻗـﯽ منـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .او ﭘﯿـﺶ از اﯾـﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺤﺒـﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ را در ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب
 ۵آﯾـﺎت  ۶و  ۱۳ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ منـﻮده اﺳـﺖ و او اﯾـﻦ را در ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻓﻀﺎﯾـﻞ اﺧﻼﻗـﯽ اش در ﺟﺎﻫـﺎی
دﯾﮕـﺮ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿـﺪه اﺳـﺖ )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﻪ  ۶؛ اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎوس ﺑﺎب  ۴آﯾـﻪ  ،۱۲ﺑﺎب  ۶آﯾﻪ
 ۱۱؛ دوم ﺗﯿﻤﻮﺗـﺎوس ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  .(۲۲در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ متـﺎم ﻓﻀﺎﯾـﻞ دﯾﮕـﺮ در ﻣﻨﺎﺑـﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﺴـﯿﺤﯽ
ﻧﯿـﺰ دﯾـﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ،ﻣﺤﺒـﺖ ﻣﺨﺼـﻮص ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻫﻤـﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻣﺤﺒـﺖ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﴏﻓـﺎً ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻓﻀﺎﯾﻞ ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎد دﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﺷـﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓﻀﯿﻠـﺖ اﺳﺎﺳـﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ ﮐـﻪ ﮐﻠﯿـﺪی ﺑﺮای ﺳـﺎﯾﺮ ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷـﻮد .ﻣﺤﺒـﺖ مثـﺮه اﻓﻀـﻞ روح اﺳـﺖ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﻪ  ،۱۳روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  (۵و
ﺑﺎﯾـﺪ زﻧﺪﮔـﯽ و ﻧﮕـﺮش ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن را ﺗﻌﺮﯾـﻒ منﺎﯾـﺪ )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﺎت  ۳۴و  ،(۳۵ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ زﻣـﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ دﺷـﻮار ﺑﺎﺷـﺪ.

ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ در ﻣﺤﺒﺖ وﺟﻮد دارد؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون اﻧﮑﺎر ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺒﺖ
ﺑﻮرزﯾﺪ؟ ﻋﯿﺴﯽ درﺑﺎره ﻣﺤﺒﺖ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﺪ؟
۱۰۸

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۴ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

راه ﭘﯿﺮوزی

اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻧﺰاﻋـﯽ دروﻧـﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﺴـﻢ و روح ﻫﻤـﻮاره در ﻗﻠﺐ متـﺎم اﯾامﻧﺪاران ﺷـﺪت ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷـﺖ ،زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺗﺤﺖ ﻗﻠﻤﺮو ﺷﮑﺴـﺖ ،ﻋـﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷـﺪ.

ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۱۶ﺗـﺎ  ،۲۶ﮐﻠﯿـﺪ زﻧﺪﮔـﯽ در ﺟﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ روح ﺑـﺮ ﺟﺴـﻢ
ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﭼﯿﺴـﺖ؟
ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت  ۱۶ﺗﺎ  ۲۶ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻓﻌﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ در آن
روح ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ،اﯾامﻧﺪار ﺑﺎﯾﺪ در روح »ﻗﺪم ﺑﺮدارد« )آﯾﻪ .(۱۶
ﻓﻌﻞ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ  peripateoﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ادﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »راه رﻓنت در اﻃﺮاف ﯾﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی
« اﺳﺖ .ﭘﯿﺮوان ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﻌﺮوف ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ارﺳﻄﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوره ﮔﺮد ﻣﯿﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻫﺮ
ﺟﺎ ﮐﻪ ارﺳﻄﻮ ﻣﯽ رﻓﺖ ،او را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﺼﻮرت زﻣﺎن ﺣﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ درﺑﺎره رﻓﺘﺎر ﮐﺮدن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺨﻦ منﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ
در ﻋﻮض از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪاوم روزاﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ »ﮔﺎم ﺑﺮداﺷنت« در روح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ راه رﻓنت ﺑﺎ روح ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯿﻢ .ﻓﻌﻞ دوم »رﻫﱪی ﯾﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪن« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )آﯾﻪ  .(۱۸اﯾﻦ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روح ﻣﺠﺎل دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
راﻫﻨامﯾﯽ ﮐﻨﺪ )روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۸آﯾﻪ  ۱۴را ﺑﺎ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۱۲آﯾﻪ  ۲ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ( .وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ
رﻫﱪی و ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
دو ﻓﻌـﻞ ﺑﻌـﺪی در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  ۲۵منﺎﯾـﺎن ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ .ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﻓﻌـﻞ »زﻧﺪﮔـﯽ
ﮐـﺮدن« ) zaoدر ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ( ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺎ ﻓﻌـﻞ »زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن« ،ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﯿـﺎت ﺗﺎزه ﮐﻪ
ﺑﺎﯾـﺪ منـﺎد زﻧﺪﮔـﯽ ﻫـﺮ اﯾامﻧـﺪار ﺑﺎﺷـﺪ ،اﺷـﺎره ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ .اﺳـﺘﻔﺎده ﭘﻮﻟـﺲ از زﻣـﺎن ﺣﺎل اﺷـﺎره ﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺣﯿـﺎت ﺗـﺎزه ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ روزاﻧﻪ اﺣﯿـﺎ ﺷـﻮد ،دارد .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺑﺎ روح زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﭘﻮﻟـﺲ در اداﻣـﻪ ﻣـﯽ ﻧﻮﯾﺴـﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎ در روح »ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾـﻢ« .واژه ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺷـﺪه»ﮔﺎم ﺑﺮداﺷـنت« از ﻓﻌﻠـﯽ ﮐـﻪ در آﯾـﻪ  ۱۶آﻣـﺪه اﺳـﺖ ،ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .در اﯾﻨﺠـﺎ ﮐﻠﻤﻪ
 atoicheoﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ واژه ای ﻧﻈﺎﻣـﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎی »ﺑﻪ ﺻﻒ ﮐﺮدن« » ،ﻗـﺪم رو« ﯾﺎ »اﻃﺎﻋﺖ
و ﻫﻤﻨﻮاﺋـﯽ« اﺳـﺖ .اﯾـﺪه در اﯾﻨﺠـﺎ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ روح ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﻪ ﻣـﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸـﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺼـﻮرت روزاﻧﻪ ﻧﯿـﺰ زﻧﺪﮔﯿـامن را اداره ﮐﻨﺪ.
ﻓﻌﻠـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ در آﯾـﻪ  ۲۴ﺑـﮑﺎر ﻣـﯽ ﺑـﺮد» ،ﻣﺼﻠـﻮب منـﻮدن« ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ واژه ﮐﻤﯽ
ﺗـﮑﺎن دﻫﻨـﺪه اﺳـﺖ .اﮔـﺮ ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ از روح ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿـﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤـﯽ ﻗﺎﻃﻊ ﺑـﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن
۱۰۹

متﺎﯾـﻼت ﺟﺴـﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾـﻢ .ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳـﺘﻌﺎری ﺳـﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ﻣﺎ ﺟﺴـﻢ
را ﺑـﺎ ﺗﻐﺬﯾـﻪ روﺣﺎﻧـﯽ زﻧـﺪه ﻧﮕـﻪ ﻣﯿﺪارﯾـﻢ و متﺎﯾﻼت ﺟﺴـﻢ را ﺑﺎ ﮔﺮﺳـﻨﮕﯽ ﻣﺼﻠﻮب ﻣـﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺷـام ﭼـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات و اﻧﺘﺨـﺎب ﻫﺎﯾـﯽ را ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر داﺷـنت ﭘﯿـﺮوزی ﻫﺎﯾـﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺴـﯿﺢ وﻋـﺪه داده ﺷـﺪه اﯾـﺪ –ﭘﯿـﺮوزی ﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺮﺗﺐ از ﺷـام دور
ﻣـﯽ ﺷـﻮد ،ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۵ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ :ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ» :زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﮐﺎﻣـﻼً ﻫﻤﻮار ﻧﯿﺴـﺖ .ﻓﺮد ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑﺎ
ﮐﺸـﻤﮑﺶ ﻫﺎﯾـﯽ روﺑـﺮو ﻣﯿﺸـﻮد .وﺳﻮﺳـﻪ ﻫﺎی ﺷـﺪﯾﺪ ﺑـﻪ او ﻫﺠﻮم ﻣـﯽ آورﻧﺪ‘ .ﺟﺴـﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ
روح و روح در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺟﺴـﻢ در ﻧـﱪد ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ’.ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن اﯾـﻦ ﺗﺎرﯾﺦ زﻣﯿﻨـﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ
ﻣـﯽ ﺷـﻮﯾﻢ ،ﺣﻤـﻼت دﺷـﻤﻦ ﻓﺮﯾﺒﻨـﺪه ﺗـﺮ و ﺑﻐﺮﻧـﺞ ﺗـﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷـﺪ .ﺣﻤـﻼت او ﺑـﯽ رﺣامﻧﻪ ﺗﺮ
و ﺑﯿﺸـﱰ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ .ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻧـﻮر و ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ و
ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻐﯿﯿـﺮ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را دوﺳـﺖ داﺷـﺘﻪ و ﻓﺮﻣﺎنﻫـﺎی او را ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ
ﺧﺸـﻦ ﺗـﺮ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ – «.اﻟﻦ ﺟـﯽ .واﯾﺖ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه از ﻣﺮﺟﻊ زﯾﺮ.
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1111
»ﺗﺄﺛﯿـﺮ روح اﻟﻘـﺪس ،زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ در ﻧﻔـﺲ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻣـﺎ ﻣﺴـﯿﺢ را منـﯽ ﺑﯿﻨﯿـﻢ و ﺑـﺎ او
ﺻﺤﺒـﺖ منـﯽ ﮐﻨﯿـﻢ ،اﻣـﺎ روح ﻣﻘـﺪس او در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣـﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳـﺖ .او از ﻃﺮﯾﻖ در وﺟﻮد
ﻫﻤﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴـﯿﺢ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳـﮑﻮﻧﺖ روح آﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ،
مثـﺮه روح را منﺎﯾـﺎن ﻣـﯽ ﺳـﺎزﻧﺪ –ﻣﺤﺒـﺖ ،ﺷـﺎدی ،آراﻣﺶ و ﺣﻠـﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﮑـﯽ و اﯾامن– «.
اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾﺖ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه از ﻣﺮﺟﻊ زﯾﺮ.
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1112

۱۱۰

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱در ﻣﻮرد اﯾﺪه ﻣﺼﻠﻮب منﻮدن متﺎﯾﻼت ﺟﺴﻢ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﻣﻔﻬﻮم آن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﺮا ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﻞ ﻗﺪرمتﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؟ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﻓﻌﻞ ﻣﺼﻠﻮب ﮐﺮدن
ﺗﻮﺳﻂ او ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی درﺑﺎره ﻣﯿﺰان دﺷﻮاری ﻧﱪد ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟
 .۲ﺗﻼش اﻧﺴﺎن ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ مثﺮه روح اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷام درﺑﺎره اﯾﻦ
ﻧﻘﺶ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺷام ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟
 .۳ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾامن رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪه اﯾﻢ و ﻧﻪ ﺑﺎ اﻋامل .او در اداﻣﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ
اﻋامل ﺟﺴﻢ ﺟﺎﯾﯽ در ﻣﻠﮑﻮت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ دو ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻨﻈﺮﻣﻐﺎﯾﺮﻧﺪ.
وﻟﯽ ﭼﺮا در ﻋﻮض ﻫﺮ دو ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﻻزم و ﻣﻠﺰوم ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 .۴در ﻣﺴﯿﺮﺗﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻧﺰاﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﮔﻨﺎه
منﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻨﺎه ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﺗﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ؟ ﮐﺪام ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ
ﺗﺮدﯾﺪ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی را در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﻨﺎه در زﻧﺪﮔﯽ اش ،ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه ﭘﯿﺮوزی
ﺑﺮ ﮔﻨﺎه را دارﯾﻢ ،اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ
ﮔﻨﺎه ،ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،دارد؟
ﺧﻼﺻـﻪ :اﮔـﺮ ﭼـﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ اﯾامﻧـﺪاران ،ﻧﱪدی ﻣﯿﺎن متﺎﯾﻼت ﺟﺴـﻢ و متﺎﯾـﻼت روح وﺟﻮد
دارد ،زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻣﺤﮑـﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺮ ﮔﻨـﺎه و ﻣﺮگ ﻏﻠﺒﻪ
منـﻮد ،زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ روح در آن ﺣﺎﮐﻢ ﺑـﻮده و ﻓﯿﺾ ﺧـﺪا را ﮐﻪ ﻣﺎ را
ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ متﺎﯾﻼت ﺟﺴـﻢ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﺑﺮاﯾامن روزاﻧـﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﮑﻨﺪ.
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درس ﺳﯿﺰدﻫﻢ

 ۱۶ﺗﺎ  ۲۲ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

اﻧﺠﯿﻞ و ﮐﻠﯿﺴﺎ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۱۰؛ ﻣﺘﯽ ﺑـﺎب  ۱۸آﯾـﺎت  ۱۵ﺗﺎ ۱۷
؛ اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۰آﯾـﻪ  ۱۲؛ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﻪ  ۱؛ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۳آﯾـﻪ  ۳۴؛ ﻟﻮﻗـﺎ
ﺑـﺎب  ۲۲آﯾـﻪ . ۳
آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :ﺧﻼﺻـﻪ ﺑﻘـﺪری ﮐـﻪ ﻓﺮﺻـﺖ دارﯾـﻢ ،ﺑﺎ ﺟﻤﯿـﻊ ﻣـﺮدم اﺣﺴــﺎن ﺑﻨامﯾﯿﻢ،
ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼـﻮص ﺑـﺎ اﻫـﻞ ﺑﯿـﺖ اﯾـامن« )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﻪ .(۱۰

ﺑﺮﺧـﯽ از ﮐﺸـﺎورزان ﺗﺼﻤﯿـﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺳـﺒﺰﯾﺠﺎت را ﺑﺮای ﺧﻮدﺷـﺎن ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ و
ﺳـﺒﺰﯾﺠﺎت ﮐﻮﭼـﮏ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺬر ﺑﮑﺎرﻧﺪ .ﭘﺴـﺖ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸـﺖ و ﺑﺮداﺷـﺖ آﻧﻬـﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
ﮐـﻪ ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﻧﯿـﺰ در ﻋـﻮض ﻣﺤﺼﻮﻟـﯽ ﮐـﻢ ﺑﺒـﺎر آورده اﺳـﺖ .ﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻣﺼﯿﺒـﺖ ﺑـﺎر ﺑـﻮد وﻟـﯽ
ﮐﺸـﺎورزان درس ﻣﻬﻤـﯽ از ﻗﺎﻧـﻮن ﻃﺒﯿﻌـﺖ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ.
»آﻧﻬﺎ منﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺬر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﮑﺎری ﻫامن ﺑﺪروی.
»ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی دﯾﮕـﺮ ،ﮐﺎﺷـنت ﺳـﺒﺰﯾﺠﺎت ﮐﻮﭼـﮏ ﻫﻤﭽﻨﺎن راﯾـﺞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻣﺎ ﭼﯿﺰﻫـﺎی ﺑﺰرگ
زﻧﺪﮔـﯽ را ﺑـﺮای ﺧـﻮد ﻧﮕـﻪ ﻣﯽدارﯾـﻢ و ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﻫـﺎ را ﻣﯽ ﮐﺎرﯾﻢ .ﻣـﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ
ﭘﯿـﭻ و ﺗـﺎب ﻗﻮاﻧﯿـﻦ روﺣﺎﻧـﯽ ،ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻫـﺎی ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧـﻪ ﻣـﺎ اﺟـﺮ ﻏﯿـﺮ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧـﻪ ﺑﻬﻤﺮاه
داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ – «.ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﻣﺮﺟـﻊ زﯾﺮ.
.International Student Fellowship Newsletter, March 2007
ﭘﻮﻟـﺲ اﯾـﻦ اﺻـﻞ را در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۱۰اﻋـامل ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .در ﻋـﻮض اﯾﻨﮑـﻪ
اﻋﻀـﺎی ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ را »ﻧﯿـﺶ ﺑﺰﻧﻨـﺪ و ﺑﺒﻠﻌﻨـﺪ« )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  ، (۱۵ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ
ﻣﮑﺎﻧـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در آن روح ،ﻣـﺎ را ﻫﺪاﯾـﺖ ﮐﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑـﺮ ﻣﺎ ارﺟﺤﯿﺖ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ) .ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾـﻦ روح اﯾﺜﺎر و از ﺧﻮدﮔﺬﺷـﺘﮕﯽ در آداب زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﺮدم ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ وﺟﻮد
۱۱۲

دارد( .ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﮐـﻪ »از ﻃﺮﯾـﻖ ﻓﯿـﺾ ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾـﻢ«  ،ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣـﺎ را در ﻧﺤـﻮه رﻓﺘﺎرﻣـﺎن ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان ،ﻓﺮوﺗـﻦ ،ﺻﺒﻮرﺗـﺮ و دﻟﺴـﻮزﺗﺮ منﺎﯾﺪ.
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲۳ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۱۷ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

اﺣﯿﺎی اﻧﺤﻄﺎط ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻫﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ دارد )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ
 ،(۱۶اﻧﺪرز او ﺑﻪ اﯾامﻧﺪاران در ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﻪ  ۱ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻔﺮح ﺑﺨﺶ ،واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺆﻣﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺼﻮن منﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻮﻟﺲ در ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ  ۱۶ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ او وﺿﻌﯿﺘﯽ
را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘامل زﯾﺎد در ﮐﻠﯿﺴﺎ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﯾـﺪ در ﺻـﻮرت ﺳـﻘﻮط اﯾامﻧـﺪاری دﯾﮕﺮ در رﻓﺘـﺎر ﮔﻨﺎه آﻟـﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ واﮐﻨﺶ
ﻧﺸـﺎن ﺑﺪﻫﻨـﺪ؟ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾﻪ  ،۱ﻣﺘـﯽ ﺑﺎب  ۱۸آﯾـﺎت  ۱۵ﺗﺎ .۱۷
ﻣـﺎ ﺑـﺮای ﺑﻬﺮﻣﻨـﺪی از ﻧﺼﯿﺤـﺖ ﭘﻮﻟـﺲ در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﻪ  ،۱ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮع دﻗﯿـﻖ وﺿﻌﯿﺘﯽ
را ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ در ذﻫـﻦ دارد ،درک ﮐﻨﯿـﻢ .اﯾـﻦ در ﻣـﻮرد دو واژه ای اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻧﯿﻤـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ
ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﮑﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪه اﻧـﺪ .واژه اول ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﯾﺎ ﻣﺴـﺘﻮﻟﯽ اﺳـﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺗﺤـﺖ اﻟﻠﻔﻈﯽ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی »ﮐﺸـﻒ وﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺪن ،ﭼﯿﺮه و ﻗﺒﻀﻪ ﺷـﺪن ﯾﺎ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷـﺪن« ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻣﻮﺿﻮع و
ﻧـﮑﺎت ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﯾـﻦ واژه ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫﻨﺪ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟﺲ دو ﺟﻨﺒـﻪ را در ذﻫﻦ داﺷـﺖ.
اﯾـﻦ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ اﯾامﻧـﺪاری ﮐـﻪ ،اﯾامﻧـﺪار دﯾﮕـﺮی را در ﺣﯿـﻦ ﻋﻤﻠـﯽ ﺧـﻼف »ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد« ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ روﻧـﺪی ﮐـﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد را ﺑﻮاﺳـﻄﻪ رﻓﺘـﺎری )اﻣﺜﺎل ﺳـﻠﯿامن ﺑﺎب  ۵آﯾـﻪ  ۲۲را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(
ﮐـﻪ در ﺑﻬﱰﯾـﻦ ﴍاﯾـﻂ از اﻧﺠـﺎم آن ﺧـﻮدداری ﻣﯽ منـﻮد ،اﺷـﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺣﺘـامل اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﺨﻠﻔـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ از آن ﺳـﺨﻦ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﻋﻤـﺪی ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،از اﺻﻄﻼﺣـﯽ ﮐﻪ
ﺑـﮑﺎر ﻣـﯽ ﺑـﺮد ،آﺷـﮑﺎر اﺳـﺖ .واژه ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه ﺑﺼـﻮرت »ﺧﻄﺎ« ﯾـﺎ »ﮔﻨـﺎه« ﮐـﻪ از واژه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
 paraptomaﻣـﯽ آﯾـﺪ ،ﺑـﻪ ﮔﻨـﺎه ﻋﻤـﺪی اﺷـﺎره منـﯽ ﮐﻨـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ در ﻋـﻮض ﺑـﻪ اﺷـﺘﺒﺎه ،ﻟﻐـﺰش ﯾﺎ
ﮔﺎﻣـﯽ ﻧﺎدرﺳـﺖ اﺷـﺎره دارد .ﻣـﻮرد دوم ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈﺮﯾـﺎت ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﭘﻮﻟـﺲ در ﻣـﻮرد ﺑـﺎ روح
»رﻓﺘـﺎر ﮐـﺮدن« ،ﻣﻌﻨـﺎی ﺧﺎﺻـﯽ ﻣـﯽ دﻫـﺪ .اﮔـﺮ ﭼﻪ اﯾـﻦ ﺑﻪ ﻫﯿـﭻ وﺟﻪ اﺷـﺘﺒﺎه ﻓـﺮد را ﺗﱪﺋﻪ منﯽ
ﮐﻨـﺪ ،اﯾـﻦ را ﺑـﻪ روﺷـﻨﯽ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫﺪ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑـﺎ ﻣـﻮردی از ﮔﻨـﺎه ﺟﺴـﻮراﻧﻪ ﴎوﮐﺎر ﻧﺪارد
)اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ .(۵

۱۱۳

واﮐﻨـﺶ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﭼﻨﯿـﻦ ﴍاﯾﻄـﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺠـﺎزات ،ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﯾﺎ ﻃﺮد و ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎﺷـﺪ
ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ اﺣﯿـﺎ و ﺗﺮﻣﯿـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ .واژه ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷـﺪه ﺑﺼـﻮرت »ﺑﺎزﺳـﺎزی« ،katartizo ،ﺑﻪ
ﻣﻌﻨـﯽ »ﻧﻮﺳـﺎزی« ﯾـﺎ »درﺳـﺖ ﮐﺮدن«ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .در ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ در ﻣـﻮرد »ﺗﻌﻤﯿـﺮ« ﺗﻮرﻫـﺎی
ﻣﺎﻫﯿﮕﯿـﺮی )ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ  (۲۱ﺑـﮑﺎر ﺑﺮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ و روﻧﺪ ﺟﺎ اﻧﺪازی اﺳـﺘﺨﻮان ﺷﮑﺴـﺘﻪ
را در ﻣﻔﻬـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ در ادﺑﯿـﺎت ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .ﺑـﻪ ﻫـامن ﺻـﻮرت ﮐـﻪ ﻣـﺎ دﯾﮕـﺮ
اﯾامﻧـﺪاران را ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ زﻣﯿـﻦ ﺑﺨﻮرﻧـﺪ و ﭘﺎﯾﺸـﺎن ﺑﺸـﮑﻨﺪ را رﻫـﺎ منـﯽ ﮐﻨﯿـﻢ ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
اﻋﻀـﺎی ﺑـﺪن ﻣﺴـﯿﺢ ،ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮای ﺑـﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮامنـﺎن در ﻣﺴـﯿﺢ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ در
ﻣﺴـﯿﺮﻣﺎن ﺑﺴـﻮی ﻣﻠﮑـﻮت ﺧـﺪا ﻟﻐـﺰش و زﻣﯿـﻦ ﺧـﻮرده اﻧـﺪ را ﺑـﺎ ﻣﻼﯾﻤـﺖ ﴎﭘﺮﺳـﺘﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﭼـﺮا ﻣـﺎ اﻏﻠـﺐ ﺑﺠـﺎی اﻧﺠـﺎم ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۸۱آﯾـﺎت  ۵۱ﺗـﺎ  ،۷۱در ﻣـﻮرد ﻓﺮدی ﮐـﻪ از او
ﺧﺸـﻤﮕﯿﻦ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﺑـﻪ ﺑﺪی ﺳـﺨﻦ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ و اﺟـﺎزه ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺸـﻢ ﻣﺎن ﻋﻠﯿﻪ
آن ﻓـﺮد ﺑﺠـﻮش ﺑﯿﺎﯾـﺪ و ﺣﺘـﯽ ﻧﻘﺸـﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽ ﮐﺸـﯿﻢ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۱۸ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

از وﺳﻮﺳﻪ ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ
»ﻧﺎﺗﺎن ﺑﻪ داود ﮔﻔﺖ ،آن ﻣﺮد ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ« )اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺎب  ۱۲آﯾﻪ .(۷
ﺟﺪﯾـﺖ ﺳـﺨﻨﺎن ﭘﻮﻟـﺲ در ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾﻪ  ۱ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﻣﺎن اﺳـﺖ ﺗﺎ
ﻣﺒـﺎدا ﻣـﺎ ﻧﯿـﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎر وﺳﻮﺳـﻪ ﺑﺸـﻮﯾﻢ و اﯾـﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬـﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺸـﻮد .اﺷـﺎره ﺑﻪ
ﴐورت و ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ﺷـﺨﺼﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ در اﻧـﺪرز ﭘﻮﻟـﺲ دﯾـﺪه ﺷـﻮد – ﺑﻄﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ او درﺧﻮاﺳـﺖ
ﺧﻮﯾـﺶ را ﻋﺮﺿـﻪ ﻣﯿـﺪارد .واژه ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه ﺑﺼـﻮرت »ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﮐـﺮدن« ﯾـﺎ »ﻣﻮاﻇـﺐ ﺑﻮدن«
ﺑﻄـﻮر دﻗﯿـﻖ ﯾﻌﻨـﯽ »ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﻧـﮕﺎه ﮐـﺮدن« ﯾـﺎ »ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿـﻖ داﺷـنت« ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ )روﻣﯿـﺎن ﺑﺎب
 ۱۶آﯾـﻪ  ۱۷را ﺑـﺎ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  ۴ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ آﻧﭽﻪ ﭘﻮﻟﺲ از ﻧﻈـﺮ ادﺑﯽ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾـﺪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ »ﺑﺪﻗـﺖ ﻣﺮاﻗـﺐ ﺧـﻮد ﺑﺎﺷـﯿﺪ« ﻣﺒـﺎدا ﮔﻨـﺎه ﺑﻄـﻮر ﻏﺎﻓﻠﮕﯿـﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺷـام را
ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﺳـﺎزد .ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺮای ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ منﻮدن اﯾـﻦ ﻫﺸـﺪار ،در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴـﺖ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾﻪ
 ۱از دوم ﺷـﺨﺺ ﺟﻤـﻊ )»ﻫﻤـﻪ ﺷـام ﯾـﺎ ﺷـامﻫﺎ«( ﺑـﻪ دوم ﺷـﺨﺺ ﻣﻔﺮد )ﺗـﻮ( در ﻧﯿﻤـﻪ دوم آﯾﻪ
ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺟﻬـﺖ ﻣـﯽ دﻫـﺪ .اﯾﻦ ﻫﺸـﺪاری ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای متﺎﻣـﯽ ﺟامﻋﺖ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺻﺪق ﮐﻨﺪ؛
ﺑﻠﮑـﻪ ﻫﺸـﺪاری ﺷـﺨﺼﯽ ﺧﻄـﺎب ﺑـﻪ ﺗﮏ ﺗـﮏ اﻓﺮاد درون ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﭘﻮﻟﺲ ﴏاﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ وﺳﻮﺳـﻪ ای ﮐﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺸـﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ اﺷـﺎره
منـﯽ ﮐﻨـﺪ .ﺷـﺎﯾﺪ او ﺧﻄﺎﯾـﯽ ﺧـﺎص را در ذﻫـﻦ ﻧﺪاﺷـﺖ و در واﻗـﻊ ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮات ﮔﻨـﺎه ﻫـﺮ ﭼـﻪ
ﮐـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و اﯾﻨﮑـﻪ آنﻫـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ را اﺻـﻼح ﮐﻨﻨـﺪ ،اﺷـﺎره ﻣﯽﮐـﺮد .در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل ﺳـﺨﻨﺎن او در
ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  ،۲۶ﻣﺨﺎﻟـﻒ ﺑـﺎ »ﻣﺘﮑﱪ ﺷـﺪن ﯾـﺎ ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﺑﯿﻨﯽ« را ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
۱۱۴

او آﻧﻬـﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺣﺴـﺎس ﻫﺸـﺪار ﻣﯿﺪﻫـﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﺧـﻮد ﺑﺮﺗﺮی و
ﻧﺨـﻮت روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺸـﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ.

ﭼﺮا ﭘﻮﻟﺲ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن در ﻣﻮرد ﻏﺮور روﺣﺎﻧﯽ ﻫﺸﺪار ﺑﺪﻫﺪ؟ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن
ﺑﺎب  ۱۰آﯾﻪ  ،۱۲ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۶آﯾﻪ  ۳۴و دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﺑﺎب  ۱۲آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۷را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻨﻬﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻏﺮور
روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﻣﺼﻮن ﻫﺴﺘﯿﻢ .واﻗﻌﯿﺖ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﯾﻢ –ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ
ﮐﻪ در ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﺧﺪا ﻗﺮار دارد .از اﯾﻦ رو ،ﺑﺪون ﻗﺪرت ﺑﺎزدارﻧﺪه روح ﺧﺪا ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ،
اﻣﮑﺎن ﻟﻐﺰش وارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ را دارﯾﻢ .ﭼﻨﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ از ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﯿامن ﺧﺎرج از ﻣﺴﯿﺢ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از ﺳﻘﻮط در ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮ ﺑﯿﻨﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺣﻔﻆ منﺎﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ مبﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻟﻐﺰش ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ ﻫﻤﺪردی ﺑﯿﺸﱰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺷـام ﭼﻨـﺪ ﻣﺮﺗﺒـﻪ دﯾﮕـﺮان را )ﺷـﺎﯾﺪ ﺣﺘـﯽ در ﻗﻠﺒﺘـﺎن( ﺑـﺮای ﮔﻨﺎﻫـﯽ ﮐـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ
دﻫﻨـﺪ) ،ﮐـﻪ ﺧـﻮد روزی ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﺷـﺪه ﺑﻮدﯾـﺪ( ،ﻣﺤﮑـﻮم ﮐـﺮده اﯾـﺪ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۹ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪن ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
)ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت  ۲ﺗﺎ (۵

ﭘﻮﻟـﺲ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﺣﯿـﺎی اﻓﺮادی ﮐـﻪ در ﺧﻄﺎ ﺳـﻘﻮط ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﭼﻪ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی
دﯾﮕـﺮی ﺑـﻪ اﯾامﻧـﺪاران در ﻏﻼﻃﯿـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ؟ )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۲ﺗـﺎ  ۵؛ روﻣﯿـﺎن
ﺑـﺎب  ۱۵آﯾـﻪ  ۱و ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۷آﯾـﻪ  ۱۲را ﻧﯿـﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.

واژه»ﺑﺎر« در ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﻪ  ۵از واژه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ  barosﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ واژه از ﻧﻈﺮ
ادﺑﯽ ﺑﻪ وزﻧﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺎری اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ منﻮد .اﮔﺮ
ﭼﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،اﯾﻦ واژه ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺎره ای ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎر ﮐﺎر
۱۱۵

روزاﻧﻪ دراز ﻣﺪت در ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﺮم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۰آﯾﻪ  .(۱۲در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺪﯾﻬﯽ دﺳﺘﻮر ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ »ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪن ﺑﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ« ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻐﺰش ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ دﯾﮕﺮ
اﯾامﻧﺪاران ﮐﻪ در آﯾﻪ ﭘﯿﺶ از آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎری ﮐﻪ او در ذﻫﻦ دارد
ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﱰده ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﺲ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ روﺣﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺴﯿﺤﯽ منﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗﯽ ﺟﻮرج ) (Timothy Georgeﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» ،متﺎم ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .ﻧﻮع ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﻮده ،در اﻧﺪازه
و ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ،وﺳﻮﺳﻪ و ﻋﻮاﻗﺐ ﻟﻐﺰش اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ
 ،ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ در آﯾﻪ  ۱ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ
اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﺤﺮان ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل و ﯾﺎ ﻇﻠﻢ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﯾﺎ ازدﺣﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﯿﺤﯽ از ﺑﺎر ﻣﻌﺎف و اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ۴۱۳ .Galatians, p – «.
دوم اﯾﻨﮑـﻪ ،ﺧـﺪا ﻗﺼـﺪ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺎ متﺎم ﺑﺎرﻫﺎﯾامن را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ دوش ﺑﮑﺸـﯿﻢ .ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ،
ﻣـﺎ اﻏﻠـﺐ ﺑﯿﺸـﱰ ﻣﺎﯾﻠﯿـﻢ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان در ﺗﺤﻤـﻞ ﺑﺎرﻫﺎﯾﺸـﺎن ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﯿـﻢ ،ﺑﯿﺸـﱰ از آﻧﭽـﻪ اﺟﺎزه
ﺑﺪﻫﯿـﻢ آﻧﻬـﺎ ﻧﯿـﺰ ﻣـﺎ را ﯾـﺎری ﮐﻨﻨـﺪ .ﭘﻮﻟﺲ اﯾـﻦ رﻓﺘﺎر ﺑـﻪ ﺧﻮدﻣﺘﮑﯽ ﺑـﻮدن )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾﻪ
 (۳را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻏـﺮور اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻣﺤﮑـﻮم ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺎ از اﻋـﱰاف ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﻧﯿﺰ
ﻧﯿﺎزﻫـﺎ و ﻧﻘـﺎط ﺿﻌﻔـﯽ دارﯾـﻢ ،اﺟﺘﻨـﺎب ﻣـﯽ ورزﯾـﻢ .ﭼﻨﯿـﻦ ﻏـﺮوری ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ را از آراﻣـﺶ
دﯾﮕـﺮان ﻣﺤـﺮوم ﻣـﯽ ﺳـﺎزد ﺑﻠﮑـﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ دﯾﮕـﺮان را از ﺗﺤﻘـﻖ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘـﯽ ﮐـﻪ ﺧـﺪا آﻧﻬـﺎ را ﺑﻪ
اﻧﺠﺎﻣـﺶ ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه اﺳـﺖ ﺑﺎز ﻣـﯽ دارد.
در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ،ﺧـﺪا ﻣـﺎ را ﻓـﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧـﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮان را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﺸـﻮﯾﻢ ،زﯾـﺮا از ﻃﺮﯾﻖ
اﻋامﳌـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ آﺳـﺎﯾﺶ و آراﻣـﺶ ﺧـﺪا آﺷـﮑﺎر ﻣﯽ ﺷـﻮد .اﯾـﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑـﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾـﻦ واﻗﻌﯿﺖ
ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﺪن ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮی از اﯾﻦ در ﺳـﺨﻨﺎن ﭘﻮﻟﺲ وﺟﻮد
دارد» ،ﻟﯿﮑـﻦ ﺧﺪاﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺗﺴـﻠﯽ دﻫﻨـﺪه اﻓﺘﺎدﮔﺎن اﺳـﺖ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ آﻣﺪن ﺗﯿﻄﺲ ﺗﺴـﻠﯽ ﺑﺨﺸـﯿﺪ«
)دوم ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۷آﯾﻪ  .(۶ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐﻪ »آﺳـﺎﯾﺶ و ﺗﺴـﻠﯽ ﺧـﺪا از ﻃﺮﯾﻖ دﻋﺎﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﻣﻨﺘﻈـﺮ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻮدن ﺑـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ داده ﻧﺸـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻫﻤﺮاﻫـﯽ او ﺑـﺎ ﯾـﮏ
دوﺳـﺖ و از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣـﮋده اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻮد ﮐـﻪ او آورد.
»دوﺳـﺘﯽ ﺑـﴩی ﮐـﻪ ﻣـﺎ در آن ﺑﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺪوش ﻣﯽ ﮐﺸـﯿﻢ ،ﺑﺨﺸـﯽ از ﻫـﺪف ﺧﺪا ﺑﺮای
ﻗﻮﻣـﺶ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ – «.ﺟﺎن آر .داﺑﻠﯿﻮ .اﺳـﮑﺎت ،ﭘﯿﺎم ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺻﻔﺤﻪ . ١٥٨
John R. W. Stott, The Message of Galatians, p. 158

ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﺷـام را از ﺧﻮاﺳـنت ﮐﻤـﮏ ﺑـﺎز ﻣـﯽ دارد –ﻏـﺮور ،ﴍم ،ﻋـﺪم اﻃﻤﯿﻨـﺎن،
اﺣﺴـﺎس ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾـﯽ؟ اﮔـﺮ ﺷـام اﺣﺴـﺎس ﻧﯿـﺎز ﻣـﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼـﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴـﯽ را ﮐـﻪ ﺑﻪ او
اﻃﻤﯿﻨـﺎن دارﯾـﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿـﺪ و از وی ﺑﺨﻮاﻫﯿـﺪ در ﻣﺸـﮑﻼت ﺷـام ﴍﯾـﮏ ﺑﺸـﻮد؟

۱۱۶
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ﴍﯾﻌﺖ ﻣﺴﯿﺢ )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت  ۲ﺗﺎ (۵
ﭘﻮﻟـﺲ ﺗﺤﻤـﻞ ﺑـﺎر را ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷـﺪن ﴍﯾﻌﺖ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺳـﺎزد .ﻣﻨﻈـﻮر او از ﮔﻔنت
ﴍﯾﻌـﺖ ﻣﺴـﯿﺢ ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  ،۱۴ﺑـﺎب  ۶آﯾـﻪ  ۲؛ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۳آﯾﻪ
 ۳۴؛ ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۲۲آﯾـﺎت  ۳۴ﺗﺎ .۴۰
اﺳـﺘﻔﺎده ﭘﻮﻟﺲ از ﻋﺒﺎرت »ﴍﯾﻌﺖ ﻣﺴـﯿﺢ« ) (ton nomon tou Christouدر ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎی
دﯾﮕـﺮ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس دﯾـﺪه منﯽﺷـﻮد ،اﮔـﺮ ﭼـﻪ او در اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۹آﯾـﻪ  ۲۱از اﺻﻄﻼﺣـﯽ
ﻣﺸـﺎﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ) .(ennomos Christouﻣﻨﺤـﴫ ﺑﻔـﺮد ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﻋﺒـﺎرت ﺑﺎﻋـﺚ
ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪن ﺗﻔﺎﺳـﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑﺮﺧـﯽ ﺑـﻪ اﺷـﺘﺒﺎه ﭼﻨﯿـﻦ اﺳـﺘﺪﻻل ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ
اﯾـﻦ ﮔﻮاﻫـﯽ ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﴍﯾﻌـﺖ ﺧـﺪا ﮐـﻪ در ﮐﻮه ﺳـﯿﻨﺎ داده ﺷـﺪ ﺑـﺎ ﴍﯾﻌﺘـﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
ﯾﻌﻨـﯽ ﺑـﺎ ﴍﯾﻌـﺖ ﻣﺴـﯿﺢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑﺮﺧـﯽ دﯾﮕـﺮ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ واژه ﴍﯾﻌﺖ
در واﻗـﻊ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﯾـﮏ »اﺻـﻞ« ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ )روﻣﯿﺎن ﺑـﺎب  ۷آﯾﻪ  ۲۱را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ( ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ
در ﺗﺤﻤـﻞ ﺑﺎرﻫـﺎی دﯾﮕـﺮان ﭘﯿـﺮو اﻟﮕـﻮی ﻋﯿﺴـﯽ ﻫﺴـﺘﯿﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺴـﯿﺮ دوم از ﻣﺤﺎﺳـﻨﯽ
ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ ،ﻣﻮﺿـﻮع و اﺻﻄﻼﺣـﺎت ﯾﮑﺴـﺎن آن ﺑﺎ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ  ۱۴ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﮐـﻪ »ﮐﺎﻣـﻞ ﺷـﺪن ﴍﯾﻌـﺖ ﻣﺴـﯿﺢ« اﺷـﺎره ای دﯾﮕـﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷـﺪن ﴍﯾﻌـﺖ اﺧﻼﻗـﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺤﺒـﺖ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ ﭘﯿﺶﺗـﺮ در رﺳـﺎﻟﻪ اش ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ اﺣـﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎ آﻣﺪن ﻣﺴـﯿﺢ
ﺑﺎﻃـﻞ ﻧﺸـﺪﻧﺪ .در ﻋـﻮض ﴍﯾﻌـﺖ اﺧﻼﻗـﯽ ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﺷـﺪه از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﺤﺒـﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑـﻪ اﯾﻔﺎﯾﯽ
ﻧﻘﺸـﯽ ﻣﻬـﻢ در زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ اداﻣـﻪ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﺧﻼﺻﻪ آن ﭼﯿﺰی اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ در
ﻃـﻮل رﺳـﺎﻟﺖ زﻣﯿﻨـﯽ ﺧﻮﯾـﺶ ﺗﻌﻠﯿـﻢ داد و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﻣـﺪت زﻧﺪﮔـﯽ و ﺣﺘـﯽ در ﻣﺮﮔـﺶ آﻧـﺮا
ﺑﮑـامل رﺳـﺎﻧﺪ .ﻣـﺎ در ﺗﺤﻤـﻞ ﻣﺸـﮑﻼت دﯾﮕﺮان ،ﺗﻨﻬﺎ ﻗـﺪم ﻫﺎی ﻋﯿﺴـﯽ را دﻧﺒﺎل منـﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﴍﯾﻌـﺖ را ﮐﺎﻣـﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻮﺿـﻮع دﯾﮕـﺮی ﮐـﻪ در اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﻣﻄـﺮح ﻣـﯽ ﺷـﻮد ،ﺗﻨﺎﻗﺾ آﺷـﮑﺎر ﻣﯿـﺎن ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎب ۶
آﯾـﻪ  ۲و ﺑـﺎب  ۶آﯾـﻪ  ۵ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .اﮔـﺮ ﭼـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻞ وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮﯾﻢ ﭘﻮﻟﺲ از
دو واژه ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﺮای ﺗﻮﺻﯿـﻒ دو ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮده اﺳـﺖ ،رﻓـﻊ ﻣـﯽ ﺷـﻮد.
ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﺗﺎﮐﻨـﻮن دﯾـﺪه اﯾـﻢ ،واژه )ﺑـﺎر( در آﯾـﻪ  ،(baros) ۲ﺑﻪ ﺑﺎری ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﻣﺴـﺎﻓﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧـﯽ ﺣﻤـﻞ ﻣﯽ ﺷـﺪ ،اﺷـﺎره دارد .ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل واژه  phortionدر آﯾـﻪ  ۵ﺑﻪ ﺑﺎر ﯾﮏ
ﮐﺸـﺘﯽ ،ﮐﻮﻟـﻪ ﭘﺸـﺘﯽ ﯾـﮏ ﴎﺑـﺎز و ﯾـﺎ ﺣﺘـﯽ ﻧـﻮزادی در رﺣـﻢ اﺷـﺎره دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎرﻫﺎی
ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﮐﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ اﻣـﺎ در ﻣـﻮرد ﺑﺎرﻫـﺎی دوم ﭼﻨﯿﻦ منﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﯾـﮏ ﻣﺎدر
ﺑـﺎردار ﻣـﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﺧـﻮد ،ﻓﺮزﻧـﺪش را ﺣﻤـﻞ ﮐﻨـﺪ .ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺜـﺎل ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ،
ﺑﺎرﻫﺎﯾـﯽ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮان ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﺗﺤﻤﻠﺸـﺎن ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﻨـﺪ اﻣـﺎ ﺑﺎرﻫﺎﯾـﯽ
۱۱۷

ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻫﯿـﭻ اﻧﺴـﺎن دﯾﮕﺮی منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺮای ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺪوش ﺑﮑﺸـﺪ ،از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﺎر وﺟﺪاﻧﯽ
ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎر ،رﻧـﺞ و ﻣـﺮگ .ﺑـﺮای اﯾﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧـﺪا ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯿـﻢ )ﻣﺘﯽ ﺑـﺎب  ۱۱آﯾﺎت
 ۲۸ﺗـﺎ .(۳۰

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎرﻫﺎ ﮐﻤﮏ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮان درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﱪﯾﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞﺷﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪﻫﯿﺪ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۱ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﮐﺎﺷنت و درو ﮐﺮدن )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت  ۶ﺗﺎ (۱۰
در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﻪ  ،۷واژه ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه ﺑﺼـﻮرت »اﺳـﺘﻬﺰا« ) ،(mukterizoﺗﻨﻬـﺎ در
اﯾﻨﺠـﺎ در ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﮑﺎر رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ،اﮔـﺮ ﭼـﻪ اﻏﻠـﺐ در ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ دﯾـﺪه
ﻣـﯽ ﺷـﻮد .اﯾـﻦ واژه دﻗﯿﻘـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی »ﺗﺤﻘﯿـﺮ منـﻮدن« اﺳـﺖ .در ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾـﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑـﻪ ﺧﻮار
ﺷـﻤﺮدن اﻧﺒﯿـﺎ ﺧـﺪا اﺷـﺎره دارد )دوم ﺗﻮارﯾـﺦ ﺑﺎب  ۳۶آﯾـﻪ  ،۱۶ارﻣﯿﺎ ﺑﺎب  ۲۰آﯾـﻪ  ۷و ﺣﺘﯽ ﯾﮑﺒﺎر
ﺑـﺮای ﺗﻮﺻﯿـﻒ آﺷـﮑﺎر ﻃﻐﯿـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﺑـﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳـﺖ )ﺣﺰﻗﯿـﺎل ﺑﺎب  ۸آﯾـﻪ .(۱۷
ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻮﻟـﺲ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺮدم ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺧـﺪا را ﻧﺎدﯾـﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ و ﯾـﺎ ﺣﺘـﯽ ﺑـﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎﯾـﺶ ﺑـﯽ اﺣﱰاﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ،اﻣـﺎ آﻧﻬﺎ منـﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪا را ﮔـﻮل ﺑﺰﻧﻨﺪ .او داور ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ
و آﻧﻬـﺎ در ﭘﺎﯾـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻬـﺎی اﻋـامل ﺧـﻮد را ﭘﺮداﺧـﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﻪ  ۸را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻮﻟـﺲ در اﯾﻨﺠـﺎ ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﭼـﻪ منﻮﻧـﻪ ﻫﺎﯾـﯽ
ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ در ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس از ﺷـﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯾـﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺴـﻢ ﯾﺎ ﺑـﺮای روح ﻣﯽ ﮐﺎرﻧﺪ
ﺑﯿﺎﺑﯿـﺪ؟ )ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل اﻋـامل رﺳـﻮﻻن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ، ۵ﻟﻮﻗﺎ ﺑـﺎب  ۲۲آﯾـﻪ  ، ۳داﻧﯿﺎل
ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ، ۸ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ  ۱را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
ﺗﺸﺒﯿﻪ و َﻣﺜَﻞِ ﭘﻮﻟﺲ درﺑﺎره ﮐﺎﺷنت و درو ﮐﺮدن ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻔﺮد منﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﴐب اﳌﺜﻞ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻮﻟﺲ از آن در ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ منﻮدن ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﯿﺸﯿﻨﺶ در ﻣﻮرد ﺟﺴﻢ و روح ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﯿﻤﺰ دی .ﺟﯽ .دان ) (James D. G. Dunnﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» ،ﻣﻌﺎدﻟﯽ اﻣﺮوزی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
آزادی اﻧﺘﺨﺎب دارﯾﻢ اﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﺼﻤﯿاممتﺎن آزاد ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ – «.ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺻﻔﺤﻪ . ٣٣۰
Galatians, p. 330
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اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺧـﺪا ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﻣـﺎ را از ﻋﻮاﻗـﺐ زﻣﯿﻨـﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎمنـﺎن ﻧﺠـﺎت منﯽ دﻫـﺪ ،ﻟﯿﮑـﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ از
ﻧﺎاﻣﯿـﺪی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻫـﺎی ﺑـﺪی ﮐﻪ داﺷـﺘﻪ اﯾـﻢ ﻣﻐﻠﻮب ﺑﺸـﻮﯾﻢ .ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮﺷـﺤﺎل
ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﮐـﻪ ﺧـﺪا ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﺑﺨﺸـﯿﺪه اﺳـﺖ و ﻣـﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ.
ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮ روی ﻓﺮﺻـﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨـﻮن دارﯾﻢ ﺑﺮای ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری در ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ
آﺳـامﻧﯽ را ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷـﺖ متﺮﮐـﺰ ﮐﻨﯿﻢ.
در ﺿﻤـﻦ ،ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﻪ  ۱۰اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ »اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ
متﺮﮐـﺰی دوﮔﺎﻧـﻪ دارﻧـﺪ :ﯾﮑـﯽ ﺟﻬﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻫﻤـﻪ اﺳـﺖ‘ ،ﺑﺎ ﺟﻤﯿـﻊ ﻣﺮدم اﺣﺴــﺎن
ﺑﻨامﯾﯿـﻢ’ و دﯾﮕـﺮی وﯾـﮋه و ﺧـﺎص ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ‘ ،ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼـﻮص ﺑـﺎ اﻫـﻞ ﺑﯿـﺖ اﯾامن’ .درﺧﻮاﺳـﺖ
ﺟﻬـﺎن ﺷـﻤﻮل ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ ﻣـﺮدم در ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎ در ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﺧﺪا
ﺧﻠـﻖ ﺷـﺪه اﻧـﺪ و از اﯾـﻦ رو در ﻧﻈـﺮ ﺧـﺪا ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑـﺎ ارزش ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن
اﯾـﻦ داده اﺻﻠـﯽ ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس را ﻓﺮاﻣـﻮش ﮐـﺮده اﻧـﺪ ،ﺑﻄـﻮر اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾـﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮔﻨـﺎه ﻧـﮋاد ﭘﺮﺳـﺘﯽ ،ﺗﺒﻌﯿـﺾ ﺟﻨﺴـﯽ ،ﻗﺒﯿﻠـﻪ ﮔﺮاﯾـﯽ ،ﺗﺒﻌﯿـﺾ ﻃﺒﻘﺎﺗـﯽ و ﻫـﺰاران ﺗﻌﺼـﺐ و ﻋـﺪم
ﺗﺤﻤـﻞ ﻋﻘﺎﯾـﺪ ﻣﺨﺎﻟـﻒ دﯾﮕـﺮی ﮐـﻪ اﺟﺘـامع ﺑـﴩی را از آدم و ﺣـﻮا ﺗـﺎ اﻣـﺮوزه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿـﺮ ﻗﺮار
داده اﻧـﺪ ،ﺷـﺪه اﻧـﺪ – «.ﺗﯿﻤﻮﺗـﯽ ﺟـﻮرج ،ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺻﻔﺤـﻪ  ۴۲۷و . ۴۲۸
Timothy George, Galatians, pp. 427, 428

ﺷام ﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﻮﺑﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺪی ﻣﯽ ﮐﺎرﯾﺪ .ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ .ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
درو ﺧﻮاﻫﯿﺪ منﻮد؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۲ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ» :روح ﺧـﺪا ﴍارت را ﺗﺤـﺖ ﮐﻨـﱰل وﺟـﺪان ﻧﮕـﻪ ﻣـﯽ دارد .زﻣﺎﻧـﯽ ﮐﻪ اﻧﺴـﺎن
ﺧـﻮد را ﺑﺎﻻﺗـﺮ از ﺗﺄﺛﯿـﺮ روح متﺠﯿـﺪ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻟـﯽ از ﴍارت را درو ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ .روح ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی
ﮐﻤﱰﯾـﻦ ﺗﺄﺛﯿـﺮ را ﺑـﺮای اﺟﺘﻨـﺎب وی از ﮐﺎﺷـنت ﺑﺬرﻫـﺎی ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧـﯽ دارد .ﻫﺸـﺪار ﻫـﺎ ﻗـﺪرت ﮐﻤـﱰی ﺑـﺮ
او دارﻧـﺪ .او ﺑـﻪ ﺗﺪرﯾـﺞ ﺗـﺮس ﺧـﻮد را از ﺧـﺪا از دﺳـﺖ ﻣـﯽ دﻫـﺪ .ﺑـﺮای ﺟﺴـﻢ ﻣـﯽ ﮐﺎرد و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﻓﺴـﺎد ﺑﺮداﺷـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ منـﻮد .زﻣـﺎن ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑـﺬری ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﺎﺷـﺘﻪ ﻓـﺮا رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ .او ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی
ﻣﻘـ ّﺪس ﺧـﺪا را ﺗﺤﻘﯿـﺮ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .ﻗﻠـﺐ ﺟﺴـﻤﯽ وی ﺑـﻪ ﻗﻠﺒـﯽ ﺳـﻨﮕﯽ ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﻣـﯽ ﺷـﻮد .ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در
ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣﻘﯿﻘـﺖ او را ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﴍارت ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .ﺑـﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﴩ ﺑﺬر ﴍارت را ﮐﺎﺷـﺖ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧـﯽ ،ﺟـﺮم و ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺟﻬـﺎن ﭘﯿـﺶ از ﻃﻮﻓـﺎن ﺑﻮﺟـﻮد آﻣﺪ.

»ﻫﻤـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻫﺮﯾﻤـﻦ ﮐﻪ ﺟـﺎن ﺑﻮاﺳـﻄﻪ او ﻫﻼک ﻣﯿﮕﺮدد ﻫﺸـﯿﺎر ﺑﺎﺷـﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃـﺮ ﻫﯿﭽﯿـﮏ از ﺣﮑﻤﻬﺎﯾـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺧـﺪا ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﺴـﺎن ﺻﺎدر منﻮده اﺳـﺖ .او ﺑـﴩ را از
ﻧﻈـﺮ روﺣﺎﻧـﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨـﺎ منـﯽ ﮐﻨـﺪ .ﺧـﺪا ﺑـﺮای ﻗﺎدر ﺳـﺎﺧنت ﺑﴩ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﺣﻘﯿﻘـﺖ از ﺧﻄﺎ ﻧﻮر
و ﺷـﻮاﻫﺪ ﮐﺎﻓـﯽ ارزاﻧـﯽ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .اﻣـﺎ او ﺑـﴩ را ﺑـﻪ درﯾﺎﻓـﺖ ﺣﻘﯿﻘـﺖ وادار منـﯽ ﮐﻨـﺪ .او
۱۱۹

ﺑـﴩ را در اﻧﺘﺨـﺎب ﺧﻮﺑـﯽ ﯾـﺎ ﺑـﺪی آزاد ﻣـﯽ ﮔﺬارد .اﮔـﺮ ﺑﴩ ﯾﮑﺒـﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷـﻮاﻫﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻫﺪاﯾـﺖ ﻋﻘﯿـﺪه اش ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ درﺳـﺖ ﮐﺎﻓـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻣﻘﺎوﻣـﺖ منﺎﯾﺪ و ﺑـﺪی را اﻧﺘﺨـﺎب منﺎﯾﺪ،
ﺑـﺎر دوم اﯾﻨـﮑﺎر را آﺳـﺎﻧﱰ اﻧﺠـﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﺎر ﺳـﻮم ﻧﯿﺰ او ﺑﺎ اﺷـﺘﯿﺎق ﺑﯿﺸـﱰی ﺧـﻮد را از ﺧﺪا
دور ﺧﻮاﻫـﺪ ﺳـﺎﺧﺖ و ﻗـﺮار ﮔﺮﻓنت در ﺳـﻤﺖ ﺷـﯿﻄﺎن را اﻧﺘﺨـﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐـﺮد .و او ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ
اداﻣـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ داد ﺗـﺎ در ﴍارت ﺑﺎﻗـﯽ مبﺎﻧـﺪ و دروﻏـﯽ را ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﺟـﺮ ﻧﻬـﺎده
را ﺑـﺎور ﮐﻨـﺪ .ﻣﻘﺎوﻣـﺖ او ﻣﺤﺼﻮﻟـﯽ را ﺑﺒـﺎر آورده اﺳـﺖ – « .اﻟـﻦ ﺟـﯽ .واﯾـﺖ ،ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس
ﺗﻔﺴـﯿﺮی ادوﻧﺘﯿﺴـﺘﻬﺎی روز ﻫﻔﺘـﻢ ﺟﻠﺪ ﺷﺸـﻢ ﺻﻔﺤـﻪ . ۱۱۱۲
Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1112

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱در ﻣﻔﻬﻮﻣـﯽ ﻋﻤﻠـﯽ ،اﺻـﻼح اﯾامﻧـﺪار دﯾﮕـﺮی ﮐـﻪ ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﮔﻨﺎه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،در

واﻗـﻊ ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ؟ ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﮔﻨـﺎه ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﭼـﻪ روش ﻫﺎﯾـﯽ
روﻧـﺪ اﺻـﻼح را ﺗﺤـﺖ ﺗﺄﺛﯿـﺮ ﻗـﺮار ﻣـﯽ دﻫـﺪ؟ آﯾـﺎ ﺗﺮﻣﯿـﻢ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ؟ در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ ﺑﭙﺮدازﯾـﺪ.
 .۲از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﺸﻮﻧﺪ )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب
 ۶آﯾﻪ  ،(۵ﯾﮏ اﯾامﻧﺪار ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؟
 .۳ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﺷـام ﭼﮕﻮﻧـﻪ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫـﺎی ﭘﻮﻟـﺲ در ﺑـﺎب  ۶ﻏﻼﻃﯿـﺎن را ﻗﯿـﺎس
ﻣﯿﮑﻨـﺪ؟ ﺷـام ﺷـﺨﺼﺎً ﺑـﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿـﺮی ﻣﺜﺒﺖ ،ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠـﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ؟
ﺧﻼﺻـﻪ :ﻧﺸـﺎن ﺣﻀـﻮر ﺧـﺪا در ﻣﯿـﺎن اﻣـﺖ ﺧﻮﯾـﺶ در روح ﻣﺴـﯿﺤﺎﻧﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ درون
ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻫﻮﯾـﺪا ﻣﯿﺸـﻮد .و اﯾـﻦ ﻧﺸـﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺑﺨﺸـﺶ و اﺣﯿـﺎ ﺑـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺧﻄـﺎ
ورزﯾـﺪه اﻧـﺪ ﺑـﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕـﯽ ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ در ﻣﺸـﻘﺎت ﻣﺘﺠﻠـﯽ ﮔـﺮدد .و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در
اﻋـامل ﺧﻮدﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻣﻬﺮآﻣﯿـﺰ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤﮑﯿﺸـﺎن ﺧـﻮد ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺎ ﺑـﯽ اﯾامﻧـﺎن ﺑـﺮوز ﻣﯿﮑﻨﺪ.

۱۲۰

درس ﭼﻬﺎردﻫﻢ

 ۲۳ﺗﺎ  ۲۹ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﻓﺨﺮ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت  ۱۱ﺗﺎ ۱۸؛ روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ، ۶ﺑﺎب
 ۱۲آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۸؛ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  ،۱۰ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ  ،۱۷ﺑﺎب  ۱۱آﯾﺎت  ۲۳ﺗﺎ .۲۹
آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ» :ﻟﯿﮑﻦ ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﻦ ﮐﻪ ﻓﺨﺮ ﮐﻨﻢ ﺟﺰ از ﺻﻠﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ او دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮای دﻧﯿﺎ« )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﺔ .(۱۴

اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺑـﺎب ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﯿﺞ و ﺣﺎد ﺑﻮد .اﯾـﻦ ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ
رﺳـﺎﻟﻪ ﺣـﺎد ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ از ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪن ﺧـﻮد و ﺣﻘﯿﻘـﺖ آﻧﭽﻪ ﮐـﻪ ﻣﻮﻋﻈـﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد
آﮔﺎه ﺑـﻮد )ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻓﺮاﻣـﻮش ﮐﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ ،ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ او ﺑﺎرﻫـﺎ ﮔﻔﺖ ،آن ﺣﻘﯿﻘـﺖ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑـﻮد( ،ﺑـﺎ ﺷـﻮری اﻟﻬﺎم ﺷـﺪه از اﻧﺒﯿﺎ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ ،اﺷـﻌﯿﺎ ،ارﻣﯿﺎ ،ﻫﻮﺷـﻊ .درﺳـﺖ ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
در زﻣـﺎن ﺧـﻮد از ﻗـﻮم ﺧﺪا ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳـﺖ از ﺧﻄﺎ ﺑﺮدارﻧـﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ ﻧﯿـﺰ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر
را ﺑـﺎ ﻣـﺮدم زﻣـﺎن ﺧﻮد اﻧﺠـﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﴍاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﭼﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﻧﺘﻬﺎ ﮐﻼم ارﻣﯿﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در
ﻣﻮرد ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﮑﺎر رود ،درﺳﺖ ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم زﻣﺎن ﺧﻮدش ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﺮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﮑﯿﻢ ،از ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﻧﻨامﯾﺪ و ﺟ ّﺒﺎر ،از ﺗﻨﻮﻣﻨﺪی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻧﺸﻮد
و دوﻟﺘﻤﻨﺪ از دوﻟﺖ ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻓﺨﺮ منﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻓﺨﺮ ﺑﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ دارد و
ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬﻮه ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ رﺣﻤﺖ و اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ را در زﻣﯿﻦ ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورم زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﴪور ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ« )ارﻣﯿﺎ ﺑﺎب  ۹آﯾﺎت  ۲۳و .(۲۴
ﺣﮑﻤـﺖ ﺑـﺎ ﺷـﮑﻮه ﺑـﴩی ﻣـﺎ ،ﺛـﺮوت ﻫﺎﯾـامن و ﺗﻮاﻧﺎﯾـﯽ ﻫﺎﯾـامن ،ﻫﯿـﭻ ﮐﺠـﺎ ﭘﻮﭼـﯽ و ﺑـﯽ
ﻓﺎﯾﺪﮔـﯽ ﺷـﺎن ﺷـﻔﺎف ﺗـﺮ از زﻣـﺎن ﻗﺒـﻞ از ﺻﻠﯿـﺐ ﻣﺴـﯿﺢ ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ –متﺮﮐـﺰ رﺳـﺎﻟﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ
ﮔﻠـﻪ ﮔﻤﺮاﻫـﺶ در ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻏﻼﻃﯿـﻪ اﺳـﺖ.
* درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۳۰ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.
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ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
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دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﭘﻮﻟﺲ
اﻇﻬـﺎرات ﭘﺎﯾﺎﻧـﯽ ﭘﻮﻟـﺲ در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۱۱ﺗـﺎ  ۱۸را ﺑﺎ اﻇﻬـﺎرات ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ او
در ﺳـﺎﯾﺮ رﺳـﺎﻟﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺎﯾﺎن رﺳـﺎﻟﻪ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﻪ ﭼﻪ روش
ﻫﺎﯾـﯽ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺎ و ﯾـﺎ ﻣﺘﻔـﺎوت از آﻧﻬـﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ؟ )اﻇﻬـﺎرات ﭘﺎﯾﺎﻧـﯽ در روﻣﯿـﺎن ،اول و
دوم ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن  ،اﻓﺴﺴـﯿﺎن ،ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن،ﮐﻮﻟﺴـﯿﺎن و اول و دوم ﺗﺴـﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ(.

اﻇﻬـﺎرات ﭘﺎﯾﺎﻧـﯽ ﭘﻮﻟـﺲ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﺴـﺎن ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻌـﺪادی ﻋﻨﺎﴏ ﻣﺸـﱰک در آﻧﻬﺎ دﯾﺪه
ﻣـﯽ ﺷـﻮد (۱) :درود ﻓﺮﺳـﺘﺎدن ﺑـﻪ اﻓـﺮادی ﺧـﺎص (۲) ،ﻫﺸـﺪار و ﻧﺼﯿﺤـﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧـﯽ (۳) ،اﻣﻀـﺎی
ﺷـﺨﺼﯽ و ) (۴دﻋـﺎی اﺧﺘﺘـﺎم .ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫـﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﻇﻬـﺎرات ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﭘﻮﻟﺲ
در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ،دو ﺗﻔـﺎوت ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﻧﺨﺴـﺖ ،رﺳـﺎﻟﺔ
ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﺑﺴـﯿﺎری از رﺳـﺎﻟﻪ ﻫـﺎی ﭘﻮﻟـﺲ ،ﺣـﺎوی ﻫﯿـﭻ درود و اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳـﯽ ﺷـﺨﺼﯽ
منﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﭼﺮا؟ درﺳـﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺒﻮدن ﺷـﮑﺮﮔﺰاری ﺳـﻨﺘﯽ در آﻏﺎز رﺳـﺎﻟﻪ اش ،اﯾﻦ اﺣﺘامﻻً ﻧﺸـﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺸـﱰی از راﺑﻄـﻪ ﺗﯿـﺮه و ﺗـﺎر ﻣﯿﺎن ﭘﻮﻟﺲ و ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﭘﻮﻟﺲ ﻣﺆدب اﻣﺎ رﺳـﻤﯽ اﺳـﺖ.
دوم ،ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﯿـﺎد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻋـﺎدات ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻟﺤـﻦ رﺳـﺎﻟﻪ ﻫﺎﯾـﺶ را
ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـﯽ داد )روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۶آﯾـﻪ  .(۲۲ﭘﻮﻟـﺲ ﺳـﭙﺲ ﭘـﺲ از امتـﺎم ،اﻏﻠﺐ ﺧﻮد ﻗﻠـﻢ را ﺑﺮ
ﻣـﯽ داﺷـﺖ و ﭼﻨـﺪ ﮐﻠﻤـﻪ ای ﻣﺨﺘـﴫ ﺑـﺎ دﺳـﺖ ﺧـﻂ ﺧـﻮد در ﭘﺎﯾـﺎن رﺳـﺎﻟﻪ ﻣـﯽ ﻧﻮﺷـﺖ )اول
ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱۶آﯾـﻪ  .(۲۱اﮔـﺮ ﭼـﻪ در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﭘﻮﻟـﺲ از ﻋـﺎدت ﺧـﻮد ﻣﻨﺤـﺮف ﺷـﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐـﻪ او ﻗﻠـﻢ را از ﮐﺎﺗـﺐ ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد ﻫﻤﭽﻨـﺎن در ﻣـﻮرد ﴍاﯾـﻂ ﻏﻼﻃﯿﻪ ﺑﺴـﯿﺎر ﻧﮕﺮان اﺳـﺖ ﮐﻪ در
ﻋـﻮض ،ﻫﺸـﺪار ﻫـﺎی ﺑﯿﺸـﱰی را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ .او در واﻗـﻊ ﺗـﺎ زﻣﺎﻧـﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﺒـﺎر دﯾﮕـﺮ از ﻏﻼﻃﯿﺎن
در ﺧﻮاﺳـﺖ ﻧﮑﻨـﺪ ﮐـﻪ از ﮐﺎرﻫـﺎی اﺣﻤﻘﺎﻧـﻪ ﺧﻮﯾﺶ دﺳـﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﻗﻠـﻢ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ منـﯽ ﮔﺬارد.
در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﻪ  ،۱۱ﭘﻮﻟـﺲ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ رﺳـﺎﻟﻪ را ﺑﺎ ﺣﺮوف درﺷـﺖ ﻧﻮﺷـﺖ.
ﻣـﺎ دﻗﯿﻘـﺎً دﻟﯿـﻞ آن را منـﯽ داﻧﯿـﻢ .ﺑﺮﺧـﯽ ﺗﺼـﻮر ﮐـﺮده اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﺣﺮوف
ﻧﺪاﺷـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻧﻮﺷـﺘﺎری آنﻫـﺎ اﺷـﺎره ﻣﯽ ﮐـﺮد .آﻧﻬـﺎ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷـﺎﯾﺪ دﺳـﺖ
ﻫـﺎی ﭘﻮﻟـﺲ از ﺷـﮑﻨﺠﻪ ﻋﻠﯿـﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﯾـﺎ از درﺳـﺖ ﮐـﺮدن ﭼـﺎدر ﭘﯿـﭻ ﺧـﻮرده ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ
منﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺣﺮوﻓـﺶ را ﺑﺪرﺳـﺘﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴـﺪ .ﮔﺮوﻫـﯽ دﯾﮕـﺮ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧﻈﺮﯾـﺎت وی،
ﺷـﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺸـﱰی از دﯾـﺪ ﮐـﻢ وی اراﺋـﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫـﺮ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ،
اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ رﺳـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﻋﻤﺪا ً ﺑـﺎ ﺣﺮوف ﺑـﺰرگ ﻣﯽ ﻧﻮﺷـﺖ ﺗـﺎ ﻣﻨﻈﻮر
ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑﯿﺸـﱰی ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،درﺳـﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺷـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳـﺖ ﺑـﺮای ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﮐﻠﻤـﻪ ﯾـﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣـﯽ ﻣﻬـﻢ ،زﯾـﺮ آن ﺧـﻂ ﮐﺸـﯿﺪه ،آن را ﺑﺼـﻮرت ﻣﺎﯾـﻞ ﯾـﺎ
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ﺑـﺎ ﺣـﺮوف ﺑـﺰرگ ﺑﻨﻮﯾﺴـﯿﻢ .ﺑـﻪ ﻫـﺮ دﻟﯿﻠـﯽ ،ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً ﻣـﯽ ﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ
ﻫﺸـﺪارﻫﺎ و ﺗﺬﮐـﺮات وی ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ.
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ﻓﺨﺮ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ
ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﺎت  ۱۲و  ۱۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟

اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﺳـﺎﺑﻘﺎً ﺑـﻪ ﻫـﺪف و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﮐﺎر و اﻧﮕﯿـﺰه ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن ﺧـﻮد اﺷـﺎره ﮐﺮده اﺳـﺖ
)ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۱آﯾـﻪ  ،۷ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ  ،(۱۷اﻇﻬـﺎرات وی در ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۱۲و ۱۳
ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾـﺎت ﴏﯾﺤـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ او درﺑـﺎره ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧـﺶ ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .او آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ
اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ »ﮔﻮﯾـﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺻﻮرﺗـﯽ ﻧﯿﮑﻮ در ﺟﺴـﻢ منﺎﯾﺎن ﺳـﺎزﻧﺪ«.
ﻋﺒـﺎرت »ﺻﻮرﺗـﯽ ﻧﯿﮑـﻮ«در زﺑـﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﯽ »ﭼﻬﺮه ﺧﻮب« ﺑـﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓنت ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .در
واﻗـﻊ ،واژه ﻣﻌـﺎدل »ﭼﻬـﺮه« در زﺑـﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ ﺑﺎ واژه ﻧﻘﺎب ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﯾﮑﺴـﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و اﯾﻦ واژه
ﺣﺘـﯽ ﺑﺼـﻮرت اﺳـﺘﻌﺎری ﺑـﺮای اﺷـﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﯾـﮏ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺑﻪ
ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ،ﭘﻮﻟـﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣـﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧـﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒـﺎل ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ
ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ .در ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ اﻓﺘﺨـﺎر و ﴍم ،اﻧﻄﺒـﺎق ﴐوری ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮐﺴـﺎﻧﯽ
ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﺷـﺘﺒﺎه ﺗﻌﻠﯿـﻢ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ ،ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽ رﺳـﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒـﺎل ﺑﻬﺒـﻮد درﺟـﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺧـﻮد ﻧﺰد
ﻫﻤﻮﻃﻨـﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺸـﺎن و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﯾﻬـﻮدی در اورﺷـﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ درﺑﺎره ﯾﮑﯽ از اﻧﮕﯿﺰﻫﺎی اﯾﺸﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ –متﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از
ﺟﻔﺎ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﻔﺎ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺼﻮرﺗﻬﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪی و آﺳﯿﺒﻬﺎی ﺟﺴﻤﯽ
درک ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺸﮑﻠﻬﺎﯾﯽ ﻣﻼﯾﻤﱰ از آزار و اﯾﺬا و ﻃﺮد و در اﻧﺰوا ﻗﺮار دادن ،ﺑﻬامﻧﮕﻮﻧﻪ
زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻮﻟﺲ و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺼﺐ اﻓﺮاﻃﯽ در ﯾﻬﻮدا ،ﯾﮑﺒﺎر اﯾﻦ روش را اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ
)ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾﻪ  ،(۱۳اﻣﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﺶ را ﺑﺮ ﻏﻼﻃﯿﺎن داﺷﺖ.
رﻫـﱪان ﻣﺬﻫﺒـﯽ ﯾﻬـﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺷـﺘﻨﺪ.
آﻧﻬـﺎ دارای ﻣﺠـﻮزی رﺳـﻤﯽ در روم ﺑﻮدﻧـﺪ؛ از اﯾـﻦ رو ،ﺑﺴـﯿﺎری از اﯾامﻧـﺪاران ﯾﻬـﻮدی ،ﻣﺸـﺘﺎق
ﺑـﻪ ﺣﻔـﻆ رواﺑـﻂ ﺧـﻮب ﺑـﺎ اﯾﺸـﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ .آﺷـﻮﺑﮕﺮان در ﻏﻼﻃﯿﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﺘﻨـﻪ ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و
ﺗﻌﻠﯿـﻢ آﻧـﺎن ﺑـﺮای ﻧﮕﻪ داﺷـنت ﺗﻮرات ،ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸـﱰﮐﯽ ﺑـﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺤﻠـﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
اﯾـﻦ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ آﻧﻬـﺎ را ﻗـﺎدر ﻣـﯽ ﺳـﺎﺧﺖ ﮐﻪ راﺑﻄـﻪ دوﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺴـﻪ را ﺣﻔـﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ آﻧﻬﺎ
ﺣﺘـﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ رواﺑـﻂ ﺧـﻮد ﺑـﺎ اﯾامﻧـﺪاران ﯾﻬـﻮدی در اورﺷـﻠﯿﻢ ،ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣـﻮرد ﮐﺎر
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﺷـﮏ و ﺗﺮدﯾـﺪ داﺷـﺘﻨﺪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨـﺪ )اﻋامل رﺳـﻮﻻن
۱۲۳

ﺑـﺎب  ۲۱آﯾـﺎت  ۲۰و  .(۲۱ﺑـﺪون ﺷـﮏ ﮐﺎرﻫـﺎی اﯾﺸـﺎن از ﯾـﮏ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺑﻮد ﺷـﻬﺎدت آﻧﻬﺎ
ﺑـﻪ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن را ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﺴـﺎزد.
ﭘﻮﻟـﺲ ﻫـﺮ وﺿﻌﯿﺘـﯽ را ﮐـﻪ در ذﻫـﻦ دارد ،ﻣﻨﻈـﻮرش روﺷـﻦ اﺳـﺖ » :و ﻫﻤـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨـﺪ در ﻣﺴـﯿﺢ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ دﯾﻨـﺪاری زﯾﺴـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ ،زﺣﻤـﺖ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐﺸـﯿﺪ« )دوم
ﺗﯿﻤﻮﺗـﺎوس ﺑـﺎب  ۳آﯾـﻪ .(۱۲

ﺑـﻪ دﻻﯾﻠـﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺎدرﺳـﺖ داﺷـﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸـﯿﺪ .ﺑـﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓنت
ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ ،اﯾـﻦ ﺗـﺎ ﺣـﺪی ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ رﺳـﺪ .اﯾـﻦ ﺑﺎﯾـﺪ درﺑـﺎره اﯾﻨﮑـﻪ ﺣﺘﯽ
ﺑﻬﱰﯾـﻦ اﻧﮕﯿﺰﻫـﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﺻـﻮرت ﺳـﻬﻞ اﻧـﮕﺎری ،ﻣﺎ را ﺑـﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﺑﮑﺸـﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﻪ
ﭼﯿـﺰی ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺑﮕﻮﯾـﺪ؟ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺷـام ﺑـﺎ اﻧﮕﯿﺰه ای درﺳـﺖ ﮐﺎر اﺷـﺘﺒﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم
دادﯾـﺪ ،ﭼﻪ زﻣﺎﻧـﯽ ﺑﻮد؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۶ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﻓﺨﺮ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۶آﯾﺔ (۱۴
»ﻟﯿﮑـﻦ ﺣﺎﺷـﺎ از ﻣـﻦ ﮐـﻪ ﻓﺨـﺮ ﮐﻨـﻢ ﺟـﺰ از ﺻﻠﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ او
دﻧﯿـﺎ ﺑـﺮای ﻣـﻦ ﻣﺼﻠﻮب ﺷـﺪ و ﻣﻦ ﺑـﺮای دﻧﯿـﺎ« )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾﺔ .(۱۴
ﭘﻮﻟـﺲ ﮐـﻪ اﻧﮕﯿـﺰه ﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ را ﺑـﻪ اﴎار ﺑﺮ ﺧﺘﻨـﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﮕﯿﺨﺖ ،اﻓﺸـﺎ منـﻮده ﺑﻮد،
ﺑـﺮای آﺧﺮﯾـﻦ ﺑـﺎر ﭘﯿـﺎم اﻧﺠﯿﻞ ﺧـﻮد را ﺑﻪ ﻏﻼﻃﯿـﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺼـﻮرت ﺧﻼﺻﻪ .ﺑﺮای
ﭘﻮﻟـﺲ ،اﻧﺠﯿـﻞ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ دو اﺻـﻞ اﺳﺎﺳـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ (۱) :ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺻﻠﯿـﺐ )آﯾـﻪ  (۱۴و ) (۲اﺻﻞ
ﻋﺪاﻟـﺖ )آﯾـﻪ  .(۱۵ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮ روی ﻣﻮرد ﻧﺨﺴـﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﮐـﻪ در ﻗـﺮن ﺑﯿﺴـﺖ و ﯾﮑﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،درک ﺷـﻮک آوری ﮐـﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﻮﻟﺲ
درﺑـﺎره ﺻﻠﯿـﺐ )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب ۶آﯾـﻪ  (۱۴در اﺻـﻞ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﯽ دادﻧﺪ ،دﺷـﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .اﻣﺮوزه
ﺻﻠﯿـﺐ ﻣﺴـﯿﺢ منـﺎدی راﯾـﺞ و ﻣﺤﺒـﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﮐـرث ﻣﺮدم اﺣﺴـﺎس ﻣﺜﺒﺘـﯽ را ﺗﺪاﻋﯽ
ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .اﮔـﺮ ﭼـﻪ در زﻣـﺎن ﭘﻮﻟـﺲ ،ﺻﻠﯿـﺐ ﭼﯿـﺰی ﺑـﺮای ﻓﺨـﺮ ﻧﺒـﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿـﺰی ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺧﻮار
ﺷـﻤﺮده ﻣـﯽ ﺷـﺪ .ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﺪه ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﺼﻠـﻮب را اﻫﺎﻧﺖ وار ﻣـﯽ داﻧﺴـﺘﻨﺪ و روﻣﯿﺎن ﻣﺼﻠﻮب
ﺷـﺪن را ﭼﻨـﺎن ﻣﻨﻔـﻮر ﻣـﯽ دﯾﺪﻧـﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋـﯽ ﻣﺠﺎزات ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان روم،
ﺑﻪ آن اﺷـﺎره ای ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ.
ﻧﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺳـﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴـﯿﺢ داﺷـﺖ ،ﺑﻮﺿﻮح در ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ
ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد از ﻣﺼﻠـﻮب ﺷـﺪن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد .ﯾـﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اواﯾـﻞ ﻗـﺮن دوم ،ﻣﺼﻠـﻮب ﺷـﺪن ﻣـﺮدی ﺑـﺎ ﴎ ﯾـﮏ اﻻغ را ﺑـﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸـﺪ .در
۱۲۴

زﯾـﺮ ﺻﻠﯿـﺐ و ﻣﺠـﺎور ﺑـﺎ ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﻣـﺮدی ﺑـﺎ دﺳـﺘﺎن ﮔﺸـﻮده ﺑـﻪ دﻋﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ:
»اﻟﮑﺴـﺎﻧﺪر ﺧـﺪای ﺧـﻮد را ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ« .ﻧﮑﺘـﻪ روﺷـﻦ اﺳـﺖ :ﺻﻠﯿـﺐ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﻪ متﺴـﺨﺮ
ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﺟﺴـﻮراﻧﻪ اﻋـﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ منـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﭼﯿـﺰی ﺟـﺰ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﺒﺎﻫـﺎت منﺎﯾﺪ!

ﺻﻠﯿـﺐ ﻣﺴـﯿﺢ ﭼـﻪ ﺗﻔﺎوﺗـﯽ در راﺑﻄـﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑـﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﻮﺟـﻮد آورد؟ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾﻪ
۱۴؛ روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ، ۶ﺑـﺎب  ۱۲آﯾـﺎت  ۱ﺗـﺎ  ۸؛ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﺑـﺎب  ۳آﯾﻪ . ۸

ﺻﻠﯿـﺐ ﻣﺴـﯿﺢ ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ را ﺑـﺮای اﯾامﻧـﺪار ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣـﯽ دﻫـﺪ .ﻣـﺎ را ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺠـﺪد دﯾﺪﮔﺎﻫـامن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺨـﻮد ﺑـﻪ ﭼﺎﻟـﺶ ﻣـﯽ ﮐﺸـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﺎ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ
ﺟﻬـﺎن ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﻣـﯽ ﺷـﻮﯾﻢ .ﺟﻬـﺎن در اﯾـﻦ دوران ﻓﻌﻠـﯽ ﭘـﺮ ﴍر و متـﺎم آﻧﭽـﻪ ﮐﻪ ﺑـﻪ آن اﻧﺤﺼﺎر
دارد )اول ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۲آﯾـﻪ  – (۱۶در ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﺑـﺎ ﺧـﺪا ﻗـﺮار دارد .از آﻧﺠﺎﯾـﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺴـﯿﺢ
ﻣـﺮده اﯾـﻢ ،ﺟﻬـﺎن دﯾﮕـﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻗﺒـﻞ ﻗـﺪرت ﻧـﺪارد ﺗـﺎ ﻣﺎ را ﺑـﻪ اﺳـﺎرت ﺑﮕﯿـﺮد و زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷـﺘﻪ
دﻧﯿﺎﭘﺮﺳـﺘﺎﻧﻪ  ،دﯾﮕـﺮ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد .ﭘﯿـﺮو ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ،ﺷـﮑﺎف ﻣﯿـﺎن اﯾامﻧـﺪار و ﺟﻬـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﮕﻮﻧـﻪ ای ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﮔﻮﯾـﺎ آﻧﻬـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﻣـﺮده اﻧﺪ.

ﺻﻠﯿـﺐ ﺑـﺮای ﺗﺄﺛﯿـﺮ ﺑـﺮ رواﺑﻂ ﺷـام ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﭼـﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم داده اﺳـﺖ؟ ﭼـﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
در زﻧﺪﮔـﯽ ﺷـام اﯾﺠـﺎد ﮐﺮده اﺳـﺖ؟ ﺷـام اﮐﻨـﻮن ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﺧﺪاوﻧـﺪ منﻮده اﯾﺪ
ﮐـﻪ ﺑﺮای ﺷـام ُﻣـﺮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔـﺎوت زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
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ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺪﯾﺪ

ﭘﻮﻟـﺲ ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺴـﯿﺢ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺮ اﺻﻞ اﺳﺎﺳـﯽ دوم
ﭘﯿـﺎم اﻧﺠﯿـﻞ ﺧـﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد :ﻋﺎدل ﺷـﻤﺮده ﺷـﺪن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾامن.
ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ در متﺎم اﯾﻦ ﻓﺼﻞ دﯾﺪه اﯾﻢ ،ﭘﻮﻟﺲ اﺳﺎﺳﺎً ﺳﻨﺖ ﺧﺘﻨﻪ را ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺠﯿﻞ ﻣﯽ
داﻧﺴﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ او ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ منﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻮﻟﺲ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺘﻨﻪ
اﺑﺮاز منﻮده اﺳﺖ )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب  ۵آﯾﻪ  ۲ﺗﺎ  ۴را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( ،اﻣﺎ او منﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺘﻨﺘﺎج ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﻮن ﻧﺒﻮدن ﺑﺮای ﺧﺪا ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮ از ﻣﺨﺘﻮن ﺑﻮدن اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر وی ﭼﻨﯿﻦ
منﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﯾﺎ منﯽ دﻫﻨﺪ ،روﯾﻪ
۱۲۵

ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ اﺣﮑﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺘﻨﻪ ﺑﯽ رﺑﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻘﯿﻘﯽ رﯾﺸﻪ ﮐﻤﯽ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ دارد و ﺑﯿﺸﱰ در وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻠﺐ ﺑﴩی رﯾﺸﻪ
دارد .ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮﻣﻮد ،ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ از
ﻧﻈﺮ روﺣﺎﻧﯽ در درون ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۲۳آﯾﻪ .(۲۷

ﻣﻨﻈـﻮر از ﺧﻠﻘـﺖ ﺗـﺎزه ﭼﯿﺴـﺖ؟ )ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾﻪ  ،۱۵دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾﻪ .(۱۷
ﺷـام ﺧـﻮد ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﯾـﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐـﺮده اﯾﺪ؟

واژه ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ  ktisisﺑﺼـﻮرت »ﺧﻠﻘﺖ«ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﯾﮏ »ﻣﺨﻠﻮق«
ﻓـﺮدی )ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﻪ  (۱۳و ﯾـﺎ ﺑـﻪ روﻧـﺪ ﮐﺎر »ﺧﻠﻘـﺖ« )روﻣﯿﺎن ﺑـﺎب  ۸آﯾﻪ  (۲۲اﺷـﺎره
ﮐﻨـﺪ .در ﻫـﺮ دو ﻣـﻮرد ،اﯾـﻦ واژه دﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ ﮐﺎرﻫـﺎی ﺧﺎﻟـﻖ دارد .اﯾـﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﺷـﺪن ﺑﻪ»ﻣﺨﻠﻮﻗـﯽ ﺟﺪﯾـﺪ« ﭼﯿـﺰی ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑـﴩی ﺑﺪﺳـﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ –ﭼﻪ
ﺧﺘﻨـﻪ و ﯾـﺎ ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰ دﯾﮕـﺮی .ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ روﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان »ﺣﯿـﺎت ﺗـﺎزه ﯾـﺎ ﺗﻮﻟـﺪ دوﺑـﺎره«
)ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۳آﯾـﺎت  ۵ﺗـﺎ  (۸اﺷـﺎره ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻬﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧﺪا ﺑﻮاﺳـﻄﻪ آن ﻓﺮدی
را ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ روﺣﺎﻧـﯽ ﻣـﺮده اﺳـﺖ ،در وی زﻧﺪﮔﯽ روﺣﺎﻧـﯽ ﻣﯽ دﻣﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﺳـﺘﻌﺎره ای دﯾﮕﺮ
ﺑـﺮای ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻋﻤـﻞ ﻧﺠـﺎت دﻫﻨﺪه ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺪاﻟـﺖ از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾـامن از آن ﯾـﺎد ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﻮﻟـﺲ در دوم ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  ،۱۷ﺑـﺎ ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺑﯿﺸـﱰی در ﻣـﻮرد اﯾـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺧﻠﻘـﺖ
ﺟﺪﯾـﺪ ﺳـﺨﻦ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ .ﭘﻮﻟـﺲ در اﯾـﻦ آﯾـﻪ ،ﺗﻮﺿﯿـﺢ ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ
ﺟﺪﯾـﺪ ،ﻣﻌﻨﺎﯾـﯽ ﺑﯿﺸـﱰ از ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ در وﺿﻌﯿـﺖ ﻣﺎ در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی آﺳـامﻧﯽ دارد؛ اﯾـﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی در
زﻧﺪﮔـﯽ اﻣـﺮوزی ﻣـﺎ اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .ﻫامﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﺗﯿﻤﻮﺗـﯽ ﺟـﻮرج ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴـﺪ» ،ﺷـﺎﻣﻞ روﻧﺪ
ﮐﺎﻣـﻞ ﻣﺘﺤـﻮل ﺷـﺪن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ :ﮐﺎر اﺣﯿـﺎء ﮐﻨﻨـﺪه روح اﻟﻘـﺪس ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺑـﻪ و اﯾامن ﻣﯽ
ﺷـﻮد ،روﻧـﺪ روزاﻧـﻪ رﯾﺎﺿـﺖ و اﺣﯿـﺎ ،رﺷـﺪ ﻣـﺪاوم در ﭘﺮﻫﯿـﺰﮐﺎری ﮐـﻪ ﴎاﻧﺠـﺎم ﺑﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻬﺖ ﺑﻪ
ﺻـﻮرت ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﻣﯿﺸـﻮد «. .ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺻﻔﺤـﻪ ۴۳۸ .Galatians, p – .٤٣٨
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻋﺎدل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻋﻮض ،اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﯾﺸﻪ ای ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﻈﻬﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﺪن را ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﯿﻨامﯾﺪ.

در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ ﺷـام ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑـﺮای ﺑﺮﺧـﯽ از ﺑﺎرﻫـﺎ ﮐﻤـﮏ از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮان درﯾﺎﻓـﺖ
ﮐﻨﯿـﺪ ،اﻣـﺎ ﺑﻌﻀـﯽ از آﻧﻬـﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧـﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﱪﯾﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾـﯽ را ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗـﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞﺷـﺎن ﻧﯿﺴـﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﺪﻫﯿﺪ؟
۱۲۶

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۸ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﺳﺨﻦ آﺧﺮ )ﻏﻼﻃﯿﺎن (١٨-١٦ :٦
ﭘﻮﻟـﺲ دﻋـﺎی ﺧﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ارزاﻧـﯽ ﻣﯿﺪارد ﮐﻪ »از اﯾﻦ ﻗﺎﻋـﺪه ﭘﯿﺮوی ﻣﯿﻨامﯾﻨﺪ«
)ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﻪ  .(۱۶ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻓﮑﺮ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟـﺲ از ﭼﻪ ﻗﺎﻋﺪه
ای ﺳـﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟
واژه ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ »ﻗﺎﻋـﺪه« ،ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﻣﯿﻠـﻪ ﯾـﺎ ﭼﻮﺑـﯽ ﺻـﺎف اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺑﻨﺎﯾـﯽ ﯾـﺎ
ﻧﺠـﺎری ﺑـﺮای اﻧـﺪازه ﮔﯿﺮی اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﺪ .اﯾـﻦ واژه در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑـﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ
و ﺑـﻪ ﻗﻮاﻋـﺪ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾـﯽ ﮐﻪ اﻧﺴـﺎن ﺑﻮاﺳـﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﯿـﺰی را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺷـﺎره دارد .ﺑﺮای
ﻣﺜـﺎل ،ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺮدم درﺑـﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺳـﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺸـﺎن ﺑﯿﺴـﺖ
و ﻫﻔـﺖ ﮐﺘـﺎب ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﺮای ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺑـﺎور و ﻋﻤﻞ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣﻌﺘﱪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،اﮔـﺮ ﺗﻌﻠﯿﻤـﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ اﯾـﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﻧﺮﺳـﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل منﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.

ﻋﻼﺋـﻢ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻋﯿﺴـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟﺲ در ﺟﺴـﻤﺶ دارد ،ﮐﺪاﻣﻨـﺪ؟ ﻣﻨﻈﻮر او از ﻧﻮﺷـنت اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﯿـﭻ ﮐـﺲ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﻬـﺎ او را »ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﺪ« ﭼﯿﺴـﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑﺎب
 ۶آﯾـﻪ  ۱۴ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﻨـﺪ؟ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﻪ ۱۷؛ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب
 ۴آﯾـﻪ  ،۱۰ﺑـﺎب  ۱۱آﯾـﺎت  ۲۳ﺗﺎ .۲۹
واژه ﻋﻼﻣﺖ ﯾﺎ ﻧﺸﺎن از واژه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ  stigmitaﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ واژه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  stigmaﻧﯿﺰ از آن
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﻮﻟﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻤﻞ راﯾﺞ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ارﺑﺎﺑﺸﺎن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان منﻮﻧﻪ ای از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ادﯾﺎن ﻣﺮﻣﻮز ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از اﯾامن داغ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت» ،ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪون ﺷﮏ اﺷﺎره ﺑﻪ زﺧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮ روی ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )دوم
ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب  ۴آﯾﻪ  ۱۰و ﺑﺎب  ۱۱آﯾﺎت  ۲۴ﺗﺎ  ۲۷را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن او اﯾﻨﮏ ﺑﺮ اﯾﻦ اﴎار دارﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾامن آورﻧﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی او را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺸﺎن ﺧﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻼﻣﺘﯽ از ﺗﺴﻠﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﯾﻬﻮدﯾﺖ ،وادار ﺳﺎزﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﺮده ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای او ﻫﯿﭻ وﻓﺎداری ﺟﺰ ﻣﺴﯿﺢ وﺟﻮد ﻧﺪارد  ...زﺧﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ در ﺣﯿﻦ
ﺧﺪﻣﺖ ارﺑﺎﺑﺶ از دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از ﴎﺳﭙﺮدﮔﯽ او ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﯿﻮاﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
ﮔﻔﺖ– «.ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺗﻔﺴﯿﺮی ادوﻧﺘﯿﺴﺘﻬﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ ﺻﻔﺤﻪ .٩٨٩
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»ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎی« ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺷام از اﯾامﻧﺘﺎن در ﻋﯿﺴﯽ دارﯾﺪ،
ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﯾامﻧﺘﺎن ﭼﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷام داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۹ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ» :ﺻﻠﯿـﺐ ﺟﻠﺠﺘـﺎ متـﺎم ﻗـﻮای زﻣﯿﻨـﯽ و دوزﺧـﯽ را ﺑـﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﺸـﺪ و
در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﺮ آﻧﻬـﺎ ﻏﻠﺒـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد .متـﺎم ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺮ ﺻﻠﯿـﺐ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷـﺪه اﻧﺪ و ﺑﻮاﺳـﻄﻪ آن
متـﺎم ﺗﺎﺛﯿـﺮات اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ .ﺻﻠﯿـﺐ ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠـﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﺮ روی آن
زﻧﺪﮔـﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﺮای ﻧﺴـﻞ ﺑـﴩ از دﺳـﺖ داد .اﯾـﻦ ﻓـﺪاﮐﺎری ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺣﯿـﺎی ﺑﴩ ﺑـﻪ ﮐامل
اوﻟﯿـﻪ اش اراﺋـﻪ ﺷـﺪ .آری ،ﺑﻌـﻼوه ،ﺑـﺮای دادن ﺷـﺨﺼﯿﺖ دﮔﺮﮔـﻮن ﺷـﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺑـﴩ و ﺗﺒﺪﯾﻞ
او ﺑـﻪ ﭼﯿـﺰی ﺑﯿﺸـﱰ از ﯾﮏ ﻓﺎﺗﺢ ﭘﯿﺸـﮑﺶ ﺷـﺪ.
»ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﻗـﺪرت ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺮ دﺷـﻤﻨﺎن ﺑـﺰرگ ﺧﺪا و ﺑﴩ ﻏﻠﺒـﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ در
ﺗـﺎﻻر آﺳـامن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺳـﻘﻮط ﻧﮑـﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺪﺳـﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
ﻣﺴـﯿﺢ اﻋـﻼم ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ‘ﻣـﻦ اﮔﺮ از زﻣﯿـﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺷـﻮم ،ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺳـﻮی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﺸـﯿﺪ ’.اﮔـﺮ ﺻﻠﯿـﺐ ﺗﺎﺛﯿـﺮی ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﺧـﻮد ﻧﯿﺎﺑـﺪ ،ﯾـﮏ منﻮﻧـﻪ ﺗﺎﺛﯿـﺮ اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .ﻧﺴـﻞ ﺑـﻪ
ﻧﺴـﻞ ،ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﯾـﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮوزه آﺷـﮑﺎر ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ
واﺳـﻄﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ وی رﺣﻤـﺖ و ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﯾﮑـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ و ﻋﺪاﻟـﺖ و ﺻﻠـﺢ ﺑﺮ
ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﺑﻮﺳـﻪ زدﻧـﺪ .اﯾـﻦ وﺳـﯿﻠﻪ ای اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺟﻬﺎن را ﺑـﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ راﻧـﺪ – «.اﻟﻦ ﺟـﯽ .واﯾﺖ،
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه از ﻣﺮﺟﻊ زﯾﺮ.
.Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1113
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ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
 .۱در اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﮐـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ رﺳـﺎﻟﻪ اش را ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻓﯿـﺾ ﺧﺪا آﻏـﺎز منﻮده و

ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن ﻣـﯽ رﺳـﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﺷـام ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺘـﯽ دارد؟ ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎب  ۱آﯾـﻪ  ۳را ﺑﺎ ﺑﺎب
 ۶آﯾـﻪ  ۱۸ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 .۲ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻇﻬـﺎرات ﭘﻮﻟـﺲ درﺑـﺎره ﻣﺼﻠـﻮب ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎن )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎب ۶
آﯾـﻪ  ،(۱٤ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﭼـﻪ ارﺗﺒﺎﻃـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺟﻬـﺎن اﻣـﺮوزی داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ؟ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن
اﮔـﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺟﻬـﺎن ﻣـﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﺤﯿﻂ،
ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﯽ ،ﺳـﻘﻂ ﺟﻨﯿـﻦ و ﻏﯿـﺮه ارﺗﺒـﺎط داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ؟
 .۳ﯾـﮏ ﻓـﺮد ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐﻪ »ﺧﻠﻘـﺖ ﺟﺪﯾـﺪی« را ﮐﻪ ﭘﻮﻟـﺲ درﺑﺎره آن
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐﺮده اﺳـﺖ؟
 .۴ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻇﻬـﺎرات ﭘﻮﻟـﺲ درﺑـﺎره ﻣﺼﻠـﻮب ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﺟﻬـﺎن )ﻏﻼﻃﯿـﺎن ﺑﺎب ۶
آﯾـﻪ  ،(۱٤ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن ﭼـﻪ ارﺗﺒﺎﻃـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺟﻬـﺎن اﻣـﺮوزی داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ؟ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن
اﮔـﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺟﻬـﺎن ﻣـﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﺤﯿﻂ،
ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﯽ ،ﺳـﻘﻂ ﺟﻨﯿـﻦ و ﻏﯿـﺮه ارﺗﺒـﺎط داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ؟
ﺧﻼﺻـﻪ :ﻣﺬﻫـﺐ ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ رﻓﺘﺎر ﻇﺎﻫـﺮی منﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾـﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﻗﻠـﺐ ﻧﯿـﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻗﻠـﺐ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﺧـﺪا ﺑﺸـﻮد ،زﻧﺪﮔـﯽ ﻓـﺮد در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ در اﯾـامن
رﺷـﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺸـﱰ و ﺑﯿﺸـﱰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﺷـﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴـﯿﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻗﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻄﯿـﻊ ﺑﺸـﻮد؛ ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐﻪ اﯾـﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘـﺪ ،متﺎم ﭼﯿﺰﻫـﺎی دﯾﮕﺮ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﻨـﺪ اﻓﺘﺎد.

۱۲۹

