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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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»ﻗﻮم ﻣﺮا ﺗﺴﻠّﯽ
دﻫﯿﺪ«

ﮐﻼم اﺷـﻌﯿﺎی ﻧﺒـﯽ دﺳـﺖ ﺑـﻪ دﺳـﺖ
ﭼﺮﺧﯿـﺪ ﺗـﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳـﯿﺪ و در ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺟﺎ
ﮔﺮﻓـﺖ و ﺣﺘـﯽ رﯾﺸـﻪ دواﻧﯿـﺪ .ﺳـﺨﻨﺎﻧﯽ
ﻓﺮاﻣـﻮش ﻧﺸـﺪﻧﯽ و ﭘُـﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮ
ﻣﻌﻨـﺎ و ﻣﻔﻬـﻮم ﺑﻠﮑـﻪ اﻣﯿـﺪوار ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد
و وﻋـﺪه ﺧﺪاوﻧـﺪ را در ﺑﺮ داﺷـﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
»ﺧـﺪا ﺑـﺎ ﻣﺎﺳـﺖ« )اﺷـﻌﯿﺎ » ،(۱۴ :۷ﺑﺮای
ﻣـﺎ ﻓﺮزﻧـﺪی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه« )اﺷـﻌﯿﺎ ،(۶ :۹
»ﻫـﺮ د ّره ای ﺑﺮاﻓﺮاﺷـﺘﻪ ﺷـﻮد« )اﺷـﻌﯿﺎ
 ،(۴ :۴۰و » ﺑـﺮای ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﻣـﺎ ﺑـﻮد ﮐـﻪ او
ﻣﺠـﺮوح ﺷـﺪ و ﺑـﺮای ﴍارت ﻣـﺎ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
او را زدﻧـﺪ .او ﺗﻨﺒﯿـﻪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺎ ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﻣـﻞ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ .از زﺧﻤﻬـﺎی او ﻣـﺎ ﺷـﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﯿـﻢ«
)اﺷـﻌﯿﺎ .(۵ :۵۳
ﮐﻠـامت ﺧﻠـﻖ ﮐﻨﻨـﺪه ﺗﺼﺎوﯾـﺮ ،ﺗﺼـﻮرات ،و ﭘﮋواﮐﻬـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛ ﮐﻠـامت ﺿﻌﯿـﻒ ،و ﻓﺮوﻣﺎﯾـﻪ
ﺧﺎﻟـﻖ ﺗﺼﺎوﯾـﺮ ﺿﻌﯿـﻒ و ﻧﺎﭼﯿـﺰ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛ ﮐﻠـامت ﻗﺪرمتﻨـﺪ ،ﭘﯿﺮاﺳـﺘﻪ ،اﺳـﺘﺎداﻧﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺧﻠـﻖ
ﺗﺼﺎوﯾـﺮ ﻗﺪرمتﻨـﺪ ،ﺗﺼـﻮرات ﻧـﺎب ،ﺗـﺎزه و ﭘﮋواک ﻫﺎﺋﯽ رﺳـﺎ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾـﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﭼـﺮا ﺑﻌـﺪ از  ۲۷ﻗـﺮن ،ﺳـﺨﻨﺎن اﺷـﻌﯿﺎ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﺮای ﻣـﺎ رﺳـﺎ ،ﺗﺎزه ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
ﺧـﺎدم رﻧﺠﯿـﺪه ) اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۳ :۵۲ﺗـﺎ  ،(۱۲ :۵۳از ﻣﺴـﯿﺢ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ،اﺷـﻌﯿﺎ در ﴎود
ِ
ﺗﺼﻮﯾـﺮی ﺷـﻔﺎف ﺗـﺮ از ﻫـﺮ ﺟـﺎی دﯾﮕـﺮ در ﻋﻬـﺪ ﻋﺘﯿـﻖ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫﺪ .اﯾـﻦ ﺑﺨﺶ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺑـﺮای ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﻧـﺎم » ،اﻧﺠﯿـﻞ ﻧﺒـﯽ« ﮐﺎﻓـﯽ اﺳـﺖ.
ﺑﻌـﻼوه ،ﭘﯿـﺶ ﺑﯿﻨـﯽ وی در ﻣـﻮرد ﮐـﻮرش ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن ﻧـﺎم او ،ﯾـﮏ ﻗـﺮن و ﻧﯿـﻢ ﻗﺒـﻞ از ﻓﺘـﺢ
ﺑﺎﺑـﻞ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه ﻓـﺎرس )اﺷـﻌﯿﺎ  ۲۸ :۴۴ﺗـﺎ  ،(۶ :۴۵ﭼﻨـﺎن ﺣﯿـﺮت اﻧﮕﯿﺰ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﺑﺨـﺶ اﻋﻈﻤـﯽ از ﮐﺘـﺎب اﺷـﻌﯿﺎ را ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ از او و »اﺷـﻌﯿﺎی ﺛﺎﻧـﯽ« ﻧﺴـﺒﺖ داده اﻧـﺪ،
ﻣﻮﺟـﻮدی ﺧﯿﺎﻟـﯽ در ﺑـﺎب ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ دﯾـﺪن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و در ﺗﺼـﻮرات ﺑـﴩی
ﻣﺤﺒـﻮس ﺷـﺪه اﻧﺪ.
۲

ﮐﺘﺎب اﻟﻬﺎم ﺷﺪه اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻔﺮد از ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﻧﺪه ﮐﻪ از وزن ﺷﻌﺮ و ﺗﻌﺎدل
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،و ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﺗﻀﺎدﻫﺎی دراﻣﺎﺗﯿﮑﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺘﻬﻮون ﻗﯿﺎس
ﮐﺮد ،ﮐﻪ از ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺳﻤﻔﻮﻧﯿﮏ ﺑﺎ رﯾﺰه ﮐﺎرﯾﻬﺎی اﺳﺘﺎداﻧﻪ رو
ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﺳﯿﻠﻪ ادﺑﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای ﺑﺮای اﻟﻬﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی آن ﺑﻪ اﻧﺪازه آﺳامن ﻫﺎ رﻓﯿﻊ اﺳﺖ )اﺷﻌﯿﺎ  ۹ :۵۵را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﺣﺘﯽ در ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﮐﻪ واژه ﻫﺎی ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰ ﻧﻘﺶ و ﺗﺠﺎﻧﺲ آواﺋﯽ ﻋﱪی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮐﺘﺎب
اﺷﻌﯿﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎی ﮐﻤﯽ دارد ،ﺧﻮاه ﺳﮑﻮﻻر و ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮی.
ﻣـﺎ ﺳـﺨﻨﺎن او را ﻣـﯽ ﺷﻨﺎﺳـﯿﻢ ،ﺑﺴـﯿﺎر ﺷـﯿﻮا ،ﻓﺼﯿـﺢ ،ﺷـﺎﻋﺮاﻧﻪ ،ﻋﺎﻃﻔـﯽ و ﻗﺪرمتﻨـﺪ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،اﻣـﺎ آﯾـﺎ اﯾـﻦ َﻣـﺮد ،ﯾﻌﻨـﯽ اﺷـﻌﯿﺎ و ﴍاﯾـﻂ ﻣﺤﯿﻄـﯽ زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ را ﻣـﯽ
ﻧﻮﺷـﺖ ،در آن ﻓﻀـﺎ دﻋـﺎ ،و ﻧﺒـﻮت ﻣـﯽ ﮐـﺮد را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳـﯿﻢ؟ اوج ﻗـﺪرت ﮔﯿـﺮی اﻣﭙﺮاﺗﻮری
ﻇـﺎمل آﺷـﻮر ﺑـﺎ ﺧﻄﺮات ﺳـﻬﻤﮕﯿﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑـﻮد .ﺣﺘﯽ ﺑﺪﺗـﺮ از آن ،ﻣﻠﺖ ﯾﻬـﻮد ،ﻗﻮم ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺧﺪاوﻧـﺪ ،ﻫـﺮ روز ﺑﯿﺸـﱰ در ﺿﻌـﻒ اﺧﻼﻗـﯽ ﻓـﺮو ﻣـﯽ رﻓـﺖ .ﻣـﺮدم در اﺛـﺮ ﺣـﺮص و ﻃﻤﻊ
و ﻓﻼﮐـﺖ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎن ﻫـﻢ اﻓﺘـﺎده ﺑﻮدﻧـﺪ .در ﮐﺸـﺎﮐﺶ ﺛـﺮوت و ﯾﺎ ﺑﻘـﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ
ﴎ ﻣﺴـﺖ و ﴎﺧـﻮش از ﺑﯿﻬﻮدﮔـﯽ و ﺑﺮﺧـﯽ دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ ﻋﺠـﺰ اﻓﺘـﺎده ﺑﻮدﻧـﺪ .اﺷـﻌﯿﺎ ﮐـﻪ در
ﭘـﯽ ﺣﻔـﻆ ﻫﻮﯾـﺖ ﻗـﻮم ﺧـﻮد ﺑـﻮد ﺗـﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ در وﺿﻌﯿـﺖ اﻧﮑﺎر ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ را
ﮔـﺮد ﻫـﻢ آورد و در ﻧﻈـﺮ داﺷـﺖ ﺗـﺎ آﻧـﺎن را ﺑـﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻠﺤﻖ ﮐﻨـﺪ .آﻧﮕﺎه او ﻗـﻮم ﺧﻮد را
ﻓـﺮا ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ ﭼﺸـﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،او ﮐـﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻗـﺪوس اﴎاﺋﯿﻞ ،ﺧﺎﻟﻖ آﺳـامﻧﻬﺎ
و زﻣﯿـﻦ اﺳـﺖ ،آﻧﮑـﻪ آﻧـﺎن را ﺑـﺎ اﺳـﻢ ﻣـﯽ ﺷﻨﺎﺳـﺪ و وﻋـﺪه داده اﺳـﺖ ﺗـﺎ آﻧـﺎن را از آﺗﺶ
ﺑﺮﻫﺎﻧـﺪ وﻟـﯽ ﻣـﴩوط ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺣـﺮف او ﮔـﻮش ﺳـﭙﺮده و ﻓﺮﻣﺎﻧﱪدار ﺑﺎﺷـﻨﺪ.
اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﻪ ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن اﻧـﺪرز ﻣـﯽ داد .وﻗﺘـﯽ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﺎن ﻗـﻮم ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻟﺸـﮑﺮﯾﺎن ﭘﺎدﺷـﺎه آﺷـﻮر ﻣﺤـﺎﴏه ﺷـﺪﻧﺪ ،اﯾـﻦ ﭘﯿﻐـﺎم ﻫـﺎی ﻧﺒـﻮی اﺷـﻌﯿﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺣﺰﻗﯿـﺎی
ﭘﺎدﺷـﺎه را ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ ﺗـﺎ در ﭘـﯽ ﻣﻌﺠـﺰه ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬـﺎ اﻣﯿﺪ اورﺷـﻠﯿﻢ ﺑﻮد )اﺷـﻌﯿﺎ .(۳۷ ،۳۶
اﮔـﺮ ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﺳـﻘﻮط ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن در ﯾﮏ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ،اورﺷـﻠﯿﻢ ﺳـﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺳﯿﺎﺳـﺖ آﺷـﻮرﯾﺎن در
ﻣﺘﻔـﺮق ﮐـﺮدن ﻣـﺮدم ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻫﻮﯾـﺖ ﻣﻠﯽ ﻗـﻮم ﯾﻬـﻮد را ﺑﺮ ﺑـﺎد ﻓﻨﺎ دﻫـﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،دﯾﮕﺮ
ﻫﯿـﭻ ﻗـﻮم ﯾﻬـﻮدی وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ،ﻧﺎﺟﯽ ﺟﻬـﺎن ﺑﴩﯾـﺖ ،از ﻃﺮﯾـﻖ آن ﻇﻬـﻮر ﮐﻨﺪ.
در دروس اﯾـﻦ ﺳـﻪ ﻣﺎﻫـﻪ ،ﺑـﻪ ﮐﺘـﺎب اﺷـﻌﯿﺎ ﻧﺒـﯽ ﻧﮕﺎﻫـﯽ ﺧﻮاﻫﯿـﻢ اﻧﺪاﺧـﺖ ،و ﺳـﺨﻨﺎن او،
روزﮔﺎر او ،ﻣﺸـﮑﻼت و ﻣﻮاﻧـﻊ او ،اﻣـﺎ ﺑﯿﺸـﱰ از ﻫﻤـﻪ ﺧﺪای او ،ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل،
ﺑﺎﻧـﮓ ﺑـﺮ ﻣـﯽ آورد» :ﻧـﱰس ،ﻣـﻦ ﺗـﻮ را ﻧﺠـﺎت ﺧﻮاﻫـﻢ داد .ﻣـﻦ ﺗـﻮ را ﺑﻪ اﺳـﻢ ﺧﻮاﻧـﺪم و ﺗﻮ ﺑﻪ
ﻣـﻦ ﺗﻌﻠـﻖ داری« )اﺷـﻌﯿﺎ  (۱ :۴۳را ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧﻮاﻫﯿـﻢ ﮐﺮد.
دﮐـﱰ روی ﺟﯿـﻦ ،ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ زﺑﺎن ﻋـﱪی ،ﻣﺪرس ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ در داﻧﺸـﮑﺪه اﻟﻬﯿﺎت داﻧﺸـﮕﺎه
اﻧـﺪروز واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﻫـﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﮐـﻪ در ﺑِﺮﯾ ْﯿﻦ اﺳـﭙﺮﯾﻨﮕﺰ،
اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯿﺸـﮕﺎن واﻗﻊ اﺳـﺖ.
۳

درس ﯾﮑﻢ

ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ

 ۶ﺗﺎ  ۱۲دی

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :اﺷـﻌﯿﺎ  ۱ :۱ﺗـﺎ  ،۹اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۰ :۱ﺗـﺎ  ،۱۷اﺷـﻌﯿﺎ  ،۱۸ :۱اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۹ :۱ﺗﺎ
 ،۳۱اﺷـﻌﯿﺎ  ۱ :۵ﺗـﺎ .۷
آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :ﺑﺤـﺚ و ﺟـﺪل ﻣـﻦ ﺑـﺎ ﺷـام اﯾـﻦ اﺳـﺖ :اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻟﮑﻪﻫـﺎی ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘـﺎن ﺑـﻪ
ﴎﺧـﯽ ﺧـﻮن اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﻣـﻦ آﻧﻬـﺎ را ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﺸـﻢ ﭘـﺎک ﻣﯽﮐﻨـﻢ و ﺷـام را ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮف ﺳـﻔﯿﺪ
ﻣﯽﺳـﺎزم!« )اﺷـﻌﯿﺎ .(۱۸ :۱

ﮔﻢ ﺷـﺪن در دﯾﺎر ﻓﺮاﻣﻮﺷـﯽ و ﺧﺎﻣﻮﺷـﯽ .اﮔﺮ در اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ در اﻣﺘﺪاد ﯾﮏ ﺟﺎده ﺑﺎرﯾﮏ
ﻣﻨﻄﻘـﻪ ای روﺳـﺘﺎﯾﯽ در ﮐﻨـﺎر ﺣﺼﺎر ﺳـﺒﺰ ﻣـﺰارع و ﻣﺮاﺗـﻊ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺑﻪ راﻫﯽ
ﺑﺮﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﯾﮏ ﮔﻠﻪ ﮔﺎو ﻣﺴـﺪود ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮاﺗﻊ ﴎﺳـﺒﺰ در ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﺮﮔﺸـنت ﺑﻪ
ﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺣﺘـﯽ اﮔـﺮ ﻫﯿـﭻ ﭼﻮﭘﺎﻧـﯽ ﻫـﻢ ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻣـﯽ داﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮﯾﻠـﻪ ﺻﺎﺣـﺐ ﺧـﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧـﺪ .آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽ داﻧﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ،و ﭼﻪ ﮐﺴـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﯾﮏ ﭘﴪ ﮐﻮﭼﮏ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه از ﻣﺎدرش ﺟﺪا ﺷﻮد و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﺪ» ،ﻣﻦ ﻣﺎدرم را ﮔﻢ ﮐﺮده ام!«
او ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺠﺎﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻣﺎدرش ﮐﺠﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از ﻣﺎدراﻧﯽ
ﮐﻪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،او ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎدر اوﺳﺖ و ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ دارد.
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﻼف آن ﮔﺎوﻫﺎی اﯾﺮﻟﻨﺪی )ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﱰ از
ﭘﴪ ﺑﭽﻪ ﮔﻢ ﺷﺪه( ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن از ﯾﺎد ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺮوردﮔﺎر آﺳامﻧﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽ و اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺖ از دﺳﺖ
دادﻧﺪ» .ای آﺳامن ﺑﺸﻨﻮ و ای زﻣﯿﻦ ﮔﻮش ﻓﺮا ده زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺮوردم و
ﺑﺰرگ ﮐﺮدم ،ا ّﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﻮرﯾﺪهاﻧﺪ .ﮔﺎو ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮﯾﺶ و اﻻغ آﺧﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ،
ا ّﻣﺎ اﴎاﺋﯿﻞ منﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﻗﻮم ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻧﺪارﻧﺪ« )اﺷﻌﯿﺎ  ۲ :۱و .(۳
اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﻪ ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧـﺪ در ﺧﺼـﻮص اﺣﯿـﺎی ﻗـﻮم و ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن آﻧـﺎن ﺑﺴـﻮی ﺧﻮﯾـﺶ
ﻧﮕﺎﻫـﯽ ﺧﻮاﻫﯿـﻢ اﻧﺪاﺧـﺖ.
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱۲دی –  ۲ژاﻧﻮﯾﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۷دی

ای آﺳامن ،ﺑﺸﻨﻮ! )اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۱ﺗﺎ (۹
ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﴫ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه )»ﭘﴪ ﻋﺎﻣﻮس«( ،ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﯿﺎﻣﺶ)ﯾﮏ»روﯾﺎ«(
 ،و درﺑـﺎره ﴎﻓﺼـﻞ ﺧﻮد)ﯾﻬـﻮدا و ﭘﺎﯾﺘﺨـﺖ آن ،اورﺷـﻠﯿﻢ در ﻃﯽ ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﭼﻬﺎر ﭘﺎدﺷـﺎه( ﴍوع
ﻣﯿﺸـﻮد .اﯾـﻦ ﴎﻓﺼـﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن اﺻﻠـﯽ اﺷـﻌﯿﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮدم ﮐﺸـﻮر ﺧـﻮد در ﻃﯽ
روزﮔﺎری ﮐـﻪ وی زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯿﮑـﺮد ،ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .اﺷـﻌﯿﺎ ﻧﺒـﯽ ﺑـﺎ آﻧـﺎن در ﻣـﻮرد
وﺿﻌﯿـﺖ و ﴎﻧﻮﺷﺘﺸـﺎن ﺳـﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.
اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﻪ ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوران او ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن ﺧﻮد را ﺟﺪا
و ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و ﮐﺘـﺎب را ﺑـﺎ وﻗﺎﯾـﻊ ﺗﺎرﯾﺨـﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﯾـﮏ دوره ﺧﺎص ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾـﻦ ﺑـﺎزه زﻣﺎﻧـﯽ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾـﯽ در دوم ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ﺑـﺎب ﻫﺎی  ۱۵ﺗـﺎ  ۲۰و دوم
ﺗﻮارﯾـﺦ  ۲۶ﺗـﺎ  ۳۲ﻫﺪاﯾـﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۲ :۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﺳـﺎس و ﺟﻮﻫـﺮه ﭘﯿﺎم در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼـﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟
اﯾـﻦ اﯾـﺪه ﻣﺸـﺎﺑﻪ در ﻃـﻮل ﺗﺎرﯾـﺦ ﻣﻘـﺪس ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﺻﻮرﺗـﯽ دﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ؟ آﯾـﺎ درﺑـﺎره
ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻣﺴـﯿﺤﯽ اﻣـﺮوز ﻧﯿـﺰ ﺻـﺪق ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ؟ ﺗﻮﺿﯿـﺢ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﭘﯿـﺎم اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎ اﯾﻦ ﮐﻠـامت آﻏﺎز ﻣﯿﺸـﻮد »ای آﺳـامن ،ﺑﺸـﻨﻮ! ،و ای
زﻣﯿـﻦ ﮔـﻮش ﻓـﺮا ده« )ﺑـﺎ ﺗﺜﻨﯿـﻪ  ،۱۹ :۳۰و ﺗﺜﻨﯿـﻪ  ۲۸ :۳۱ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ( .ﻣﻨﻈـﻮر ﺧﺪاوﻧـﺪ اﯾـﻦ
ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ آﺳـامن و زﻣﯿـﻦ ،ﺧﻮدﺷـﺎن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﺸـﻨﻮﻧﺪ و ﯾـﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ .ﺑﻠﮑـﻪ ،او اﯾﻦ ﺳـﺨﻨﺎن
را ﺑـﺮای ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ ﯾـﮏ ﭘﺎدﺷـﺎ ِه دوران ﺑﺎﺳـﺘﺎن در ﺧـﺎور ﻧﺰدﯾـﮏ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾـﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺣﯿﺘـﯽ ،ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺣﺎﮐـﻢ ﮐﻮﭼﮑـﱰ ﭘﯿـامن ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺴـﺖ ،او ﺧﺪاﯾـﺎن ﺧـﻮد را ﺷـﺎﻫﺪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓـﺖ ﺗـﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﺪ
ﮐـﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻧﻘـﺾ ﻣﻔـﺎد ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣـﻪ ﻗﻄﻌـﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ و ﻣﺠﺎزات در ﭘـﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷـﺎ ِه ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن در روزﮔﺎر ﻣﻮﺳـﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﭘﯿامن ﺑﺴـﺖ ،او دﺳـﺖ
ﺑـﻪ داﻣـﺎن ﺧﺪاﯾـﺎن دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺎﻫﺪان ﺧـﻮد ﻧﺸـﺪ .در ﻋـﻮض ،او ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻨﻬـﺎ ﺧﺪای
ﺣﻘﯿﻘـﯽ ،آﺳـامنﻫﺎ و زﻣﯿـﻦ را ﺷـﺎﻫﺪ ﻣـﯽ ﮔﺮﻓـﺖ )ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿـﺪ ﺑﻪ ﺗﺜﻨﯿـﻪ .(۲۶ :۴

اﺷــﻌﯿﺎ ﻧﺒــﯽ ﺑــﺎب  ۱ :۱ﺗــﺎ  ۹را ﺑــﺎ دﻗــﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿــﺪ .ﮔﻨﺎﻫــﺎنِ ﻗــﻮم ﯾﻬــﻮدا را ﺑﻄــﻮر
ﺧﻼﺻــﻪ در زﯾــﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴــﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ،ﺑﻄــﻮر ﺧــﺎص ﺑــﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫــﺎی اﯾــﻦ ﮔﻨﺎﻫــﺎن
ﺗﻮﺟــﻪ ﮐﻨﯿــﺪ .ﺟــﺮم ﯾﻬــﻮدا ﭼــﻪ ﺑــﻮد ،و ﺑــﻪ ﺧﺎﻃــﺮ ﺟﺮﻣــﺶ ﭼــﻪ ﺑــﺮ ﺳــﺮش آﻣــﺪ؟ در
ﻋﯿــﻦ ﺣــﺎل ،ﭼــﻪ اﻣﯿــﺪی در آﯾــﻪ  ۹داده ﺷــﺪه اﺳــﺖ؟
۵

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۸دی

آﯾﯿﻦ ﮔﺮاﺋﯽ ﭘﻮﺳﯿﺪه )اﺷﻌﯿﺎ (۱۰-۱۷ :۱
اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۰ :۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭼـﺮا او در اﯾﻨﺠـﺎ از ﺗﺸـﺒﯿﻪ ادﺑـﯽ ُﺳـﺪوم و ﻏﻤـﻮره ﻧـﺎم ﻣـﯽ ﺑـﺮد؟
ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﻧﮑﺘـﻪ ای اﺷـﺎره ﮐـﺮده ﺑـﻮد؟
اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۱۱ :۱ﺗـﺎ  ۱۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﺧﺪواﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم در اﯾﻨﺠـﺎ ﭼـﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟ ﭼـﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﺒـﺎدات و دﻋﺎﻫـﺎی ﻗـﻮم ﺧﻮﯾﺶ را منـﯽ ﭘﺬﯾﺮد؟
ﻫـامن دﺳـﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿـﺎن را ﺗﻘﺪﯾـﻢ ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ و در دﻋـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻮی او ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ،
»ﺧـﻮن آﻟـﻮده« ﺑﻮدﻧـﺪ؛ ﯾﻌﻨـﯽ ،دﺳـﺖ آﻧـﺎن آﻏﺸـﺘﻪ ﺑـﻪ ﮔﻨـﺎه ،ﺧﺸـﻮﻧﺖ و ﻇﻠـﻢ ﺑﻪ دﯾﮕـﺮان ﺑﻮد
)اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۵ :۱و اﺷـﻌﯿﺎ  .(۴ ،۳ :۵۸آﻧـﺎن ﺑـﺎ ﺑﺪرﻓﺘـﺎری ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﭘﯿامﻧـﺎن ﻋﻬـﺪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ،ﺑـﻪ ﺣﺎﻣﯽ
ﮐﻞ ﻗـﻮم اﴎاﯾﯿـﻞ اﻫﺎﻧـﺖ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ .ﮔﻨﺎﻫﺎن آﻧـﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻗﻮم ،ﮔﻨﺎﻫـﺎن آﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﭘـﺮوردﮔﺎر ﺑﻮد.
ّ
اﻟﺒﺘـﻪ ،ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺧـﻮدش آﺋﯿـﻦ و ﺗﴩﯾﻔـﺎت ﻣﺬﻫﺒـﯽ را )ﻻوﯾـﺎن  ۱ﺗـﺎ (۱۶اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮده ﺑـﻮد و
ﻣﻌﺒـﺪ اورﺷـﻠﯿﻢ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻋﺒـﺎدت ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﮐـﺮده ﺑـﻮد )اول ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ،۱۰ :۸
 .(۱۱اﻣـﺎ ﻗـﺮار ﺑـﻮد اﯾـﻦ آﯾﯿـﻦ ﻫـﺎ در ﭼﺎرﭼـﻮب ﭘﯿامﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻣـﺮدم ﺑﺴـﺘﻪ و ﺑﻪ
آن ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ،اﻋـامل ﺷـﻮﻧﺪ .اﯾـﻦ ﻋﻬـﺪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻗﻮم ﺑﻨـﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑـﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣـﮑﺎن را
ﻓﺮاﻫـﻢ ﮐـﺮد ﺗـﺎ او ﺑﺘﻮاﻧـﺪ در ﻣﯿـﺎن آﻧﺎن در ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻘﺪس /ﻣﻌﺒﺪ ﺳـﺎﮐﻦ ﺷـﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،آﯾﯿﻦ ﻫﺎ
و دﻋﺎﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺟـﺎ ﻣـﯽ آوردﻧـﺪ ﻓﻘـﻂ در ﺻﻮرﺗـﯽ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ او و ﻋﻬﺪ
او وﻓـﺎودار ﻣـﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﻣﺮدﻣـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺪون ﺗﻮﺑـﻪ و ﻧﺪاﻣـﺖ از اﻋـامل ﴍﯾﺮاﻧﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕـﺮ اﻋﻀـﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻬﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ ﭘﯿﺸـﮑﺶ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ ،آﺋﯿﻨﯽ دروﻏﯿـﻦ را ﺑﺠﺎ ﻣـﯽ آوردﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ ﻫـﺎی آﻧـﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽ ﺷـﺪ! ﻣﺮاﺳـﻢ آﯾﯿﻨﯽ ﺑﯿﺎن
ﻣـﯽ ﮐـﺮد ﮐـﻪ آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺧـﺪا وﻓـﺎودار ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،اﻣـﺎ رﻓﺘﺎر آﻧـﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣـﯽ ﮐﺮد ﮐـﻪ ﻋﻬﺪ ﺧـﻮد را ﺑﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺴـﺘﻪ اﻧﺪ.

اﺷــﻌﯿﺎ ﺑــﺎب  ۱۷ ،۱۶ :۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿــﺪ .ﺧﺪاوﻧــﺪ ﺑــﻪ ﻗــﻮم ﺧــﻮد ﭼــﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧــﯽ ﻣــﯽ دﻫــﺪ
ﺗــﺎ اﻧﺠــﺎم دﻫﻨــﺪ؟ اﯾــﻦ آﯾــﺎت ﺑــﺎ آﻧﭽــﻪ ﮐــﻪ ﻋﯿﺴــﯽ در ﻣﺘــﯽ ﺑــﺎب  ۲۳ :۲۳ﺗــﺎ  ۲۸ﻣــﯽ
ﮔﻮﯾــﺪ ،ﭼــﻪ ﺗﺸــﺎﺑﻬﯽ دارﻧــﺪ؟ در اﯾــﻦ آﯾــﺎت ،در ﺑﺴــﺘﺮ زﻣﺎﻧــﯽ ﮐــﻪ داده ﺷــﺪه اﻧــﺪ ﭼــﻪ
ﭘﯿﺎﻣــﯽ ﺑـﺮای اﻣــﺮوز ﺧــﻮد ﺧﻮاﻫﯿــﻢ ﯾﺎﻓــﺖ؟
۶

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۹دی

ﺑﺤﺚ آﻣﺮزش )اﺷﻌﯿﺎ (۱۸ :۱
اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۱۸ :۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﺑﻌـﺪ از ﭼﻨﺪﯾـﻦ ﺑﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ،ﺑﻨﻮﯾﺴـﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷـام ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
را ﺧﺪاوﻧـﺪ در اﯾـﻦ آﯾـﻪ ﺑﯿـﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )آﯾـﺎت ﺑﻌﺪی را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻠـﯽ آﻧﺮا درک ﮐﻨﯿﺪ(.
ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺷـﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺛﻘـﯽ را ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻣﻘﴫ ﺑـﻮدن ﯾﻬﻮدﯾـﺎن اراﺋﻪ منﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ
ﻧﻘـﺾ ﻋﻬـﺪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ) .اﺷـﻌﯿﺎ  ۲ :۱ﺗﺎ  ،(۱۵و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻨﺴـﺖ ﮐـﻪ او از آﻧﺎن درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺗـﺎ ﺧـﻮد را اﺻـﻼح ﮐﻨﻨـﺪ و دﺳـﺖ از اﻋـامل ﴍﯾﺮاﻧـﻪ ﺧـﻮد ﺑﺮدارﻧـﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ  ،(۱۷ ،۱۶ :۱و اﯾـﻦ
درﺧﻮاﺳـﺖ ﺣﺎﮐـﯽ از اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻣﯿﺪی وﺟـﻮد دارد .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﯾـﮏ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر
ﻣﺴـﺘﺤﻖ اﻋـﺪام و ﻣﺠـﺎزات را ﺗﺮﻏﯿـﺐ ﮐـﺮد ﺗـﺎ ﻃﺮﯾـﻖ ﺧـﻮد را در زﻧﺪﮔـﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮ داده و ﺧـﻮد را
اﺻـﻼح ﮐﻨـﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﯾـﮏ زﻧﺪاﻧـﯽ در اﻧﺘﻈـﺎر اﻋـﺪام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ »ﺳـﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن را ﯾـﺎری دﻫﺪ ،ﺑﻪ
داد ﯾﺘﯿـامن ﺑﺮﺳـﺪ و از ﺑﯿـﻮه زﻧـﺎن ﺣامﯾـﺖ ﮐﻨـﺪ«؟ اﻣـﺎ وﻗﺘـﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ» :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺤﺚ
ﮐﻨﯿـﻢ« )اﺷـﻌﯿﺎ  ،(۱۸ :۱ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻨﻮز در ﭘﯽ اﯾﻨﺴـﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧـﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ
ﮐﻨـﺪ ،و ﻫﻨـﻮز ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل اﯾﻨﺴـﺖ ﮐـﻪ آﻧـﺎن را ﻣﺠﺎب ﺑـﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ از راه ﻫﺎی ﺷـﯿﻄﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺮدﻧـﺪ ،ﴏف ﻧﻈـﺮ از اﯾﻨﮑـﻪ ﮐـﻪ ﭼﻘﺪر ﻣﻨﺤﻂ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ آﻧـﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» ،اﮔﺮﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷـام ﺑﺸـﺪت ﴎخ ﺑﺎﺷـﺪ« .ﭼﺮا ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﺑﻪ رﻧﮓ
ﴎخ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؟ زﯾـﺮا ﴎﺧـﯽ رﻧـﮓ »ﺧـﻮن« اﺳـﺖ ،و دﺳـﺘﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ آن آﻏﺸـﺘﻪ اﺳـﺖ )اﺷـﻌﯿﺎ :۱
 .(۱۵در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ،ﺳـﻔﯿﺪ ،رﻧـﮓ ﭘﺎﮐـﯽ ،ﺧﻠـﻮص و ﻋﺪم وﺟﻮد ﮔﻨﺎه اﺳـﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺧـﺪا از آﻧﺎن ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺧـﻮد را اﺻـﻼح ﮐﻨﻨـﺪ .اﯾﻦ ﻫامن ﻟﺤﻨﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ داود ﭘﺎدﺷـﺎه ﺑﮑﺎر ﺑـﺮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ازدواج ﺑﺎ ﺑﺘﺸـﺒﻊ و اﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺷـﻮﻫﺮ او ،در ﺧﻮاﺳـﺖ آﻣﺮزش ﮐﺮد )ﻣﺰﻣﻮر
 .(۱۴ ،۷ :۵۱در اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۱۸ :۱ﺑﺤـﺚ ﺧﺪاوﻧـﺪ ،اراﺋـﻪ آﻣـﺮزش ﺑﺮای ﻗﻮم وی ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻫﺪﯾـﻪ آﻣـﺮزش و ﺑﺨﺸـﺶ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺒﺤﺜـﯽ ﺑـﺮای ﺗﻐﯿﯿـﺮ راه آﻧـﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨـﺪ؟ اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۱۸ :۱را ﺑـﺎ اﺷـﻌﯿﺎ  ۲۲ :۴۴ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ.
اﮐﻨـﻮن ﻣﻨﻈـﻮر از ﺳـﺨﻨﺎن ﺷـﺪﯾﺪاﻟﻠﺤﻦ و ﻫﺸـﺪار آﻣﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﻮﻣـﺶ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
درک ﮐﻨﯿـﻢ .اﯾـﻦ ﺳـﺨﻨﺎن ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم رد ﻗـﻮم ﺧـﻮد ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺎزﮔﺸـﺖ آﻧـﺎن ﺑـﻪ
ﺳـﻮی اوﺳـﺖ .ﻫﺪﯾـﻪ آﻣـﺮزش وی ﻣﺒﺤﺜﯽ ﻗﺪرمتﻨﺪ در ﺣامﯾـﺖ از درﺧﻮاﺳـﺖ او از ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﺮای
اﺻـﻼح و ﭘﺎﻻﯾـﺶ اﺧﻼﻗﯿﺸـﺎن اﺳـﺖ )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۱۷ ،۱۶ :۱آﻣـﺮزش او ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳـﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت
وی ﻣﺘﺤـﻮل ﺷـﻮﻧﺪ .در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑﺬرﻫـﺎی »ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ« را ﻣـﯽ ﺑﯿﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ در ارﻣﯿـﺎ  ۳۱ :۳۱ﺗـﺎ ۳۴
۷

ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ،آﻣـﺮزش اﺳـﺎس راﺑﻄﻪ ﻗﻠـﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳـﺖ.
ﻣـﺎ ﺑـﺎ »ﻗﺮﻣـﺰ« ﴍوع ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﻢ ،ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎواﻧـﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آن ﻧﯿﺴـﺘﯿﻢ .از
زﻣﺎﻧﯿﮑـﻪ ﻣـﺎ از ﻧﯿـﺎز ﺧـﻮد ﺑـﻪ آﻣـﺮزش ﺧﺪاوﻧـﺪ آﮔﺎه ﻣـﯽ ﺷـﻮﯾﻢ و ﺧـﻮد را ﻓﺮوﺗﻦ ﻣﯽ ﺳـﺎزﯾﻢ ،ﻣﺎ
آﻣـﺎده ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﺗـﺎ ﻫـﺮ آﻧﭽـﻪ را ﮐـﻪ او ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۱۰دی

ﺧﻮردن ﯾﺎ ﺧﻮرده ﺷﺪن )اﺷﻌﯿﺎ  ۱۹ :۱ﺗﺎ (۳۱
اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۹ :۱ﺗـﺎ  ۳۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭼـﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋـﯽ در اﯾﻨﺠـﺎ ﻇﺎﻫـﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ در ﴎاﴎ ﮐﺘﺎب
ﻣﻘـﺪس دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد؟
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ در اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۱۹ :۱و  ۲۰ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ
ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﺎن از ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ و مثﺮات زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد )اﺷﻌﯿﺎ  .(۱۹ :۱در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﮔﺮ ﻫﺪﯾﻪ آﻣﺮزش و اﺣﯿﺎ را رد ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻠﯿﻪ او ﻃﻐﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮرده ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ )اﺷﻌﯿﺎ  .(۲۰ :۱اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﭘﺲ ،اﯾﻦ آﯾﺎت ﺣﺎوی ﺑﺮﮐﺖ و ﻟﻌﻨﺘﯽ ﻣﴩوط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ،۱ﺳـﺨﻨﺎن ﻣﻮﺳـﯽ را ﮐـﻪ در ﺗﺜﻨﯿـﻪ  ۲۰ ،۱۹ :۳۰در زﻣـﺎن ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﯽ ﻋﻬـﺪ ﺑـﺎ ﻣﻠﺖ
اﴎﺋﯿـﻞ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ را ﺗﮑـﺮار و ﺑـﮑﺎر ﻣـﯽ ﺑﻨـﺪد » :ﻣـﻦ آﺳـامن و زﻣﯿـﻦ را ﺷـﺎﻫﺪ ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮم ﮐﻪ
اﻣـﺮوز زﻧﺪﮔـﯽ و ﻣـﺮگ ،ﺑﺮﮐـﺖ و ﻟﻌﻨـﺖ را در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـام ﻗـﺮار داده ام«.
ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺨﻨﺎن ﻣﻮﺳـﯽ ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ .ﻫﯿـﭻ ﺣـﺪ وﺳـﻄﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد .اﯾـﻦ ﮔﺰﯾﻨـﻪ زﻧﺪﮔـﯽ ﯾـﺎ
ﻣـﺮگ ،ﺑـﺮﮐﺎت ﯾـﺎ ﺑﻼﯾـﺎ و ﻟﻌﻨـﺖ اﺳـﺖ .ﭼـﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮑـﯽ از اﯾﻦ دو ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ
وﺟـﻮد دارد؟ ﭼـﺮا منـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ای راه ﻣﺼﺎﻟﺤـﻪ ﯾﺎ ﺳـﺎزش وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ؟
اﯾـﻦ ﺳـﺨﻨﺎن ﻣﻮﺳـﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ای از ﻫﺸـﺪارﻫﺎ ،ﺑـﺮﮐﺎت ،ﻟﻌﻨـﺖ ﻫـﺎ را ﺧﻼﺻـﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ
ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﮔﯿـﺮی ﻋﻬـﺪ در ﺗﺜﻨﯿﻪ  ۲۷ﺗـﺎ  ۳۰ﻣﯽ ﺷـﻮد )ﺑﺎ ﻻوﯾﺎن  ۲۶ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ( .ﻋﻨﺎﴏ
ﺗﺸـﮑﯿﻞ دﻫﻨـﺪه اﯾـﻦ ﻋﻬـﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از (۱) :ﴍح و ﺑﺎزﮔﻮﯾـﯽ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای آﻧـﺎن اﻧﺠﺎم
داده اﺳـﺖ (۲) ،ﴍاﯾﻂ/ﻣﻔـﺎد )ﻓﺮاﻣﯿـﻦ( ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺣﻔـﻆ ﻋﻬـﺪ ﺑـﺎ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ رﻋﺎﯾـﺖ و اﺟﺮا
ﻣـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ (۳) ،ارﺟـﺎع ﺑـﻪ ﺷـﺎﻫﺪان ،و ) (۴ﺑـﺮﮐﺎت و ﻟﻌﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺸـﺪار و آﮔﺎﻫـﯽ دادن ﺑﻪ
ﻣـﺮدم ﮐـﻪ در ﺻـﻮرت ﻧﻘـﺾ ﴍاﯾﻂ ﻋﻬـﺪ ﭼـﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ اﻓﺘﺎد.
ﻣﺤﻘﻘـﺎن درﯾﺎﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﴏ در ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻏﯿﺮاﴎاﺋﯿﻠﯽ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣﯿﺘـﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫـامن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ.
۸

ﺑﺪﯾـﻦ ﺳـﺒﺐ او ﺑـﺮای اﯾﺠـﺎد ﻋﻬـﺪ ﺑـﺎ اﴎاﺋﯿﻠﯿـﺎن از ﺷـﯿﻮه ای اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺖ
وادارﮐﻨﻨﺪﮔـﯽ و ﻋﻮاﻗـﺐ راﺑﻄـﻪ ﻋﻬـﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ را ﮐـﻪ آﻧـﺎن ﺑـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺧـﻮد ﺑـﻪ آن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷـﺪه
اﻧـﺪ درک ﮐﻨﻨﺪ.ﻓﻮاﯾـﺪ ﺑﺎﻟﻘـﻮه اﯾـﻦ ﻋﻬـﺪ ﺣﯿـﺮت اﻧﮕﯿـﺰ ﺑـﻮد ،اﻣـﺎ اﮔﺮ اﴎاﺋﯿﻠﯿـﺎن ﻋﻬﺪ ﺧـﻮد را ﻣﯽ
ﺷﮑﺴـﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺷـﺎن از ﻫﻤﯿﺸـﻪ وﺧﯿـﻢ ﺗـﺮ ﻣـﯽ ﺷـﺪ.

در زﻧﺪﮔــﯽ ﻣﺴــﯿﺤﯽ ﺧــﻮد ،اﺻــﻞ ﺑﺮﮐــﺖ و ﻟﻌﻨــﺖ را ﻫﻤﺎﻧﻄــﻮر ﮐــﻪ در ﺑــﺎﻻ ﻣﺸــﺎﻫﺪه
ﻣــﯽ ﺷــﻮد ،ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﮐــﺮده اﯾــﺪ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۱دی

ﴎود ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﯿﻤﻮن )اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۵ﺗﺎ (۷
ﴎودی ﮐﻪ در آﯾﺎت ﻓﻮق آﻣﺪه اﺳﺖ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ متﺜﯿﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﻔﻬـﻮم ﺧـﻮد از اﯾـﻦ متﺜﯿـﻞ ﺗﻨﻬﺎدر ﭘﺎﯾﺎن ،در آﯾـﻪ  ۷ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ .او ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده
از اﯾـﻦ متﺜﯿـﻞ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮاﺣﺴﺎﺳـﯽ و ﺑﯽ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ در ﺧـﻮد ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ و
وﺿﻌﯿـﺖ واﻗﻌـﯽ ﺧﻮﯾـﺶ اﻋﱰاف ﮐﻨﻨـﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮی از اﯾﻦ روﯾﮑـﺮد و روش در ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑـﺎ داود ﭘﺎدﺷـﺎه اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد )دوم ﺳـﻤﻮﺋﯿﻞ  ۱ :۱۲ﺗـﺎ  .(۱۳ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻧﺎﻣﯿـﺪن اﯾـﻦ ﻣﻐﺎزﻟﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨـﻮان »ﴎود ﻋﺎﺷـﻘﺎﻧﻪ« ،اﺑﺘـﺪا اﻧﮕﯿـﺰه ﺧـﻮد را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد آﺷـﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ .راﺑﻄﻪ او
ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ از ذات او ﴎﭼﺸـﻤﻪ ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد ،زﯾـﺮا ﺧـﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳـﺖ )اول ﯾﻮﺣﻨـﺎ  .(۸ :۴در ﻋﻮض او
از ﻗﻮﻣـﺶ اﻧﺘﻈـﺎر ﻣﺤﺒـﺖ دارد .اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎی »اﻧﮕـﻮر ﻣﺮﻏـﻮب« ،او »اﻧﮕـﻮر ﺗﺮش« ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨـﺪ ،ﮐـﻪ در زﺑﺎن ﻋـﱪی ﺑﻪ ﻣﻔﻬـﻮم »ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮔﻨﺪﯾﺪه اﺳـﺖ«.
ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺷﻌﯿﺎ  ۴ :۵ﭼﯿﺴﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺑﺎغ
ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﮑﺮدم؟ ﭼﺮا ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﺠﺎی اﻧﮕﻮر ﺷﯿﺮﯾﻦ ،اﻧﮕﻮر ﺗﺮش آورد؟«
ﺧﺪاوﻧـﺪ در آﯾـﺎت ﺑﻌـﺪی ﻣـﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺣﺎل ﺑﻪ ﺷـام ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴـﺘﺎن ﺧـﻮد ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐـﺮد :ﭘﺮﭼﯿـﻦِ آن را ﺑـﺮ ﺧﻮاﻫـﻢ داﺷـﺖ ﺗـﺎ ﺧـﻮرده ﺷـﻮد ،و دﯾـﻮارش را ﻓﺮو ﺧﻮاﻫـﻢ رﯾﺨـﺖ ﺗـﺎ
ﭘﺎﯾـامل ﮔـﺮدد .آن را وﯾﺮاﻧـﻪای ﺧﻮاﻫـﻢ ﺳـﺎﺧﺖ ﮐـﻪ ﻧﻪ َﻫـ َﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ و ﻧﻪ ﻋﻠﻔﻬـﺎی ﻫﺮز آن
ﮐﻨـﺪه ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺸـﺖ؛ و ﺧـﺎر و ﺧـﺲ در آن ﺧﻮاﻫـﺪ روﯾﯿـﺪ .اﺑﺮﻫـﺎ را ﻧﯿـﺰ ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫـﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ
دﯾﮕـﺮ ﺑـﺮ آن ﺑـﺎران ﻧﺒﺎراﻧﻨﺪ« )اﺷـﻌﯿﺎ .(۶ ،۵ :۵
۹

ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ ﻣـﺎ ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﮔﻨـﺎه ﻣـﯽ ﺷـﻮﯾﻢ ،ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠـﻪ دﺳـﺖ از ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻣـﺎ ﺑﺮمنـﯽ
دارد و ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﺣـﺎل ﺧـﻮد رﻫـﺎ منـﯽ ﮐﻨـﺪ ،و ﯾـﺎ ﻣـﺎ را ﻫـﻼک و از ﺧـﻮد دور منﯽ ﮐﻨـﺪ .او ﺑﺎ ﺻﱪ
و ﺷـﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻓﺮﺻـﺖ ﻣـﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸـﺶ او را درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻨﯿﻢ )دوم ﭘﻄـﺮس .(۹ :۳
ﺧﺪاوﻧـﺪ ﮐﺴـﯽ را ﮐـﻪ ﺑـﺎ او ﺑﺤـﺚ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از ﺧـﻮد ﻣﺤﺮوم منﯽ ﮐﻨﺪ .او درﺧﻮاﺳـﺖ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ و
ﺗﻮﺑـﻪ را ﺗـﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑـﻪ اﻣﯿـﺪ ﺑـﻪ ﭘﺬﯾﺮش آن اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ .او ﻓـﻮرا ً ﺟـﻮاب رد را منﯽ ﭘﺬﯾﺮد،
زﯾـﺮا ﻣـﯽ داﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﻧـﺎدان ﻫﺴـﺘﯿﻢ و ﻓﺮﯾـﺐ ﮔﻨـﺎه را ﺧـﻮرده اﯾﻢ .اﻣـﺎ اﮔﺮ ﺑـﺎ ﻣﺎ ﺑـﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای
ﻧﺮﺳـﺪ ،ﴎاﻧﺠـﺎم ،اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﺎ را در زﻧﺪﮔـﯽ ﻣـﯽ ﭘﺬﯾـﺮد و ﺑـﻪ ﻣـﺎ اﺟﺎزه ﻣـﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑـﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ
در زﻧﺪﮔـﯽ ﺧـﻮد اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﺮده اﯾـﻢ ،ﺑﺮوﯾﻢ.
اﮔـﺮ ﺑﻄـﻮر ﻣﺴـﺘﻤﺮ درﺧﻮاﺳـﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ را ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ روح اﻟﻘـﺪس اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ ﺷـﻮد ،رد
ﮐﻨﯿـﻢ ،در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﻪ ﻧﻘﻄـﻪ ای در زﻧﺪﮔـﯽ ﻣـﯽ رﺳـﯿﻢ ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮ راﻫـﯽ ﺑـﺮای ﺑﺎزﮔﺸـﺖ و ﺗﻮﺑـﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﯿـﻢ داﺷـﺖ ) ﻣﺘـﯽ  .(۳۲ ،۳۱ :۱۲روی ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪن از ﻣﺴـﯿﺢ ﻫﻼﮐـﺖ ﺑـﺎر اﺳـﺖ )ﻋﱪاﻧﯿـﺎن
 ۴ :۶ﺗـﺎ  .(۶ﻓﻘـﻂ ﺧﺪاوﻧـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻫـﺮ ﮐﺎری اﺳـﺖ ،ﺑـﺎ اﯾﻨﺤـﺎل او ﺑـﻪ آزادی
اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﺎ اﺣـﱰام ﻣﯽ ﮔـﺬارد.

ﺑــﻪ ﻣﻔﻬــﻮم ﻣﻮﺟــﻮد در اﺷــﻌﯿﺎ ﺑــﺎب  ۴ :۵درﺑــﺎره» :ﭼــﻪ ﮐﺎری ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺑﺮاﯾــﺶ اﻧﺠــﺎم
ﻧــﺪادم؟« ﺗﻮﺟــﻪ ﮐﻨﯿــﺪ ،و آﻧـﺮا در ﭘﺮﺗــﻮ ﺻﻠﯿــﺐ در ﻧﻈــﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾــﺪ ،ﺟﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ
ﺧــﻮد را ﻓﺪﯾــﻪ ﮔﻨﺎﻫــﺎن ﻣــﺎ ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ و ﺗــﺎوان ﮔﻨﺎﻫــﺎن و ﺧﻄﺎﯾــﺎی ﻣــﺎ را ﺑــﻪ ﺑﻬــﺎی
ﺟــﺎن ﺧﻮﯾــﺶ ﻣــﯽ ﭘــﺮدازد .ﭼــﻪ ﮐﺎری ﺑﯿﺸــﺘﺮ از آﻧﭽــﻪ ﮐــﻪ او ﺑ ـﺮای ﻣــﺎ اﻧﺠــﺎم داد،
ﻣﯽﺷــﺪ ﺗــﺎ ﺑـﺮای ﻣــﺎ اﻧﺠــﺎم ﺷــﻮد؟ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺳــﮑﻮﻧﺖ در ﺻﻠﯿــﺐ ﻋﯿﺴــﯽ ﻣﺴــﯿﺢ ﻣــﯽ
ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﻪ ﻣــﺎ اﻃﻤﯿﻨــﺎن ﻧﺠــﺎت ،و اﻧﮕﯿــﺰه ﺗﻮﺑــﻪ ﮐــﺮدن و اﺻــﻼح را ﺑﺪﻫــﺪ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۲دی

اﻧﺪﯾﺸـﻪ ای ﻓﺮاﺗـﺮ :در زﻣﯿﻨـﻪ اﺷـﻌﯿﺎ  ،۱۴ :۱ﺧﺎﻧﻢ اِﻟـﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴـﺪ» :آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ
ادﻋـﺎی اﯾـامن ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧﺪ از ﺧـﺪا دور ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺣﮑﻤـﺖ و ﺧﺮد ﺧﻮد را از دﺳـﺖ
داده و از ادراﮐﺸـﺎن ﻣﻨﺤـﺮف ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ .آﻧﻬـﺎ منـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨـﺪ ﮐـﻪ از او دور ﺷـﺪه اﻧـﺪ؛
زﯾـﺮا آﻧـﺎن ﻓﺮاﻣـﻮش ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﺗﻄﻬﯿﺮ و از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺧﻮد ﭘﺎک ﺷـﺪه اﻧـﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﯽ
ﺻـﱪی و ﺷـﮏ و ﺗﺮدﯾـﺪ در ﺗﺎرﯾﮑـﯽ و ﻇﻠﻤـﺖ در ﭘـﯽ زدودن ذﻫـﻦ ﺧﻮد از ﻧﺠـﺎت و اﻃﻤﯿﻨﺎن و
ﺷـﺎدی ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ در ﻗﺒـﻞ داﺷـﺘﻨﺪ  ،آﻧﻬـﺎ ﺧﻮﯾﺶ را ﻏـﺮق در ﻫﺮ ﻧـﻮع رﻓﺘﺎر ﮔﺴـﺘﺎﺧﺎﻧﻪ و ﺟﻨﻮن
اﺣﻤﻘﺎﻧـﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ ،و ﺑـﺎ ﻣﺸـﯿﺖ اﻟﻬـﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎر ﺟﺮم و ﮔﻨﺎﻫـﯽ را ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ
ﺑـﺮ دوش ﺧـﻮد ﺣﻤـﻞ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﺗـﺮ ﮐﺮدﻧـﺪ .آﻧـﺎن ﺑـﻪ اﺗﻬﺎﻣـﺎت ﺷـﯿﻄﺎن ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ ذات
ﺧﺪاوﻧـﺪ ﮔـﻮش ﻓـﺮا دادﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺎری از رﺣﻤﺖ و ﺑﺨﺸـﺶ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ» .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
ﺗﻔﺴـﯿﺮی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﻫـﺎی روز ﻫﻔﺘﻢ ،ﺟﻠـﺪ  ۴ﺻﻔﺤﻪ .۱۱۳۷
۱۰

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:
 .۱ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ »ﺧــﻮد را ﺑﺸــﻮﯾﯿﺪ«؟ اﯾــﻦ ﻋﺒــﺎرت ﺑــﻪ ﭼــﻪ ﻣﻌﻨــﯽ اﺳــﺖ؟

)ﻓﯿﻠﯿﭙﯿــﺎن .(۱۳ ،۱۲ :۲

 .۲ﻋﯿﺴــﯽ ﺳــﺮود ﻋﺎﺷــﻘﺎﻧﻪ را ﭼﮕﻮﻧــﻪ در ﺗﻤﺜﯿــﻞ ﺗﺎﮐﺴــﺘﺎن ﺗﻄﺒﯿــﻖ داد ،ﺗﻌﻤﯿــﻢ
داد و و ﺑــﮑﺎر ﺑــﺮد؟ ﻣﺘــﯽ  ۳۳ :۲۱ﺗــﺎ  ،۴۵ﻣﺮﻗــﺲ  ۱ :۱۲ﺗــﺎ  ،۱۲ﻟﻮﻗــﺎ  ۹ :۲۰ﺗــﺎ .۱۹
ﭼــﻪ درسﻫﺎﯾــﯽ در آﯾــﺎت ﻓــﻮق ﺑـﺮای ﻣــﺎ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان اﻋﻀــﺎی ﮐﻠﯿﺴــﺎی روز ﻫﻔﺘــﻢ
وﺟــﻮد دارد؟

 .۳ﭼــﻪ ارﺗﺒﺎﻃــﯽ ﺑﯿــﻦ ﺑﺨﺸــﺶ و آﻣﺮزﺷــﯽ ﮐــﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﺑــﻪ ﻣــﺎ ﻋﻄــﺎ ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ و
ﺗﺤﻮﻟــﯽ ﮐــﻪ او در زﻧﺪﮔــﯽ ﻣــﺎ اﯾﺠــﺎد ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ ،وﺟــﻮد دارد؟ ﮐﺪاﻣﯿــﮏ ﻧﺨﺴــﺖ اﺗﻔــﺎق
ﻣــﯽ اﻓﺘــﺪ ،ﺗﺤــﻮل و ﺳــﭙﺲ ﺑﺨﺸــﺶ و ﯾــﺎ ﺑﺨﺸــﺶ و ﺳــﭙﺲ ﺗﺤــﻮل؟ و ﭼ ـﺮا ﻣﻬــﻢ
اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺪاﻧﯿــﻢ ﮐﺪاﻣﯿــﮏ ﺑﺎﯾــﺪ در ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﻧﺨﺴــﺖ اﺗﻔــﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘــﺪ؟
 .۴در ﻧﻘــﻞ ﻗــﻮل ﻓــﻮق از ﺧﺎﻧــﻢ اِﻟــﻦ ﺟــﯽ واﯾــﺖ ،او ﻣــﯽ ﮔﻮﯾــﺪ :ﻣــﺮدم ﺧــﻮد را
در ﻣﻘــﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔــﺖ و ﺿﺪﯾــﺖ ﺑــﺎ »ﻣﺸــﯿﺖ و اراده اﻟﻬــﯽ« ﻗــﺮار دادﻧــﺪ ،اﯾــﻦ ﺑــﻪ
ﭼــﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳــﺖ؟
ﺧﻼﺻـﻪ ﻣﻄﻠـﺐ :وﻗﺘـﯽ ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧـﺪ او را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﮐﺎت او را ﺣﻖ ﻣﺴـﻠﻢ
ﺧـﻮد ﻣـﯽ داﻧﻨـﺪ ،او ﺑـﻪ آﻧـﺎن ﯾـﺎدآوری ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻋﻬـﺪ و ﭘﯿـامن ﺧـﻮد ﺑـﺎ او ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ .او ﺑـﺎ ﺗﺮﺣـﻢ ﺑـﻪ وﺿﻌﯿـﺖ آﻧـﺎن اﺷـﺎره ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،و ﺑـﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫـﺎی ﻣﺨـﺮب دور ﺑـﻮدن از
ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺧـﻮد ﺑـﻪ آﻧـﺎن اﴏار ﻣـﯽ ورزد ﺗﺎ ﺑﻪ او اﺟﺎزه دﻫﻨـﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺷـﻔﺎ داده و ﺗﻄﻬﯿﺮ منﺎﯾﺪ.

۱۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۱۳دی

ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده در اوﮐﺮاﯾﻦ
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪرو ﻣﮏ ﭼِ ﺰﻧﯽ ،اﻣﻮر ﺑﺸﺎرﺗﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ

ﯾـﮏ ﺷـامس از ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘـﻢ ﻫﺮﮔـﺰ ﻓﮑﺮ منﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ
ﯾـﮏ ﻣـﺎدر و ﭘـﴪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺶ ﻓﺮﯾـﺐ ﺑﺨـﻮرد .آﻧﻬـﺎ از ﯾـﮏ درﮔﯿـﺮی از ﴍق اوﮐﺮاﯾﻦ
ﮔﺮﯾﺨﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ .او از روی ﺗﺮﺣـﻢ آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﺧـﻮد آورده ﺑـﻮد .اﻣـﺎ او از ﮐﺮده
ﺧـﻮد ﭘﺸـﯿامن ﻧﯿﺴـﺖ .واﻟﻨﺘﯿـﻦ زاﯾْ ِ
ﺘﺴـﻒ ﮔﻔﺖ»:ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﺻـﺎدق ﺑﺮای ﺧـﺪا ﮐﺎر
ﮐﺮدﯾـﻢ و اﺟـﺎزه ﺧﻮاﻫﯿـﻢ داد ﺗـﺎ ﺧـﺪا ﺑﯿـﻦ او و ﻣـﺎ داوری ﮐﻨﺪ«.
داﺳـﺘﺎن در ﺳـﺎل  ۲۰۱۵ﴍوع ﺷـﺪ وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ واﻟﻨﺘﯿـﻦ ﻓﻬﻤﯿـﺪ ﮐـﻪ اوﻟﯿـﻦ ﮔـﺮوه
ﻋﻈﯿـﻢ از آوارﮔﺎن ﻣﺤﻠـﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮ ﻣﯿﮑﻮﻟﯿِـﻒ رﺳـﯿﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ واﻗـﻊ در ﮐﺮاﻧـﻪ
درﯾـﺎی ﺳـﯿﺎه ﺑـﻮد .وﺿﻌﯿـﺖ ﺑﻐﺮﻧﺠـﺂوارﮔﺎن ﻣﺤﻠـﯽ ﻗﻠـﺐ او را ﺟﺮﯾﺠـﻪ دار ﮐـﺮده
ﺑـﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ او ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﴎﮐﺎرﮔـﺮ ﺳـﺎﺧﺘامن ﺳـﺎزی ﺑﻮد ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤـﴪش ﻋﺎزم
ﻣﻬامﻧـﴪای دوﻟﺘـﯽ ﺷـﺪ ﮐـﻪ در آﻧﺠـﺎ  ۵۰ﻧﻔـﺮ آواره را ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ در دو ﺳـﺎﺧﺘامن
اﺳـﮑﺎن داده ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﺶ ﺗـﺎ ﻫﺸـﺖ ﻧﻔـﺮ در ﻫﺮ اﺗﺎق اﺳـﮑﺎن داده ﺷـﺪه
ﺑﻮدﻧـﺪ .واﻟﻨﺘﯿـﻦ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐـﺮد و از ﻣـﺮدم آواره
ﻧﯿﺎزﻫـﺎی آﻧـﺎن را ﺟﻮﯾـﺎ ﺷـﺪ .ﭘﺎﺳـﺦ آﻧـﯽ دﺳـﺘامل ﻣﺮﻃـﻮب و ﭘﻮﺷـﮏ ﺑـﻮد .واﻟﻨﺘﯿـﻦ
ﮔﻔـﺖ» :ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻓﺮوﺷـﮕﺎه رﻓﺘﯿـﻢ و ﻫـﺮدو ﻣـﻮرد را ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ .ﺳـﭙﺲ ﭘﺮﺳـﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﭼﯿـﺰ دﯾﮕـﺮی ﻧﯿـﺎز دارﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺗﻬﯿـﻪ ﮐﻨﯿـﻢ و آﻧﻬـﺎ ﻟﺒـﺎس زﯾـﺮ ،ﻟـﻮازم ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ زﻧﺎﻧﻪ و
ﺳـﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ درﺧﻮاﺳـﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﺑﻪ آﻧـﺎن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻗﺎﻣـﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ
و ﻫﻤﯿـﻦ«.
ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن ﮐـﻪ رﻓﺎﻗﺖ ﺑﯿﺸـﱰ ﻣﯽ ﺷـﺪ ،واﻟﻨﺘﯿﻦ دوﺳـﺘﺎن ﺟﺪﯾـﺪش را ﺑﺮای
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس دﻋـﻮت ﮐـﺮد .ﯾـﺎزده ﻧﻔـﺮ از اﯾﺸـﺎن دﻋـﻮت او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﯾـﮏ ﺷـﺒﺎن ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﴍوع ﺑـﻪ ﺗﻌﻠﯿـﻢ آﻧـﺎن منﻮد ﮐـﻪ در ﻫﺮ ﺷـﺎﻣﮕﺎه ﺑـﻮد .آﻧﮕﺎه
ﺧﺸـﻮﻧﺖ در ﺧﻮاﺑـﮕﺎه ﺑـﻪ اوج ﺧـﻮد رﺳـﯿﺪ و ﯾـﮏ ﺟـﻮان  ۱۹ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧـﺎم واﻟﺮی ﺑﻪ
ﺧﺎﻃـﺮ ﺟﺮاﺣـﺎت وارده ﺑـﺎ ﴐﺑـﺎت ﭼﺎﻗﻮ در ﺑﯿامرﺳـﺘﺎن ﺑﺴـﱰی ﺷـﺪ .وﻗﺘـﯽ واﻟﺮی و
ﻫﻤـﴪش ﺑـﺮای ﻋﯿـﺎدت ﺑﻪ ﺑﯿامرﺳـﺘﺎن رﻓﺘﻨﺪ ﻣـﺎدر آن ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﺗﺎﺷـﺎ اﻟﺘامس
ﮐـﺮد ﺗـﺎ در ﻣﮑﺎﻧـﯽ ﺟﺪﯾـﺪ ﺳـﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﻨـﺪ .واﻟﻨﺘﯿـﻦ آﭘﺎرمتﺎﻧـﯽ ﺳـﻪ اﺗﺎﻗـﻪ را اﺟـﺎره
ﮐـﺮده ﺑـﻮد و ﯾـﮏ اﺗـﺎق را ﺑـﻪ او و ﭘﴪش اﺧﺘﺼـﺎص داد.
۱۲

ﺑـﺮای ﻣﺪﺗـﯽ ﻫﻤـﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮب ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﻧﺎﺗﺎﺷـﺎ در ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ
ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺟﺴـﺖ .اﻣـﺎ ﺑﻌـﺪا ً واﻟﻨﺘﯿـﻦ ﭘـﯽ ﺑـﺮد ﮐـﻪ او آﻧﻄﻮر ﮐـﻪ وامنﻮد ﻣـﯽ ﮐﺮد ﺑﯽ
ﭘـﻮل ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ از ﻣﻬﺮﺑﺎﻧـﯽ ﻣـﺮدم ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺣﻘـﻪ از ﻣـﺮدم
ﭘـﻮل ﺑﮕﯿـﺮد .او ﮔﻔـﺖ »:ﻣـﺎ ﺑـﻪ او و ﭘﴪش ﻏﺬا ﻣـﯽ دادﯾﻢ وﻗﺒﺾ ﮔﻮﺷـﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ
را ﻫـﻢ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣـﯽ ﮐﺮدﯾـﻢ؛ اﻣـﺎ ﺑﻌﺪﻫـﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾـﻢ ﮐـﻪ آﻧـﺎن ﻓﻘﯿـﺮ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ .از آﻧﻬﺎ
ﺧﻮاﺳـﺘﯿﻢ ﺗـﺎ ﻣﻨـﺰل را ﺗـﺮک ﮐﻨﻨـﺪ« .ﻧﺎﺗﺎﺷـﺎ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﭘﴪش ﺑـﻪ ﻣﺪت ﺷـﺶ ﻣﺎه ﺑﺎ
آن ﺧﺎﻧـﻮاده زﻧﺪﮔـﯽ ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
واﻟﻨﺘﯿـﻦ ﺑـﺎ ﻧـﮕﺎه ﺑـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ آن ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑـﺮای او ﺑﺮﮐﺘـﯽ ﺑﻮده اﺳـﺖ.
ﻧﺎﺗﺎﺷـﺎ ﮐﻤـﮏ ﺑﺰرﮔـﯽ ﺑـﺮای اﻣﻮر ﺧﺎﻧـﻪ داری ﻣﺜﻞ ﭘﺨـﺖ و ﭘﺰ ،ﺷﺴـنت و ﻧﮕﻬﺪاری از
ﺑﭽـﻪ ﺑـﻮد؛ اﻣـﺎ ﺑﺰرﮔﱰﯾـﻦ ﺑﺮﮐﺖ اﯾـﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﯿﻢ ﻓﺮﺻﺖ اﯾﻦ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ
ﮐـﻪ ﺑـﻪ او ﻣﺤﺒـﺖ ﮐﻨﯿـﻢ .او ﮔﻔﺖ »:ﺑﺮﮐﺖ و ﺷـﺎدی ﻧﺼﯿﺒامن ﺷـﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﯿﻢ
ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮی ﺧﺪﻣـﺖ ﮐﻨﯿـﻢ .وﺿﻌﯿـﺖ ﺧﺎﻧـﻮاده ﻣـﺎ ﺑﻬـﱰ ﺷـﺪ .ﻣـﻦ ﮐﺎر زﯾـﺎدی ﺑـﺮای
ﺑﻬﺒـﻮد ﺧﺎﻧـﻮاده منﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻢ اﻧﺠـﺎم دﻫﻢ«.
واﻟﻨﺘﯿـﻦ ﺑـﺎور دارد ﮐـﻪ ﮐﻤـﮏ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ ﴏﻓﻨﻈـﺮ از اﯾﻨﮑﻪ
آﻧـﺎن ﻋﯿﺴـﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧـﺪ ﯾـﺎ ﻧﻪ.
او ﮔﻔﺖ»:وﻇﯿﻔـﻪ ﻣـﺎ زﻧﺪﮔـﯽ و ﺧﺪﻣﺖ اﺳـﺖ و ﺑﻘﯿﻪ اﻣﻮر در دﺳـﺖ ﺧﺪاﺳـﺖ.
ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻧﯿﮑﻮﺋـﯽ آﺑﯿـﺎری ﻣـﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺧـﺪا ﻣﺤﺼـﻮل را ﺟﻤﻊ آوری ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ«.
ﺑﺨﺸـﯽ از ﻫﺪاﯾـﺎی ﺳـﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳـﺒﺖ اﯾـﻦ ﺳـﻪ ﻣﺎﻫـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳـﻪ
اﺑﺘﺪاﯾـﯽ و دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن در ﺑﻮﭼـﺎ واﻗـﻊ در اوﮐﺮاﯾـﻦ ﮐﻤـﮏ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد.
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آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :در ﺳـﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺎی ﭘﺎدﺷـﺎه درﮔﺬﺷـﺖ ،ﺧﺪاوﻧـﺪ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑـﺮ ﺗﺨﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ
و ﺑﺎﺷـﮑﻮه ﻧﺸﺴـﺘﻪ ﺑـﻮد و ﺧﺎﻧـﻪ ﺧـﺪا از ﺟﻼل او ﭘﺮ ﺷـﺪه ﺑﻮد« )اﺷـﻌﯿﺎ .(۱ :۶
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﺷـﺎﮔﺮدان ﮐﻨﻔﻮﺳـﯿﻮﯾﺲ از او درﺑـﺎره ﻋﻨـﺎﴏ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﯾـﮏ ﺣﮑﻮﻣـﺖ
ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﭘﺮﺳـﯿﺪ ،او ﭘﺎﺳـﺦ داد » :ﺧـﻮراک ﮐﺎﻓﯽ ،ﺳـﻼح ﮐﺎﻓـﯽ ،و اﻋﺘامد و اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم«.
» اﻣـﺎ  ،ﺷـﺎﮔﺮدش از او ﭘﺮﺳـﯿﺪ ،ﻓـﺮض ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ ﺷـام ﭼـﺎره ای ﻧﺪارﯾـﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑـﯽ از اﯾﻦ
ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ را ﺣـﺬف ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐـﺪام را ﮐﻨـﺎر ﻣﯿﮕﺬارﯾﺪ؟«
ﮐﻨﻔﻮﺳﯿﻮس ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﺳﻼح«.
»ﺷـﺎﮔﺮدش اداﻣـﻪ داد :ﻓـﺮض ﮐﻨﯿـﺪ ﺷـام ﻣﺠﺒـﻮر ﻫﺴـﺘﯿﺪ ﯾﮑـﯽ از دو ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﻗـﯽ ﻣﺎﻧـﺪه را
ﺣـﺬف ﮐﻨﯿـﺪ ،ﮐـﺪام را ﮐﻨـﺎر ﻣﯿﮕﺬارﯾـﺪ؟«
»ﮐﻨﻔﻮﺳـﯿﻮس ﭘﺎﺳـﺦ داد ،ﺧﻮراک .از ﻗﺪﯾﻢ ،ﮔﺮﺳـﻨﮕﯽ و ﻗﺤﻄﯽ ﺑﺮای ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﺮدم وﺟﻮد
داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﻣﺮدﻣـﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺣﺎﮐامن ﺧـﻮد اﻋﺘامد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘـﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ
روﻧـﺪ« ،وﯾﺮاﯾـﺶ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﭘـﯽ .ﮔﺮﯾﻦ ،ﺑـﺎ ﻣﺮﺟﻊ زﯾﺮ:
در واﻗـﻊ ﻣـﺮدم ﺧﻮاﻫـﺎن رﻫـﱪی ﻗـﻮی و ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘـامد ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ ﴎﺑـﺎزی ﺑـﺮای
دوﻣﯿـﻦ ﺑـﺎر در دوره اﻧﺠـﺎم وﻇﯿﻔـﻪ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم ﻣﯽ ﮐـﺮد ،ﻣﺎﻣﻮر اﺳـﺘﺨﺪام ارﺗﺶ از او ﭘﺮﺳـﯿﺪ ،ﭼﺮا
او ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﺮای دوﻣﯿـﻦ ﺑـﺎر ﺛﺒﺖﻧـﺎم ﮐﻨـﺪ ،او ﮔﻔـﺖ» :ﻣـﻦ زﻧﺪﮔـﯽ ﻏﯿـﺮ ﻧﻈﺎﻣـﯽ را اﻣﺘﺤﺎن
ﮐـﺮدم ،اﻣـﺎ ﻫﯿﭽﮑـﺲ در آن ﺟـﺎ ﻋﻬﺪه دار ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺴـﺖ«.
در اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ ،ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺤـﺮان رﻫـﱪی در ﻗـﻮم ﯾﻬـﻮدا و ﻧﺘﺎﯾـﺞ ﻏـﻢ اﻧﮕﯿـﺰی ﮐـﻪ در ﭘـﯽ
داﺷـﺖ ،ﺧﻮاﻫﯿـﻢ ﭘﺮداﺧـﺖ.
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱۹دی –  ۹ژاﻧﻮﯾﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۱۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۱۴دی

ﺷﺎه ُﻣﺮده اﺳﺖ .زﻧﺪه ﺑﺎد ﭘﺎدﺷﺎه!
اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۱ :۶درﺑﺎره ﻣﺮگ ُﻋ ّﺰﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دوم ﺗﻮارﯾﺦ ﺑﺎب  ۲۶ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ :اﻫﻤﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدن ﻣﺮگ ﻋﺰﯾﺎی ﭘﺎدﺷﺎه در ﭼﯿﺴﺖ؟
دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
 .۱ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺰﯾﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ » ﻗﺪرت
ﻋﺰﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﺮور و ﺗﺒﺎﻫﯽ او ﮔﺮدﯾﺪ) «.دوم ﺗﻮارﯾﺦ  (۱۶ :۲۶و ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺨﻮر ﺑﺮ روی
ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺎﻧﻊ او ﺷﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او از ﻧﺴﻞ ﻫﺎرون
ﻧﺒﻮد و ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﺒﻮد )دوم ﺗﻮارﯾﺦ  ،(۱۸ :۲۶و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻢ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﺑﺮ ﻧﺘﺎﺑﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ ﺟﺬام ﮐﺮد .و »ﺗﺎ روز وﻓﺎﺗﺶ ﺟﺬاﻣﯽ ﺑﻮد و در ﺧﺎﻧﻪای ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﴪ ﻣﯽﺑﺮد و اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وارد ﺷﻮد « )دوم ﺗﻮارﯾﺦ  .(۲۱ :۲۶ﭼﻘﺪر ﮐﻨﺎﯾﻪ آﻣﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷﻌﯿﺎ ،روﯾﺎی ﭘﺎدﺷﺎه
ﭘﺎک و اﺑﺪی را در ﺧﺎﻧﻪ/ﻣﻌﺒﺪ ﺧﻮﯾﺶ دﯾﺪ ،درﺳﺖ در ﻫامن ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﴩیِ ﻧﺎﭘﺎک ﻣﺮد!
 .۲ﺗﻀـﺎدی ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ ﺑﯿـﻦ ُﻋ ّﺰﯾـﺎ و اﺷـﻌﯿﺎ وﺟـﻮد داردُ .ﻋ ّﺰﯾـﺎ ﺑﻄﻮر ﮔﺴـﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑـﻪ ﻗﺪوﺳـﯿﺖ اﻗـﺪام ﮐـﺮد ،دﻟﯿﻞ اﺷـﺘﺒﺎه او )ﻏـﺮور( ﺑﻮد ،و در ﻋـﻮض از ﻧﻈﺮ آﯾﯿﻨﯽ ﻧﺎﭘﺎک ﮔﺸـﺖ،
و ﺑﺪﯾـﻦ ﺳـﺒﺐ ﺑـﻮد ﮐـﻪ از ﻗﺪوﺳـﯿﺖ ﻣﺤﺮوم ﺷـﺪ .از ﻃـﺮف دﯾﮕﺮ اﺷـﻌﯿﺎ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﻗﺪوﺳـﯿﺖ
ﺧـﺪا ﺑـﻪ او دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿـﺪا ﮐﻨـﺪ .او ﺑـﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺧﻮﯾـﺶ اﻋﱰاف منـﻮده و ﺻﻔﺎی اﺧﻼﻗﯽ
و ﺗﻬﺬﯾـﺐ ﻣﻌﻨـﻮی ﻃﻠـﺐ منـﻮد ﮐﻪ ﺑﺪان دﺳـﺖ ﯾﺎﻓـﺖ )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۵-۷ :۶او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓـﺮد ﺑﺎﺟﮕﯿﺮ در
متﺜﯿـﻞ ﻋﯿﺴـﯽ ﻋـﺎدل ﺷـﻤﺮده ﺷـﺪ و ﺑـﻪ راه ﺧـﻮد رﻓـﺖ :زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐـﻪ ﺧـﻮد را ﺑﺰرگ ﺟﻠـﻮه دﻫﺪ،
ﭘﺴـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﻫـﺮ ﮐﻪ ﺧـﻮد را ﻓﺮوﺗﻦ ﺳـﺎزد ،ﴎﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮدﯾﺪ« )ﻟﻮﻗـﺎ .(۱۴ :۱۸
 .۳ﺑﯿـﻦ ﺟﺴـﻢ ﺟﺬاﻣـﯽ ُﻋ ّﺰﯾـﺎ و وﺿﻌﯿـﺖ اﺧﻼﻗـﯽ ﻗـﻮم او ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮی وﺟـﻮد دارد:
» .....ﺟـﺎی ﺳـﺎﳌﯽ در آن ﻧﯿﺴـﺖ .ﺑﻠﮑـﻪ ﺟﺮاﺣـﺖ و ﮐﻮﻓﺘﮕـﯽ و زﺧـﻢ« )اﺷـﻌﯿﺎ .(۶ :۱
 .۴ﻣـﺮگ ُﻋ ّﺰﯾـﺎ در ﺣـﺪود ﺳـﺎل  ۷۴۰ﻗﺒـﻞ از ﻣﯿـﻼد واﻗﻊ ﺷـﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺸـﺎن از ﯾﮏ ﺑﺤـﺮان رﻫﱪی
ﺑـﺰرگ در ﻗـﻮم ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻮد .ﻣـﺮگ ﻫـﺮ ﺣﺎﮐـﻢ ﻣﺴـﺘﺒﺪ ،ﮐﺸـﻮر او را در ﻃـﯽ اﻧﺘﻘـﺎل ﻗـﺪرت ﺑـﻪ
ﺣﺎﮐـﻢ ﺑﻌـﺪی آﺳـﯿﺐ ﭘﺬﯾـﺮ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .اﻣـﺎ ﯾﻬـﻮدا در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ وﯾـﮋه ای ﻗـﺮار داﺷـﺖ ،زﯾـﺮا
ﺗﻐﻠـﺖ ﻓـﻼﴎ ﺳـﻮم در ﺳـﺎل  ۷۴۵ﻗﺒـﻞ ﻣﯿـﻼد ﯾﻌﻨـﯽ ﭼﻨﺪ ﺳـﺎل ﭘﯿﺶ از آن در آﺷـﻮر ﺑﻪ ﺳـﻠﻄﻨﺖ
رﺳـﯿﺪه ﺑـﻮد ،و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠـﻪ راﻫـﯽ ﮐﺸـﻮر ﮔﺸـﺎﯾﯽ و ﺟﻨـﮓ ﺷـﺪ و ﻣﻠـﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﯾـﮏ اﺑﺮﻗﺪرت
ﺷﮑﺴـﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾـﺮ ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﮐـﺮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑـﺮای ﻫﻤﻪ اﻗـﻮام ﻣﺴـﺘﻘﻞ در ﺧﺎور ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑﻮد.
در اﯾـﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ ،ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﺎ ﺗﺸـﻮﯾﻖ اﺷـﻌﯿﺎ و ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪن ﻧﺒﯽ ﺧﻮد ،ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ ﻫﻨﻮز ﺗﺤـﺖ ﮐﻨﱰل اوﺳـﺖ.
۱۵

دوم ﺗﻮارﯾــﺦ ﺑــﺎب  ۱۶ :۲۶را ﺑــﻪ دﻗــﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿــﺪ .در ﻫﻤــﺎن ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻟﻘــﻮه ﻫــﺮ ﮐــﺪام
از ﻣــﺎ ﺑــﻪ ﭼــﻪ ﺷــﯿﻮه ای رﻓﺘــﺎر ﻣــﯽ ﮐﺮدﯾــﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧــﻪ زﻧﺪﮔــﯽ در ﺻﻠﯿــﺐ ،ﻣــﺎ را از
ﮔﺮﻓﺘــﺎر ﺷــﺪن در دام ﭼﻨﯿــﻦ ﺧﻄﺎﯾــﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺖ ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۱۵دی

»ﻗﺪوسّ ،ﻗﺪوسّ ،ﻗﺪوس!« )اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۶ﺗﺎ (۴
ّ
ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر آﯾـﻪ اول اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۶ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ در آن ﭼـﻪ اﺗﻔﺎﻗـﯽ ﻣـﯽ اﻓﺘـﺪ .ﭘﺎدﺷـﺎه در
ﻃـﯽ ﺟﺮﯾـﺎن اﻏﺘﺸﺎﺷـﺎت و آﺷـﻔﺘﮕﯽ ﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣـﯽ ﻣﯿﺮد)آﺷـﻮرﯾﺎن در ﺣـﺎل ﺟﻨـﮓ و
ﮐﺸﻮرﮔﺸـﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ( .اﯾـﻦ دوران ﺑـﺮای اﺷـﻌﯿﺎ ،دوراﻧـﯽ ﺗﺮﺳـﻨﺎک ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻮده ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ
ﻣﻄﻤـﱧ ﻧﺒـﻮد ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ ﮐﻨـﱰل اوﺿـﺎع را در دﺳـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
و ﺳـﭙﺲ ،ﭼـﻪ اﺗﻔﺎﻗـﯽ ﻣـﯽ اﻓﺘـﺪ؟ و ﺑﻌـﺪ ﭼـﻪ اﺗﻔﺎﻗـﯽ ﻣـﯽ اﻓﺘـﺪ؟ اﺷـﻌﯿﺎ در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ در روﯾﺎ
ﺑـﻮد ﺑـﻪ ﺟـﻼل ﻓـﺮوزان ﺧـﺪا ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﴎﯾـﺮ ﺧﻮﯾـﺶ ﺟﻠـﻮس منـﻮده ﺧﯿـﺮه ﺷـﺪه و ﺻـﺪای ﺗﻬﻠﯿـﻞ
ﴎاﻓﯿـﻦ ﻧﻮراﻧـﯽ را ﻣـﯽ ﺷـﻨﻮد ﮐـﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﻗـﺪوس ،ﻗﺪوس ،ﻗـﺪوس« ،ﮐﻪ ﻟﺮزه ﺣﺎﺻـﻞ از آن را
ﺑـﺮ روی زﻣﯿـﻦ زﯾـﺮ ﭘﺎﯾـﺶ ﺣﺲ ﻣـﯽ ﮐﺮد و از ﻣﯿـﺎن دودﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﻣﻌﺒﺪ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿـﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ
ﮐـﺮد .اﯾـﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ای ﺣﯿـﺮت اﻧﮕﯿـﺰ ﺑﺮای ﻧﺒﯽ ﺧـﺪا ﺑﻮده ﺑﺎﺷـﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ،اﺷـﻌﯿﺎ اﮐﻨﻮن ﻋﻠﯽ
رﻏـﻢ وﻗﺎﯾـﻊ ﻇﺎﻫـﺮی ،ﻣﯽ داﻧﺴـﺖ ﭼﻪ ﮐﺴـﯽ اوﺿـﺎع را ﺗﺤﺖ ﮐﻨـﱰل دارد.
ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ روﯾﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎ  (۱ :۶ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ،
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ اﺷﻌﯿﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺑﻪ ﺧﺮوج ۸ :۲۵؛ ﺧﺮوج  ۳۴ :۴۰ﺗﺎ  ۳۸ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺰﻗﯿﺎل ،داﻧﯿﺎل ،و ﯾﻮﺣﻨﺎ اﻟﻬﺎم ﻫﺎی ﺧﻮد را ]ﺣﺰﻗﯿﺎل ﺑﺎب  ،۱داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ،۱۰ ،۹ :۷و ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ
 [۵ ،۴در ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﻌﯿﺎ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آراﻣﺶ و ﺗﺸﻮﯾﻖ
وﯾﮋه ای داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻨﻮز در ﮐﺎر اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﱰل ﺧﻮد دارد،
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ دﻧﯿﺎی آﻧﺎن در آﺷﻔﺘﮕﯽ و در ﺣﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻮد) .داﻧﯿﺎل و ﺣﺰﻗﯿﺎل در دﺳﺘﺎن ﯾﮏ
ﻣﻠﺖ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ اﺳﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ای ﺗﺒﯿﻌﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد( .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﻧﺒﻮت ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ
را ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺮای وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪن ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﴍاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ درک ﮐﻨﻨﺪ.
»در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ اﺷـﻌﯿﺎ اﯾـﻦ ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﺟـﻼل و ﻋﻈﻤـﺖ ﺧﺪای ﺧﻮﯾـﺶ را ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﯽ
منـﻮد ،او ﺑـﺎ ﺣﺴـﯽ از ﭘﺎﮐـﯽ و ﻗﺪوﺳـﯿﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺴـﺘﻐﺮق ﺷـﺪ .ﭼﻘـﺪر ﺗﻀـﺎد ﺑﯿـﻦ ﮐـامل ﺑـﯽ
ﻫﻤﺘـﺎی ﺧﺎﻟـﻖ او و روش ﮔﻨـﺎه آﻟـﻮد ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺧـﻮد او در زﻣـﺮه اﻣـﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه
اﴎاﺋﯿـﻞ و ﯾﻬـﻮدا ﺑﻮدﻧـﺪ ﻓﺎﺣـﺶ ﺑـﻮد!« )اِﻟـﻦ ﺟـﯽ واﯾـﺖ ،اﻧﺒﯿـﺎ و ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ،ﺻﻔﺤـﻪ .(۳۰۷

۱۶

ﻗﺪوﺳـﯿﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟـﯽ ﺧﺪاوﻧـﺪ ،ﮐـﻪ در روﯾـﺎی اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﻪ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺟﻨﺒـﻪ اﺻﻠﯽ و
اﺳﺎﺳـﯽ ﭘﯿـﺎم اوﺳـﺖ .ﺧﺪاوﻧـﺪ ،ﺧـﺪای ﻗـﺪوس اﺳـﺖ ،و او از ﻗـﻮم ﺧـﻮد اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺪوﺳـﯿﺖ دارد،
ﺗﻘﺪﺳـﯽ ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﺗﻮﺑـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ ،و از راه ﻫـﺎی ﴍﯾﺮاﻧـﻪ ﺧـﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،و ﺑـﺎ اﯾامن و اﻃﺎﻋـﺖ ﺑﻪ او
ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﺷـﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧـﺎن ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ داد.

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ای در زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ،دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﯿﺪه ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ای از »ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ
ﭘﺮوردﮔﺎر« ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﻌﯿﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت
ﺗﺤﻤﻞ و اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ در دوران ﺑﺤﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﺪ .از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭼﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۶دی

ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ )اﺷﻌﯿﺎ  ۵ :۶ﺗﺎ (۷
در ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻘﺪس/ﻣﻌﺒﺪ ،ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در روز ﮐﻔﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺑُﺨﻮر ﺳﻮز ﺑﻪ ﻗﺪس اﻻﻗﺪاس وارد ﺷﻮد واﻻ ﻣﯽ ُﻣﺮد)ﻻوﯾﺎن  .(۱۳ ،۱۲ ،۲ :۲اﺷﻌﯿﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را
دﯾﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ او ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﻧﺒﻮد و او ﺑﺨﻮری ﻧﺴﻮزاﻧﺪ! اﻣﺎ ﻣﻌﺒﺪ ﭘﺮ از دود ﺷﺪ )اﺷﻌﯿﺎ  ،(۴ :۶و
اﯾﻦ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد اﺑﺮ ،ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘﺪس ﻣﯽ اﻧﺪازد ،ﮐﻪ در آن ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ﮐﻔﺎره
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪ )ﻻوﯾﺎن  .(۲ :۱۶او وﺣﺸﺖ زده ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﻣﯿﺪی وﺟﻮد
ﻧﺪارد )ﺧﺮوج  ۲۰ : ۳۳را ﺑﺎ داوران  ۲۳ ،۲۲ :۶ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ( ،اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد و
ﻗﻮﻣﺶ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ )اﺷﻌﯿﺎ  ،(۵ :۶و اﯾﻦ ﯾﺎدآور اﻋﱰاﻓﺎت ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ در روز ﮐﻔﺎره
اﺳﺖ )ﻻوﯾﺎن » .(۲۱ :۱۶ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ درﺧﺸﺎن ﺣﻀﻮر اﻟﻬﯽ در ﻣﺤﻮﻃﻪ دروﻧﯽ ﺣﺮم
ﻣﻘﺪس اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،درک منﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ او در ﻧﻘﺺ و ﺿﻌﻒ و ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ رﻫﺎ ﺷﻮد،
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ«-.
اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،اﻧﺒﯿﺎ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ .۳۰۸
ﭼﺮا ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺮای متﯿﺰ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎن اﺷﻌﯿﺎ از زﻏﺎل ﮔﺪاﺧﺘﻪ و ﺳﻮزان ﻣﺬﺑﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟ )اﺷﻌﯿﺎ .(۷ ،۶ :۶
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﳌﺲ ﻟﺒﺎن ﻧﺒﯽ ﺑﺎ ذﻏﺎل ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺧﻄﺎﯾﺎی او ﭘﺎک و
آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ )اﺷﻌﯿﺎ  .(۷ :۶ﮔﻨﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺤﺪود منﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻟﺐ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻔﺘﺎر ﻓﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﺗﻄﻬﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ ،اﮐﻨﻮن اﺷﻌﯿﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ.
۱۷

آﺗـﺶ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻄﻬﯿـﺮ اﺳـﺖ ،زﯾـﺮا ﻧﺎﺧﺎﻟﺼـﯽ را ﻣـﯽ ﺳـﻮزاﻧﺪ و ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ )اﻋـﺪاد .(۲۳ :۳۱
اﻣـﺎ ﻓﺮﺷـﺘﻪ از زﻏـﺎل ﮔﺪاﺧﺘـﻪ ﻣﺨﺼـﻮص ،آﺗﺶ ﻣﻘﺪس ﻣﺬﺑـﺢ ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻘﺪس ،ﮐﻪ ﺧـﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ آن
را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘـﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ دامئﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺴـﻮزد ،اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد )ﻻوﯾﺎن  .(۱۲ :۶از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻓﺮﺷـﺘﻪ
اﺷـﻌﯿﺎ را ﺗﻘﺪﯾـﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ از ﮔﻨـﺎه ﭘـﺎک ﺳـﺎﺧﺖ .دﻟﯿـﻞ اﺻﻠـﯽ ﺑﺮداﺷـنت زﻏـﺎل از ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺮای
ﻋﺒـﺎدت ،اﯾﺠـﺎد دود و ﺳـﻮزاﻧﺪن ﺑﺨـﻮر در ﺧﯿﻤـﻪ ﻣﻘـﺪس ﯾـﺎ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮد .ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ ﺑﺎ ﻻوﯾﺎن
 ،۱۳ ،۱۲ :۱۶ﺟﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﮐﺎﻫـﻦ اﻋﻈـﻢ ﺑﺎﯾـﺪ ﯾـﮏ ﻣﻨﻘـﻞ ﭘـﺮ از زﻏـﺎل ﻣﺸـﺘﻌﻞ را ﺑـﺮای ﺳـﻮزاﻧﺪن
ﺑﺨـﻮر ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﻣـﯽ ﺑـﺮد .اﻣﺎ در اﺷـﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ،۶ﻓﺮﺷـﺘﻪ زﻏـﺎل را ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺳـﻮزاﻧﺪن
ﺑﺨﻮر ،ﺑﺮروی ﻟﺒﺎن اﺷـﻌﯿﺎ ﮔﺬاﺷـﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ُﻋ ّﺰﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺑﺮروی ﻣﺬﺑﺢ ﺑﺨﻮر ﺑﺴـﻮزاﻧﺪ،
اﺷـﻌﯿﺎ ﺧـﻮد ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺨـﻮر ﺧﻮﺷـﺒﻮ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻘﺪس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺷـﺪ! درﺳـﺖ ﻫامﻧﻄﻮر ﮐـﻪ از آﺗﺶ
ﻣﻘـﺪس ﺑـﺮای ﭘـﺮ ﮐـﺮدن ﺧﺎﻧـﻪ ﺧـﺪا از ﻋﻄـﺮ ﺧﻮﺷـﺒﻮ ﻣﻘـﺪس اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷـﺪ ،ﻧﺒﯽ ﺧـﺪا ﺧﻮد
ﺑﺨـﻮر ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﭘﯿﺎﻣـﯽ ﻣﻘـﺪس را ﭘﺨـﺶ ﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺗﺼﺎدف ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ در آﯾـﻪ ﺑﻌﺪی
ﮐﺘـﺎب اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب ) ۶اﺷـﻌﯿﺎ  ۸ :۶و آﯾـﺎت ﺑﻌـﺪی( ﺧـﺪا اﺷـﻌﯿﺎ را ﺑـﻪ ﻧـﺰد ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﯽ ﻓﺮﺳـﺘﺪ.

ﺑــﺎ دﻋــﺎ ،واﮐﻨــﺶ اﺷــﻌﯿﺎ )اﺷــﻌﯿﺎ  (۵ :۶ﺑــﻪ روﯾﺎﯾــﺶ در ﻣــﻮرد ﺧﺪاوﻧــﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﯿــﺪ.
ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ در آن آﯾــﻪ ﻣﺸــﮑﻞ اﺳﺎﺳــﯽ ﻣــﺮدم ﮔﻨﺎﻫــﮑﺎر ﻣﻮﺟــﻮد در ﺟﻬــﺎن
را ﺑﺒﯿﻨﯿــﻢ ﮐــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﺧﺪاﯾــﯽ »ﻗــﺪوس ،ﻗــﺪوس ،ﻗــﺪوس« ﺧﻠــﻖ ﺷــﺪه اﻧــﺪ؟ )اﺷــﻌﯿﺎ
 .(۳ :۶ﭼ ـﺮا ﮐﺎری ﮐــﻪ ﻣﺴــﯿﺢ ﺑــﺮروی ﺻﻠﯿــﺐ اﻧﺠــﺎم داد ﺗﻨﻬــﺎ راه ﺣــﻞ ﻣﻤﮑــﻦ ﺑ ـﺮای
اﯾــﻦ ﻣﺸــﮑﻞ ﺑــﻮد؟ ﭼــﻪ اﺗﻔﺎﻗــﯽ ﺑــﺮروی ﺻﻠﯿــﺐ رخ داد ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﻣﺸــﮑﻞ را ﺣــﻞ ﮐــﺮد؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
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ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ )اﺷﻌﯿﺎ (۸ :۶
»آﻧـﮕﺎه ﺷـﻨﯿﺪم ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﯽﮔﻔـﺖ» :ﭼﻪ ﮐﺴـﯽ را ﺑﻔﺮﺳـﺘﻢ؟ ﭼﻪ ﮐﺴـﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣـﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
رﻓـﺖ؟« ﻣـﻦ ﺟـﻮاب دادم» :ﻣﺮا ﺑﻔﺮﺳـﺖ ،ﻣـﻦ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ« )اﺷـﻌﯿﺎ .(۸ :۶
ﭘـﺲ از ﺗﻄﻬﯿـﺮ ،اﺷـﻌﯿﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺪای ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان منﺎﯾﻨـﺪه ای ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴـﺖ از ﻃـﺮف ﺧـﻮد ارﺳـﺎل ﮐﻨﺪ ،ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺜﺒﺖ داد در اﺻﻄـﻼح ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،اﺷـﻌﯿﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
رﺳـﻮل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷـﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ» ،ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺷـﺪه«.
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ،ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ ﻫامﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺒﯿﺎ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺒﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮاﺧﻮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﴍح ﻣﯽ دﻫﺪ ،آﻏﺎز منﯽ ﺷﻮد )ﺑﺎ ﺣﺰﻗﯿﺎل  ۱ﺗﺎ  ۳و ارﻣﯿﺎ  ۴ :۱ﺗﺎ  ۱۰ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﻨﯿﺪ( .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،او ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺎب  ۶ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﯽ ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎت اﻟﻬﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﺒﯽ را ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﴍوع
رﺳﺎﻟﺘﺶ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ )ﻣﻮﺳﯽ :ﺧﺮوج ۳۴؛ اﯾﻠﯿﺎ :اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  .(۱۹ﺑﺮﺧﻼف منﻮﻧﻪ ﻫﺎی
۱۸

دﯾﮕﺮ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﯽ او ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ، ۶ﻧﺒﯽ ﺧﻮد
ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ وﯾﮋه داوﻃﻠﺐ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۵ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﴍاﯾﻂ و وﺿﻌﯿﺖ زﻣﺎن ﻓﺮاﺧﻮان اﺷﻌﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ وی در ﻣﻌﺒﺪ و
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﻣﻘﺎم وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻧﺒﻮﺗﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧـﺪ در ﻣﻌﺒـﺪ ﺧﻮﯾـﺶ ﺑﻪ اﺷـﻌﯿﺎ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸـﺪ .آﯾـﺎ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕـﺮ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
ﺷـﻮاﻫﺪی وﺟـﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫـﺪَ ،ﻣﻖْد َِس ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺸـﻮﯾﻖ و دﻟﮕﺮﻣﯽ اﺳـﺖ؟
ﻣﺰﻣـﻮر ) ۷۳ﻧـﮕﺎه ﮐﻨﯿـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺰﻣـﻮر  ،(۱۷ :۷۳ﻋﱪاﻧﯿـﺎن  ۱۴ :۴ﺗـﺎ ۱۶؛ ﻋﱪاﻧﯿـﺎن  ۱۹ :۱۰ﺗـﺎ ۲۳؛
ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ  .۵اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﺑـﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟
ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺣـﺮم ﻣﻘـﺪس ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻗـﺪرت ﺧـﺎرق اﻟﻌـﺎده ای ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻠـﺐ ﺗﭙـﺶ دارد؛ ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﮑﺎﻧـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎنﻫﺎی ﻋﺎﺟـﺰ ،ﻧﺎﺗـﻮان و ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣـﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑﻪ آن ﭘﻨـﺎه ﺑﱪﯾﻢ.
ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻋﻠـﻢ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ،ﮐﺎﻫـﻦ اﻋﻈﻢ ﻣﺎ ،در ﺗﻼش اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻣﺎ را
ﻧﺠـﺎت دﻫـﺪ ،ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺑﻪ ﻧﺠـﺎت و رﺳـﺘﮕﺎری ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ.
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ذﺑﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
)ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ  .(۶ :۵اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه ای ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺒﻮد .ﴍح ﻣﺎوﻗﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﯿﺢ
از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﻣﻌﺮاج منﻮد ،اﻣﺎ او دامئﺎ ﺻﻠﯿﺐ واﻗﻌﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ دوش
ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺻﻠﯿﺐ اﻓﺮاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ متﺎﻣﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺬﺑﺢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.

ﺷــﻤﺎ ﮐــﻪ از ﻃﺮﯾــﻖ اﯾﻤــﺎن و دﻋــﺎ ﻣﻌﺒــﺪ آﺳــﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧــﺪ وارد ﻣــﯽ ﺷــﻮﯾﺪ ،ﭼﮕﻮﻧــﻪ
دﻟﮕﺮﻣــﯽ ﻣــﯽ ﯾﺎﺑﯿــﺪ؟ ﻋﺒﺮاﻧﯿــﺎن  ۱۶ :۴از ﺷــﻤﺎ دﻋــﻮت ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ ﺗــﺎ ﺑــﺎ دﻟﯿــﺮی ﺑــﻪ
ﺗﺨــﺖ ﻓﯿــﺾ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻧﺰدﯾــﮏ ﺷــﻮﯾﺪ »ﺗــﺎ رﺣﻤــﺖ او را ﯾﺎﻓﺘــﻪ و در وﻗــﺖ اﺣﺘﯿــﺎج از
او ﻓﯿــﺾ ﯾﺎﺑﯿــﻢ« .اﮔــﺮ ﮐﺴــﯽ از ﺷــﻤﺎ ﺳــﻮال ﮐﻨــﺪ ،ﭼﮕﻮﻧــﻪ در زﻣــﺎن ﻧﯿــﺎز ،ﺑــﻪ ﻟﻄــﻒ و
رﺣﻤــﺖ ﺧﺪاوﻧــﺪ دﺳــﺖ ﯾﺎﻓﺘــﻪ اﯾــﺪ ،ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﭘﺎﺳــﺦ ﻣــﯽ دﻫﯿــﺪ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۸دی

درﺧﻮاﺳﺖ و اﻟﺘامﺳﯽ از روی ﺗﺮس )اﺷﻌﯿﺎ  ۹ :۶ﺗﺎ (۱۳
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ اﺷـﻌﯿﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾـﺖ داد ،ﭼـﺮا ﺑـﻪ ﻧﺒﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿـﺎم ﻋﺠﯿـﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ را ﻣﯽ
دﻫـﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻣـﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟)اﺷـﻌﯿﺎ (۱۰ ،۹ :۶
۱۹

ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺷﻌﯿﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻨﯿﺪه ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد
ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از متﺜﯿﻼت ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽ داد )ﻣﺘﯽ  ۱۳ :۱۳ﺗﺎ .(۱۵
ﺧـﺪا منـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺗـﺎ ﻫﯿﭽﮑـﺲ ﻫـﻼک ﺷـﻮد )دوم ﭘﻄـﺮس  ،(۹ :۳و اﯾﻦ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﭼﺮا او اﺷـﻌﯿﺎ را ﺑﺮای ﻗﻮم ﯾﻬﻮد  -و ﻋﯿﺴـﯽ را ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﻓﺮﺳـﺘﺎد .اراده و ﺧﻮاﺳـﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﺎﺑـﻮدی اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ رﻫﺎﯾـﯽ و ﻧﺠﺎت آﻧﺎن ﺑـﺮای ﺣﯿﺎت اﺑﺪی اﺳـﺖ .اﻣـﺎ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣـﺮدم ﺑـﻪ دﻋـﻮت او ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺜﺒـﺖ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ ،ﺑﺮﺧـﯽ دﯾﮕـﺮ در ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ
ﮐـﺮدن در ﻣﻘﺎﺑـﻞ او راﺳـﺦ ﺗـﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺑﯿﺸـﱰ و
ﺑﯿﺸـﱰی ﻣـﯽ دﻫـﺪ و از آﻧـﺎن ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗـﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ درﻫﺎی رﺣﻤـﺖ او ﺑﺎز ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑـﺎ اﯾﻨﺤـﺎل ،ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﱰ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﻗﻠﺒﻬـﺎی آﻧـﺎن ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺗﻌﺒﯿـﺮ ،ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺧـﺪا در آﻧـﺎن ﮐﺎر ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﻣﻨﺠـﺮ ﺑﻪ ﺳـﺨﺖ ﺗﺮ ﺷـﺪن ﻗﻠـﺐ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺷـﻮد ،ﺑﺎ
اﯾﻨﮑـﻪ او ﺗﺮﺟﯿـﺢ ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ اﻗﺪاﻣـﺎت او ﻗﻠـﺐ آﻧﻬـﺎ را ﻧـﺮم ﮐﻨـﺪ .ﻣﺤﺒـﺖ ﺧـﺪا ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ
اﺑـﺪی و ﭘﺎﯾـﺪار اﺳـﺖ؛ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫﺮﯾـﮏ از ﻣﺎ ﺑـﻪ ﻣﺤﺒـﺖ او ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳـﺖ.
ﻧﻘـﺶ ﯾـﮏ رﻫـﱪ روﺣﺎﻧـﯽ ،ﻫﻤﭽـﻮن ﻣﻮﺳـﯽ ،اﺷـﻌﯿﺎ ،ارﻣﯿـﺎ ،ﺣﺰﻗﯿـﺎل ،ﯾـﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﺟﺬب
ﻣـﺮدم اﺳـﺖ ،ﺣﺘـﯽ اﮔـﺮ آﻧﺎن ﭘﯿـﺎم را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧـﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎل ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﻮاه اﯾﺸـﺎن ﺑﺸـﻨﻮﻧﺪ
و ﺧـﻮاه ﻧﺸـﻨﻮﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺒـﯽ ای در ﻣﯿﺎن اﯾﺸـﺎن ﻫﺴـﺖ« )ﺣﺰﻗﯿـﺎل  .(۵ :۲ﻧﻘﺶ
ﺧﺪاوﻧـﺪ و ﺑﻨـﺪﮔﺎن او اﯾﻨﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﻓﺮﺻـﺖ ﯾـﮏ اﻧﺘﺨـﺎب ﻋﺎدﻻﻧـﻪ را ﺑﺪﻫﻨـﺪ ،ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺮﺗﯿـﺐ آﻧـﺎن آﮔﺎﻫـﯽ ﮐﺎﻓـﯽ را درﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑـﺎ ﺣﺰﻗﯿﺎل  ۱۶ :۳ﺗـﺎ  ۲۱ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿﺪ( ،ﺣﺘﯽ
اﮔـﺮ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺗﺼﻤﯿـﻢ آﻧـﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ وﯾﺮاﻧـﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷـﻮد )اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۱ :۶ﺗﺎ .(۱۳
ﺑـﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓـنت اﯾـﻦ اﯾـﺪه ﻫـﺎ در ذﻫـﻦ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻘـﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﺳـﺨﺖ ﮐﺮدن
ﻗﻠـﺐ ﻓﺮﻋـﻮن درک ﮐﻨﯿﻢ؟
در ﺧـﺮوج ﺑـﺎب  ،۲۱ :۴ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣـﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ» :اﻣـﺎ ﻣـﻦ دل ﻓﺮﻋﻮن را ﺳـﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨـﻢ« .اﯾﻦ
اوﻟﯿـﻦ ﺑـﺎر از ﻧُـﻪ ﺑـﺎری اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧﺪا ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﻗﻠﺐ ﻓﺮﻋﻮن را ﺳـﺨﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد .اﻣـﺎ ﻧُﻪ ﺑﺎر
دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ در ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻓﺮﻋـﻮن ﺧـﻮد ﻗﻠـﺐ ﺧـﻮد را ﺳـﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ )ﺑﻪ
ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ،ﻧـﮕﺎه ﮐﻨﯿـﺪ ﺑﻪ ﺧـﺮوج ۳۲ ،۱۵ :۸؛ ﺧـﺮوج .(۳۴ :۹
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن از آزادی اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،و اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ
ﺑﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮑﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﻠﺐ ﻓﺮﻋﻮن را ﺳﺨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺖ ،واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮد
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای او ﻓﺮﺳﺘﺎد اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﻫﺪ و آﻧﻬﺎ رد ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﻗﻠﺐ او ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ،ﻧﺮم ﻣﯽ ﺷﺪ.

در ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﺷــﺨﺼﯽ ﺧــﻮد ﺑــﺎ ﭘــﺮوردﮔﺎر ،آﯾــﺎ ﺗــﺎ ﺑــﻪ ﺣــﺎل ﺳــﺨﺖ ﺷــﺪن ﻗﻠــﺐ ﺧــﻮد را
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ روح اﻟﻘــﺪس اﺣﺴــﺎس ﮐــﺮده اﯾــﺪ؟ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸــﯿﺪ ﮐــﻪ ﭼــﻪ ﭼﯿــﺰی ﻋﻠــﺖ آن
ﺑــﻮده اﺳــﺖ .اﮔــﺮ دﻟﯿــﻞ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟﻬــﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿــﺪ )ﮐــﻪ در ﻣﺠﻤــﻮع ،ﻋــﺪم ﯾﺎﻓﺘــﻦ دﻟﯿــﻞ
ﺑﺨﺎﻃــﺮ ﺳــﺨﺖ دﻟــﯽ اﺳــﺖ( ،ﭘــﺲ  ،ﺣــﺎل آﻧـﺮا را ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺑﯿﻨﯿــﺪ؟ راه ﮔﺮﯾــﺰ از آن
ﭼﯿﺴــﺖ؟ ﻧــﮕﺎه ﮐﻨﯿــﺪ ﺑــﻪ اول ﻗﺮﻧﺘﯿــﺎن .۱۳ :۱۰
۲۰

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۹دی

اﻧﺪﯾﺸـﻪ ای ﻓﺮاﺗـﺮ» :اﻋـامل ﴍﯾﺮاﻧـﻪ ﭼﻨـﺎن در ﻣﯿـﺎن ﻫﻤـﻪ ﻗﴩﻫـﺎ راﯾﺞ ﺷـﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻧﺪﮐـﯽ ﻣﻌـﺪود ﺑـﻪ ﭘـﺮوردﮔﺎر وﻓـﺎودار ﺑﺎﻗـﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﻏﻠﺐ وﺳﻮﺳـﻪ ﻣﯽ ﺷـﺪﻧﺪ ﺗـﺎ دل از
دﺳـﺖ داده و ﺧـﻮد را ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﯾـﺎس و ﻧﻮﻣﯿـﺪی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳـﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ اﻫـﺪاف ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑـﺮای اﴎاﺋﯿـﻞ در ﴍف اﻧﺤﻄـﺎط و ﺷﮑﺴـﺖ ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ آن ﻗـﻮم ﻣﺘﻤـﺮد دﭼـﺎر ﻫـامن
ﴎﻧﻮﺷـﺖ ﺳـﺪوم و ﻏﻤﻮره ﺷـﺪ.
»در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﭼﻨﯿـﻦ ﴍاﯾﻄﯽ ،ﺗﻌﺠﺐ آور ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳـﺎلﻫﺎی ﺳـﻠﻄﻨﺖ ُﻋ ّﺰﯾﺎ،
اﺷـﻌﯿﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷـﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎم ﻫﺸـﺪار و ﺗﻮﺑﯿﺦ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ ،او از ﺑﺎر ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه داﺷـﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪ .او ﺑﺪرﺳـﺘﯽ ﻣﯽ داﻧﺴـﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﴎﺳـﺨﺘﺎﻧﻪ ای روﺑﺮو
ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ او ﻋـﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾـﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای روﺑﺮو ﺷـﺪن ﺑـﺎ آن ﴍاﯾﻂ را ﻣـﯽ دﯾﺪ و
ﴎﺳـﺨﺘﯽ و ﺑـﯽ اﻋﺘـامدی و ﺑـﯽ اﯾامﻧـﯽ ﻣـﺮدم را درک ﻣـﯽ ﮐـﺮد ،ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳـﯿﺪ ﮐـﻪ اﻣﯿﺪی
ﺑـﻪ مثـﺮ رﺳـﯿﺪن ﮐﺎر او ﻧﯿﺴـﺖ .آﯾـﺎ او ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﻧـﺎ اﻣﯿـﺪی ﻣﺎﻣﻮرﯾـﺖ ﺧﻮد را رﻫـﺎ ﮐﻨﺪ و ﯾﻬـﻮدا را
ﺑـﺎ ﺑـﺖ ﭘﺮﺳـﺘﯽ ﺑـﻪ ﺣـﺎل ﺧﻮد رﻫـﺎ ﺳـﺎزد؟ آﯾﺎ ﺧﺪاﯾـﺎن ﻧﯿﻨـﻮا در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑـﺎ ﺧﺪای آﺳـامنﻫﺎ ﺑﺮ
زﻣﯿـﻦ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟« اِﻟﻦ ﺟـﯽ واﯾﺖ ،اﻧﺒﯿﺎ و ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ،ﺻﻔﺤـﺎت .۳۰۷ ،۳۰۶

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:

 .۱اﮔﺮ ﯾﮏ ﺷﮏ ﮔﺮا ﯾﺎ ﻣﻨﮑﺮﺧﺪا اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ » :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺸﺎن
دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دارد؟« ،ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
 .۲اﮔﺮ ﺧﺪا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ،ﭼﺮا اﻓﺮاد ﺑﯽ ﮔﻨﺎه در رﻧﺞ و ﻋﺬاب
ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۲۰ ،۱۹ :۱ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮب
ﺑﺮای اﯾﻤﺎﻧﺪاران اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺪ ﺑﺮای ﻃﻐﯿﺎﻧﮕﺮان رخ ﻣﯽ دﻫﺪ؟ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻮب ۲ ،۱؛ ﻣﺰﻣﻮر ۳۷؛ ﻣﺰﻣﻮر  .۷۳آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ درک ﺧﻮد از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺪا
را ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ؟
 .۳در اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ،۶ﭼﺮا ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺎدی ﺑﺎ روز ﮐﻔﺎره وﺟﻮد دارد؟ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﻗﻮﻣﺶ را ﺗﻄﻬﯿﺮ و ﮔﻨﺎﻫﺎن اﻓﺮاد وﻓﺎودار را ﭘﺎک
)ﻻوﯾﺎن  (۳۰ :۱۶و ﻣﺘﻤﺮدﯾﻦ را ﻃﺮد ﻣﯽ ﮐﺮد )ﻻوﯾﺎن .(۳۰ ،۲۹ :۲۳

ﺧﻼﺻـﻪ :در دوران اﺿﻄـﺮاب و ﻧـﺎ اﻣﻨـﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺿﻌـﻒ رﻫﱪی ﺑﴩ ﺑﻪ ﻃﺮز اﺳـﻔﺒﺎری
آﺷـﮑﺎر ﺑﻮد ،ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳـﻮی رﻫﱪ ﻣﻌﻈﻢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﺷـﻌﯿﺎ داده ﺷـﺪ .اﺷـﻌﯿﺎ ﺑﻬﺖ زده
و ﺑـﺎ ﻋـﺪم ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ ﮐﺎﻓـﯽ ،اﻣـﺎ ﺗﻄﻬﯿـﺮ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ رﺣﻤﺖ و ﻓﯿـﺾ ﺧﺪاوﻧـﺪ ،آﻣﺎده اﺳـﺖ ﺗﺎ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑـﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺘﺨﺎﺻـﻢ ﺑﺮود.
۲۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۲۰دی

ﯾﺎﻓنت اﻣﯿﺪ در ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻫﻮاﺋﯽ

ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪرو ﻣﮏ ﭼِ ﺰﻧﯽ ،اﻣﻮر ﺑﺸﺎرﺗﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ

ﺟﻬﺎن در ﺳـﺎل  ۲۰۰۲ﺷـﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﻮرد دﻫﺸـﺘﻨﺎک دو ﻫﻮاﭘﯿام در آﺳـامن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﮐﺸـﺘﻪ ﺷـﺪن  ۷۱ﻧﻔـﺮ در آﳌـﺎن ﮔﺮدﯾـﺪ،و دو ﺳـﺎل ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﭘـﺪر داغ دﯾﺪه
اﻧﺘﻘـﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
وﻻدﻣﯿﺮﺷـﻮﯾﻞ ﮐـﻪ دﺧـﱰش ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ ﴎﻃـﺎن ﻣـﺮده ﺑـﻮد ﻋـﺰادار ﺑـﻮد ،در ﻣﯿﺎﻧﻪ
اﯾـﻦ ﺳـﻮگ ﺑـﻪ اﻣﯿـﺪ ﻧﺎﺋـﻞ ﮔﺮدﯾـﺪ .او ﻋﯿﺴـﯽ را ﯾﺎﻓﺖ.
وﻻدﻣﯿـﺮ ﻧـﺎ ِدژْدا؛ ﮐـﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺳـﻤﺶ در زﺑﺎن روﺳـﯽ»اﻣﯿﺪ« اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ
آ َو َرد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻣـﴪت ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﯾـﮏ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس ﺑـﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣـﺪ .ﻓﺮدی در ﻣﺪرﺳـﻪ
ﺷـﻬﺮ زادﮔﺎﻫـﺶ واﻗـﻊ در ﻣﻮﻟـﺪاوی ﯾـﮏ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﻧﻮ ﺑـﻪ او داده ﺑـﻮد .دﺧﱰ
 ۱۵ﺳـﺎﻟﻪ ﺳـﺎﻋﺘﻬﺎ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس را ﻣـﯽ ﺧﻮاﻧـﺪ و اﻏﻠـﺐ ﺗﺎ ﺳـﺎﻋﺎت دﯾﺮ وﻗﺖ ﺷـﺐ
ﺑﯿـﺪار ﻣـﯽ ﻣﺎﻧـﺪ .وﻻدﻣﯿﺮ ﮐـﻪ ﮔﻬﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣﯽ رﻓﺖ از ﻋﻼﻗﻪ دﺧﱰش ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑـﻪ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺧﺮﺳـﻨﺪ ﻧﺒـﻮد .او دﺧـﱰش را ﴎزﻧـﺶ ﻣـﯽ ﮐـﺮد ﮐﻪ وﻗﺖ ﺧـﻮد را
ِ
ﺳـﺒﺰﯾﺠﺎت ﺧﺎﻧـﻮاده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑـﻪ ﻫـﺪر ﻣـﯽ دﻫـﺪ و ﮔﻔﺘـﻪ ﺑﻮد ﮐـﻪ او ﺑﺎ ﮐﺎر در ﺑﺎغ
ﺑﯿﺸـﱰ ﻣﺜﻤﺮ مثﺮ ﺑﺎﺷـﺪ.
او ﺑﻪ دﺧﱰش ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﮐﻠﯿﺴﺎ را دارﯾﻢ«.
ﻧﺎدژدا ﺑﺤﺚ ﻧﮑﺮد و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری ﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﺗﺎ از ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
دو ﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ ،دﮐﱰﻫـﺎ ﺗﺸـﺨﯿﺺ دادﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧـﺎدژدا ﴎﻃـﺎن اﺳـﺘﺨﻮان دارد .او
ﻣﺎﻫﻬـﺎ در ﺑﯿامرﺳـﺘﺎن ﺑﺴـﱰی ﺷـﺪ و ﯾﮑـﯽ از ﭘﺎﻫﺎﯾـﺶ از ﻗﺴـﻤﺖ ﻟﮕﻦ ﻗﻄﻊ ﺷـﺪ .او
در ﺳـﺎل  ۲۰۰۱و در ﺳـﻦ  ۱۸ﺳـﺎﻟﮕﯽ ﻓﻮت ﮐﺮد .وﻻدﻣﯿﺮ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﺮﯾﺸـﺎن ﺣﺎل ﺷـﺪه
ﺑـﻮد و ﺑـﺎ ﻧﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ درﮔﺎه ﺧـﺪا دﻋـﺎ ﮐـﺮد ﺗـﺎ ﺟﻮاﺑـﯽ ﺑﯿﺎﺑـﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ دﻋـﺎ ﮐﺮد»:ﻓﮑﺮ
منـﯽ ﮐﻨـﻢ ﮐﻪ ﭘـﺪر ﺑـﺪی ﺑﻮده ﺑﺎﺷـﻢ«.
در ﻣﯿﺎﻧـﻪ ﻏـﻢ و اﻧـﺪوه ﺧـﻮد ﺑـﻮد ﮐـﻪ در ژوﺋﯿـﻪ ﺳـﺎل  ۲۰۰۲در اﺧﺒﺎر ﺷـﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﯾـﮏ ﻫﻮاﭘﯿـامی ﺑﺎرﺑـﺮی ﴍﮐـﺖ دی اچ ال ﺑـﺎ ﯾﮑـﯽ از ﻫﻮاﭘﯿامﻫـﺎی ﴍﮐـﺖ ﻫﻮاﯾـﯽ
روﺳـﯿﻪ ﺑﺮﺧﻮردﮐﺮده و  ۴۵ﴎﻧﺸـﯿﻦ آن ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت
ﺑـﻪ اﺳـﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣـﯽ رﻓﺘﻨـﺪ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺧﺪﻣـﻪ ﻫﻮاﭘﯿامی ﺑﺎرﺑﺮی ﻫﻤﮕﯽ ﮐﺸـﺘﻪ ﺷـﺪه اﻧﺪ.
ﺳـﭙﺲ در ﺳـﺎل  ۲۰۰۴ﯾـﮏ ﭘـﺪر روﺳـﯽ ﮐـﻪ ﻫﻤـﴪش و دو ﻓﺮزﻧـﺪش را در ﺣﺎدﺛـﻪ
۲۲

ﺑﺮﺧـﻮرد دو ﻫﻮاﭘﯿـام و ﺳـﻘﻮط از دﺳـﺖ داده ﺑـﻮد ﻣﺴـﺌﻮل ﺑﺨـﺶ ﺗﺮاﻓﯿـﮏ ﻫﻮاﯾـﯽ
را ﺗﻌﻘﯿـﺐ ﮐـﺮده و او را ﮐﺸـﺖ؛ ﭼـﻮن او را ﻣﻘـﴫ ﻣـﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺴـﺌﻮل ﮐﻨﱰل
ﻫﻮاﯾـﯽ آﳌـﺎن ﺑـﻮد .ﺑـﺎ متﺎﺷـﺎی اﺧﺒـﺎر ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن ،وﻻدﻣﯿـﺮ ﯾـﮏ ﺧﱪﻧـﮕﺎر را دﯾـﺪه و
از ﭘـﺪری ﮐـﻪ دﺧـﱰش را در ﺣﺎدﺛـﻪ ﻣﺬﮐـﻮراز دﺳـﺖ داده ﺑـﻮد ﭘﺮﺳـﯿﺪ ﮐـﻪ آﯾـﺎ ﻗﺼﺪ
اﻧﺘﻘـﺎم را دارد ﯾـﺎ ﻧـﻪ و او ﮔﻔﺖ»:ﻧـﻪ ،ﻣـﻦ اﯾـﻦ اﻣﯿـﺪ را دارم ﮐـﻪ دﺧـﱰم را دوﺑـﺎره
ﺧﻮاﻫـﻢ دﯾﺪ«.
آن ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﻗﻠـﺐ وﻻدﻣﯿـﺮ را ﳌـﺲ ﮐـﺮد .او ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻫـامن اﻣﯿـﺪ ﭼﺸـﻢ دوﺧـﺖ.
ﻃﻮﻟـﯽ ﻧﮑﺸـﯿﺪ ﮐـﻪ او ﺑـﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﺗـﺎ ﻫﻤﴪش را ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس
ﻧـﺎدژدا ﻣﻨﺘﻈـﺮ ﺑـﻮد ﺑﯿﺎﺑـﺪ .ﺑـﺎ ﺑﺎزﮐﺮدن ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد»:ای ﺑـﺮادران،
منـﯽ ﺧﻮاﻫﯿـﻢ از ﺣـﺎل ﺧﻔﺘـﮕﺎن ﺑـﯽ ﺧـﱪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ،ﻣﺒـﺎدا ﻫﻤﭽـﻮن دﯾﮕـﺮ ﻣﺮدﻣـﺎن
ﮐـﻪ اﻣﯿـﺪی ﻧﺪارﻧـﺪ ،ﺑـﻪ ﻣﺎﺗـﻢ ﺑﻨﺸـﯿﻨﯿﺪ .زﯾـﺮا اﮔـﺮ اﯾـامن دارﯾـﻢ ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣـﺮد و
ﺑﺮﺧﺎﺳـﺖ ،ﭘـﺲ ﺑـﻪ ﻫﻤﯿـﻦ ﺳـﺎن ﺧـﺪا آﻧـﺎن را ﻧﯿﺰﮐـﻪ در ﻋﯿﺴـﯽ ﺧﻔﺘـﻪ اﻧـﺪ ،ﺑـﺎ وی
ﺑﺎزﺧﻮاﻫـﺪ آورد« )اول ﺗﺴـﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ﺑـﺎب  ۴آﯾـﺎت .(۱۴-۱۳
ﻫﻤـﴪش ﮔﻔﺖ»:اﻣﯿـﺪ ﻣـﺎن در اﯾﻨﺠﺎﺳـﺖ .اﮔـﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑـﺎور دارﯾـﻢ دﺧﱰﻣﺎن را
دوﺑـﺎره ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاﻫﯿـﻢ ﮐﺮد«.
اﻣـﺮوز وﻻدﻣﯿـﺮ ﺷـامس ﮐﻠﯿﺴﺎﺳـﺖ و اﻣﯿﺪواراﻧـﻪ در ﺑـﺎره اﻣﯿـﺪش ﺑـﻪ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ
ﻋﯿﺴـﯽ ﺳـﺨﻦ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﺪ»:ﻣـﻦ از دﺧﱰم ﺗﺸـﮑﺮ ﻣـﯽ ﮐﻨﻢ؛ ﻣﺎ ﺧـﺪا را ﯾﺎﻓﺘﯿـﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻣﯿﺪوارﯾـﻢ ﮐـﻪ دﺧﱰﻣـﺎن را دوﺑـﺎره ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاﻫﯿـﻢ منﻮد«.
ﺑﺨﺸـﯽ از ﻫﺪاﯾـﺎی ﺳـﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳـﺒﺖ  ۲۰۱۷ﺑـﻪ ﻧﻮﺳـﺎزی ﯾـﮏ ﮐﺎﻧـﻮن ﺧﻠﻮﺗﮕﺎه
روﺣﺎﻧـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺴـﺎت اردو ﮔﺎﻫﯽ ،ﭘﯿﺸـﺎﻫﻨﮕﯽ ،و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮐﻠﯿﺴـﺎﺋﯽ
در ﻣﻮﻟـﻮداوی ﮐﻤـﮏ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد.

۲۳

درس ﺳﻮم

 ۲۶ – ۲۰دی

وﻗﺘﯽ دﻧﯿﺎی ﺷام در ﺣﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺳﺖ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۷ﺗﺎ ۹؛ اﺷﻌﯿﺎ  ۱۰ :۷ﺗﺎ ۱۳؛ اﺷﻌﯿﺎ .۱۴ :۷

آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ ......» :اﮔﺮ اﯾامن ﺷـام ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷـام ﻫﻢ ﭘﺎﯾـﺪار ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد«
)اﺷﻌﯿﺎ .(۹ :۷
در ﯾﮏ روز ﺳﺒﺖ ،ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ و روﯾﺎ ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر در ﮐﻠﯿﺴﺎ ،زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ داﺧﻞ راه ورودی ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺮغ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻄﻮر وﺣﺸﺘﺰده ای ﺑﻪ ﺟﻠﻮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻧﺎن ﭘﺮﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﭘﯿﺶ آﻣﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ آرام و ﺑﯽ ﴎ و ﺻﺪا در ﻗﻔﺴﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ
از ﻗﻔﺲ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﴎﯾﻊ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ای در ﺣﺎل ﺑﻮﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳنت اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺳﮓ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،از ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد و در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺮﻏﯽ را ﺑﻪ دﻫﺎﻧﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ﮐﻨﺎر ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻮد .آن ﻣﺮغ زﯾﺒﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻣﯽ ﮐﺮﮐﯽ و
ﺳﻔﯿﺪ داﺷﺖ .ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ آن ﻣﺮغ را از دﻫﺎن ﺳﮓ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ
آن ﻣﺮغ زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﮔﺮدﻧﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه در دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد .او ﻫامﻧﺠﺎ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺮده
در دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻮد ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد.
ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺸﺪت ﺗﺮﺳﯿﺪه و ﻫﺮاﺳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .اردک ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻی ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮕﯽ  ،ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ
را ﻣﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﻏﯽ در دﺳﺘﺎﻧﺶ دارد و ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ او ﻣﺮغ را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
آن اردک ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از آن ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ را ﻣﯽ دﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺼامﻧﻪ ای ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ .ﺣﺲ ﻗﻮی دردﻧﺎﮐﯽ او را وادار ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت
دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را از ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ
روﺑﺮو ﺑﻮد ،ﻣﺎ در ﭘﯽ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﭼﺮا او ﺗﺼﻤﯿامت اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲۷دی –  ۱۶ژاﻧﻮﯾﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۲۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲۱دی

ﺧﻄﺮی از ﺳﻤﺖ ﺷامل )اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۷ﺗﺎ (۹
آﺣـﺎز ﭘﺎدﺷـﺎه در اواﯾـﻞ ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﺧـﻮد ﺑﺎ ﭼﻪ ﺑﺤﺮان ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ روﺑﺮو ﺷـﺪ؟ دوم ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن :۱۵
۳۸ ،۳۷؛ دوم ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ۶ ،۵ :۱۶؛ اﺷـﻌﯿﺎ .۲ ،۱ :۷
ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﻫـﺎی ﺷـامل اﴎاﺋﯿـﻞ )اﻓﺮاﯾﻢ( و ﺳـﻮرﯾﻪ )ارام(ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ ﮐﺸـﻮر ﮐﻮﭼﮑـﱰ ﯾﻬﻮدا،
در ﺟﻨﻮب ،ﺗﻨﮓ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق زﻣﺎﻧﯽ رخ داد ﮐﻪ ﯾﻬﻮدا ﺗﻮﺳـﻂ ﺣﻤﻠﻪ ادوم و ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ
ﺗﻀﻌﯿـﻒ ﺷـﺪه ﺑـﻮد .در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ،ﯾﻬـﻮدا ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ اﴎاﺋﯿـﻞ ﺟﻨﮕﯿـﺪه ﺑـﻮد ،اﻣـﺎ ﻇﺎﻫﺮا اﺗﺤـﺎد ﺑﯿﻦ
اﴎاﺋﯿـﻞ و ﺳـﻮرﯾﻪ ﯾـﮏ ﺧﻄـﺮ ﺑـﺰرگ ﺑـﺮای ﯾﻬﻮدا ﺑـﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽ رﺳـﺪ ،اﴎاﺋﯿﻞ و ﺳـﻮرﯾﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﺗـﺎ ﯾﻬـﻮدا را وادار ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ آﻧـﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿـﻪ اﻣﭙﺮاﺗـﻮر ﻣﻘﺘـﺪر و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ آﺷـﻮر ،ﺗﻐﻠﺖ
ﻓـﻼﴎ ﺳـﻮم اﺋﺘـﻼف ﮐﻨﻨـﺪ )ﮐـﻪ در دوم ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن  ۱۹ :۱۵ﻓـﻮل ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ( ،ﮐﺴـﯿﮑﻪ
دامئـﺎ آﻧـﺎن را ﺑـﺎ اﻣﭙﺮاﺗـﻮری در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ اش ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻣـﯽ ﮐـﺮد .اﴎاﺋﯿـﻞ و ﺳـﻮرﯾﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ
دﯾﺮﯾﻨـﻪ ﺧـﻮد ﻋﻠﯿـﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ را ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮ ﺑﺰرگﺗـﺮی ﮐـﻪ آﻧـﺎن را ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻣﯽ ﮐـﺮد ،ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ .اﮔـﺮ آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﯾﻬـﻮدا را ﻓﺘـﺢ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﯾـﮏ ﺣﺎﮐﻢ دﺳـﺖ ﻧﺸـﺎﻧﺪه را در
آﻧﺠـﺎ ﻣﻨﺼـﻮب )اﺷـﻌﯿﺎ  ،(۶ ،۵ :۷و از ﻣﻨﺎﺑـﻊ و ﻧﯿـﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ آن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ دﻧﯿـﺎی آﺣـﺎز در ﺣـﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷـﯽ ﺑـﻮد ،راه ﺣﻞ او ﭼﻪ ﺑـﻮد؟ دوم ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن  ۷ :۱۶ﺗﺎ
۹؛ دوم ﺗﻮارﯾـﺦ .۱۶ :۲۸

آﺣـﺎز ﺑـﻪ ﺟـﺎی اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺧـﺪا ﺗﻨﻬـﺎ دوﺳـﺖ اوﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ او و
ﮐﺸـﻮرش را ﻧﺠـﺎت دﻫـﺪ ،ﺳـﻌﯽ ﮐـﺮد ﺗـﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻠﺖ ﻓﻼﴎ ﺳـﻮم ،دﺷـﻤﻦ دﺷـﻤﻨﺎﻧﺶ دوﺳـﺘﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺎدﺷـﺎه آﺷـﻮر ﺑـﺎ ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﯽ درﺧﻮاﺳـﺖ او ﺑـﺮای ﮐﻤﮏ ﻋﻠﯿﻪ ﺳـﻮرﯾﻪ و اﴎاﺋﯿـﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺗﻐﻠﺖ
ﻓـﻼﴎ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ از ﻃـﺮف آﺣﺎز رﺷـﻮه ای ﮔﺮاﻧﺒﻬـﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺎﻧـﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای
ﺗﺴـﺨﯿﺮ ﮐﺸـﻮر ﺳـﻮرﯾﻪ ﺑﺪﺳـﺖ آورد ،و ﺑﯽ درﻧﮓ وارد ﻋﻤﻞ ﺷـﺪ و ﺑﻪ دﻣﺸـﻖ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد )دوم
ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن  .(۹ :۱۶ﻗـﺪرت اﺋﺘـﻼف اﴎاﺋﯿـﻞ و ﺳـﻮرﯾﻪ در ﻫـﻢ ﺷﮑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪ .در ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت ﺑﻪ
ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ رﺳـﯿﺪ ﮐـﻪ آﺣﺎز ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧـﻮد ﯾﻬـﻮدا را ﻧﺠﺎت داده اﺳـﺖ.
ﺑـﺎ اﯾﻨﺤـﺎل ،اﯾـﻦ اﻗﺪام از ﻃﺮف آﺣﺎز ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷـﮕﻔﺖ آور ﺑﺎﺷـﺪ .او ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎﻧﯽ
ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺗـﺎ آن زﻣـﺎن ﺑﺮ ﯾﻬـﻮدا ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮده ﺑـﻮد )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑـﻪ دوم ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ۴ ،۳ :۱۶؛ دوم
ﺗﻮارﯾـﺦ  ۲ :۲۸ﺗﺎ .(۴

۲۵

وﻗﺘــﯽ ﻣــﯽ ﺧﻮاﻧﯿــﻢ ﮐــﻪ آﺣــﺎز ﭼﮕﻮﻧــﻪ اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﺑــﻮده اﺳــﺖ ،اﯾــﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻗﺎﺑــﻞ درک
اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﭼـﺮا او ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺧﻄــﺮی ﮐــﻪ ﯾﻬــﻮدا را ﺗﻬﺪﯾــﺪ ﻣــﯽ ﮐــﺮد ،اﯾــﻦ ﭼﻨﯿــﻦ ﻋﻤﻞ
ﮐــﺮد .ﭼــﻪ درﺳــﯽ در اﯾﻨﺠــﺎ ﺑـﺮای ﻣــﺎ در ﺳــﻄﺢ ﺷــﺨﺼﯽ وﺟــﻮد دارد؟ اﮔــﺮ اﮐﻨــﻮن ﻣــﺎ
از ﺧﺪاوﻧــﺪ ﺗﺒﻌﯿــﺖ ﻧﻤــﯽ ﮐﺮدﯾــﻢ ،ﭼــﻪ ﭼﯿــﺰی ﺑﺎﻋــﺚ ﻣﯽﺷــﺪ ﮐــﻪ ﻣــﺎ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻓﮑــﺮ
ﺑﯿﺎﻓﺘﯿــﻢ ﮐــﻪ در ﻫﻨــﮕﺎم آزﻣﻮﻧﻬــﺎی ﺳــﺨﺖ زﻧﺪﮔــﯽ ﺑــﻪ او اﯾﻤــﺎن و اﻋﺘﻤــﺎد داﺷــﺘﻪ
ﺑﺎﺷــﯿﻢ؟ )ﻧــﮕﺎه ﮐﻨﯿــﺪ ﺑــﻪ ﯾﻌﻘــﻮب ۲۲ :۲؛ ارﻣﯿــﺎ .(۵ :۱۲

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۲۲دی

اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﺣﺎز ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﴎاﺋﯿﻞ و ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪا ﭼﯿﺰی را ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ او از آن آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺎزه داده ﺑﻮد
ﺗﺎ آﺣﺎز دﭼﺎر دردﴎ و ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ او را ﺗﺎدﯾﺐ و ﻫﺸﯿﺎر ﮐﻨﺪ )دوم ﺗﻮارﯾﺦ  .(۱۹ ،۵ :۲۸ﻋﻼوه
ﺑﺮ آن ،اﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓنت از ﺗﻐﻠﺖ ﻓﻼﴎ ﮐﺎری ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺋﺘﻼف و در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ
داودیِ ﯾﻬﻮدا را ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ منﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از آن ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﴍاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﺷﻌﯿﺎ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻮد
)ﻇﺎﻫﺮا او در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ذﺧﯿﺮه آب اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎدﮔﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺤﺎﴏه ﺷﻬﺮ ﺑﻮد(.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﺷﻌﯿﺎ ﭘﺎدﺷﺎه را وادار و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ رﻫﱪ آﺷﻮر متﺎس ﻧﮕﯿﺮد.
ﭼﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﭘﴪش ،ﺷﺎرﯾﺎ ﺷﻮب ،را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﱪد؟ )اﺷﻌﯿﺎ .(۳ :۷
آﺣـﺎز وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ اﺷـﻌﯿﺎ ﺑﻪ او ﺳـﻼم و درود ﻓﺮﺳـﺘﺎد و ﭘﴪش را ﺑـﻪ ﻧﺎم »ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎزﮔـﺮدد« ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐـﺮد ،ﻣﺒﻬﻮت ﺷـﺪ ..ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﭼﻪ ﮐﺴـﯽ؟ از ﭼـﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎزﮔـﺮدد؟ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﭘـﺪر او ﯾـﮏ ﻧﺒـﯽ ﺑـﻮد ،اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم ﺷـﻮم از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧـﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺮدﻣﯽ
ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﺳـﺎرت ﻣـﯽ روﻧﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷـﺪ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑﺴـﻮی ﺧﺪا ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﺑﻪ ﺑـﻮد )ﻓﻌﻞ
»ﺑﺎزﮔﺸـﺖ« ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﺗﻮﺑـﻪ اﺳـﺖ(؟ ﭘﯿـﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑـﻪ آﺣﺎز اﯾـﻦ ﺑﻮد :اﯾﻦ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﭼﯿـﺰی اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺧﻮاﻫـﯽ داد! از ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﺧـﻮد ﺑﺎزﮔـﺮد ،وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ اﺳـﺎرت ﺧﻮاﻫـﯽ رﻓﺖ،
و از اﺳـﺎرت و ﺑﺮدﮔـﯽ ،ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪه ای ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸـﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎ ﺷامﺳـﺖ!
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ؟ اﺷﻌﯿﺎ  ۴ :۷ﺗﺎ.۹
۲۶

ﺧﻄـﺮ ﺗﻬﺪﯾـﺪ از ﺳـﻮی ﺳـﻮرﯾﻪ و اﴎاﺋﯿـﻞ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑﺮﻃـﺮف ﺷـﻮد و ﯾﻬـﻮدا ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﺑﺪ.
ﻗﺪرﺗﻬﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ در ﻧﻈـﺮ آﺣـﺎز ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﺗﺸﻔﺸـﺎنﻫﺎی ﺑـﺰرگ و آﺗﺸـﯿﻦ ﺑﻮدﻧـﺪ ،از دﯾـﺪﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻨﻬـﺎ »دو ﮐُﻨـﺪۀ ﻧﯿـﻢ ﺳـﻮﺧﺘﻪ« )اﺷـﻌﯿﺎ  (۴ :۷ﺑﯿـﺶ ﻧﺒﻮدﻧـﺪ .و ﻧﯿـﺎزی ﻧﺒـﻮد ﮐﻪ آﺣﺎز ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑـﺎ آﻧﺎن از آﺷـﻮر درﺧﻮاﺳـﺖ ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﺪ.
اﻣـﺎ آﺣـﺎز ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺼﻤﯿـﻢ ﮔﯿـﺮی درﺳـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ و وﻋﺪه ﻫـﺎی او اﻋﺘـامد ﻣﯽ
ﮐـﺮد .او ﺑـﺮای ﭘﺎﯾـﺪار ﻣﺎﻧـﺪن ﻧﯿﺎز داﺷـﺖ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾامن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)اﺷـﻌﯿﺎ  .(۹ :۷ﮐﻠامت
ﺑـﮑﺎر رﻓﺘـﻪ ﺑـﺮای »اﯾـامن« و »ﭘﺎﯾـﺪاری« ﻫـﺮ دو از ﯾـﮏ رﯾﺸـﻪ ﻋـﱪی ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪهاﻧﺪ ،ﮐـﻪ واژه
»ﺣﻘﯿﻘﺖ«)ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘـامد( ﻧﯿـﺰ از آن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﮐﻠﻤـﻪ »آﻣﯿـﻦ« )ﺗﺎﯾﯿـﺪ
آﻧﭽـﻪ ﺻﺤﯿﺢ/ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘـامد اﺳـﺖ( از آن ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .آﺣـﺎز ﺑﺎﯾـﺪ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﻣـﯽ ﮐـﺮد ﺗـﺎ
اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد ،او ﻧﯿـﺎز داﺷـﺖ ﺗـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﮐﻨـﺪ؛ ﺗـﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﯿـﻪ و اﻋﺘامد ﺷـﻮد.

ﺑــﻪ آﺧﺮﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ ﮐﺘــﺎب اﺷــﻌﯿﺎ ﺑــﺎب  ۹ :۷ﻧــﮕﺎه ﮐﻨﯿــﺪ .ﭼـﺮا اﯾﻤــﺎن و اﻋﺘﻤــﺎد ﺑـﺮای
»ﭘﺎﯾــﺪاری« ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬــﻢ اﺳــﺖ؟ ﭘﺎﯾــﺪاری در ﭼــﻪ ﭼﯿــﺰی؟ ﭼﮕﻮﻧــﻪ اﯾــﻦ اﺻــﻞ در
زﻧﺪﮔــﯽ ﻣﺴــﯿﺤﯿﺎن اِﻋﻤــﺎل ﻣــﯽ ﺷــﻮد؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۳دی

ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮ )اﺷﻌﯿﺎ  ۱۰ :۷ﺗﺎ (۱۳
آﺣـﺎز ﻧـﺪای دﻋﻮت ﺑﻪ اﯾامن اﺷـﻌﯿﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓـﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣـامن از درﯾﭽﻪ رﺣﻤﺖ
ﺧـﻮد ﻓﺮﺻﺘـﯽ دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه ﺑﺨﺸـﯿﺪ و ﺑـﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ از ﺧﺪای ﺧﻮد ﻧﺸـﺎﻧﻪ ای ﺑـﺮای ﺧﻮد
ﻃﻠـﺐ ﮐﻨـﺪ؛ »ﺧـﻮاه ژرف ﺑـﻪ ژرﻓﺎی ﻫﺎوﯾـﻪ ،ﺧﻮاه ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪای آﺳـامنﻫﺎ« )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۱۱ :۷در
اﯾﻨﺠـﺎ ﯾﮑـﯽ از ﺑﻬﱰﯾـﻦ دﻋﻮتﻫـﺎ ﺑـﻪ اﯾـامن ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽ آﯾﺪ ﮐـﻪ ﺗﺎﮐﻨـﻮن از ﻧﻮع ﺑﴩ ﺑـﻪ ﻋﻤﻞ
آﻣـﺪه ﺑـﻮد .ﺑﺮﺧـﻼف ﺑﺨـﺖ آزﻣﺎﯾـﯽ ﻫـﺎ ﯾـﺎ ﴍط ﺑﻨـﺪی ﻫـﺎ ،ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻫﯿـﭻ ﻧـﻮع ﻣﺤﺪودﯾـﺖ ﯾـﺎ
ﴍاﯾـﻂ ﺧﺎﺻـﯽ را اﯾﺠـﺎد منـﯽ ﮐﻨـﺪ .ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺧـﻮد را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺨﺸـﯽ ﯾـﺎ ﻧﯿﻤﯽ
از ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﺧـﻮد ]ﮐﻞ اﻓﺮﯾﻨـﺶ[ منـﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﺣﺎﮐـامن ﺑـﴩی وﻗﺘـﯽ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺳـﺨﺎوت ﺧـﻮد را ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪ ،اﯾﻨـﮑﺎر را اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ دادﻧـﺪ )ﺑـﻪ اﺳـﱰ ۶ :۵؛ اﺳـﱰ ۲ :۷؛
ﻣﺮﻗـﺲ  ۲۳ :۶ﻣﺮاﺟـﻊ ﮐﻨﯿـﺪ( .ﺧﺪاوﻧـﺪ آﻣـﺎده و ﺣـﺎﴐ ﺑـﻮد ﻫﻤـﻪ ﻣﻠﮑـﻮت و زﻣﯿـﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﭘﺎدﺷـﺎه ﴍﯾـﺮ و ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎر ﺑﮕـﺬارد ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑـﻪ ﻓﻘـﻂ او اﯾامن و ﺑﺎور داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ! ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﺸـﺎﻧﻪ ،آﺣـﺎز ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ از ﺧﺪاوﻧـﺪ ﮐﻮﻫـﯽ از ﻃـﻼ ،ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد داﻧـﻪ ﻫـﺎی ﺷـﻦ ﺳـﻮاﺣﻞ
درﯾـﺎی ﻣﺪﯾﱰاﻧـﻪ ﴎﺑﺎز درﺧﻮاﺳـﺖ ﮐﻨﺪ.
ﭼﺮا آﺣﺎز آﻧﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد )اﺷﻌﯿﺎ (۱۲ :۷؟
۲۷

در ﻧـﮕﺎه اول ،ﭘﺎﺳـﺦ آﺣـﺎز زاﻫﺪاﻧـﻪ و ﻣﺤﱰﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳـﺪ ،او ﺧـﺪا را آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐـﺮد ،ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﺑﻨـﯽ اﴎاﺋﯿﻠـﯽ ﻫـﺎی ﻗـﺮن ﻫـﺎ ﻗﺒـﻞ ،در دوران ﴎﮔﺮداﻧـﯽ در ﺑﯿﺎﺑـﺎن ﻧﮑﺮدﻧﺪ
)ﺧـﺮوج ۲ :۱۷؛ ﺗﺜﻨﯿـﻪ  .(۱۶ :۶اﻣـﺎ ﺗﻔـﺎوت در اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد از ﭘﺎدﺷـﺎه ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺑﻮد
ﺗـﺎ او را ﺑﺴـﻨﺠﺪ و آزﻣﺎﯾـﺶ ﮐﻨـﺪ ) ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻼﮐـﯽ  .(۱۰ :۳ﻗﺒﻮل ﻫﺪاﯾﺎی ﺳـﺨﺎومتﻨﺪاﻧﻪ و
ﻓﺰاﯾﻨـﺪه ﺧﺪاوﻧـﺪ ،او را ﺑﺴـﯿﺎر ﺧﺮﺳـﻨﺪ ﻣـﯽ ﮐـﺮد ،ﻧـﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﱪ و ﺗﺤﻤـﻞ او را آزﻣـﻮدن .اﻣﺎ آﺣﺎز
ﺣﺘـﯽ ﺣـﺎﴐ ﻧﺒـﻮد ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑـﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ او را ﺑﺎور ﮐﻨـﺪ .او درب ﻗﻠﺐ
ﺧـﻮد را ﻣﺤﮑـﻢ ﺑـﺮروی ورود اﯾامن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴـﺖ.
اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۱۳ :۷را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ اﺷﻌﯿﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟
اﺷـﻌﯿﺎ ﺧﺎﻃـﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ آﺣﺎز ﺑـﺎ اﻣﺘﻨـﺎع از آزﻣﺎﯾـﺶ ﺧﺪاوﻧـﺪ ،ﻇﺎﻫﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﺳـﺖ
ﺗـﺎ از ﻣﻼﻟـﺖ ﺧـﺪا ﺟﻠﻮﮔﯿـﺮی ﮐﻨـﺪ وﻟﯽ او ﺧـﺪا را ﺑﻪ ﺳـﺘﻮه آورد .اﻣﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ﺳـﺎزﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ اﯾﻦ
آﯾـﻪ ،اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﯾﻨﺠﺎ)اﺷـﻌﯿﺎ  (۱۳ :۷اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎ ارﺟـﺎع ﺑـﻪ »ﺧـﺪای ﻣـﻦ« ﺑﻄـﻮر
واﺿـﺢ در ﺗﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﺎ اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۱ :۷اﺳـﺖ ،ﺟﺎﯾـﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﯽ از ﭘﺎدﺷـﺎه درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺸـﺎﻧﻪ
ای را از ﭘـﺮوردﮔﺎر »ﺧـﺪای ﺧـﻮد« ﺑﺨﻮاﻫـﺪ .وﻗﺘﯽ آﺣﺎز از ﻗﺒﻮل ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد اﻟﻬـﯽ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ،او
ﭘـﺮوردﮔﺎر را از ﺧـﺪای ﺧﻮﯾـﺶ ﺑـﻮدن رد ﮐـﺮد .ﺧﺪاوﻧـﺪ ،ﺧـﺪای اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺧـﺪای آﺣﺎز.

ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻣﺮوز ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را در ﻣﻮرد ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را در ﻣﻮرد ﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ و ﺳﺨﺘﯽ ﻗﻠﺐ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزد؟ در ﭘﺎﯾﺎن،
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﻋﻼﻣﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ای را ﮐﻪ آﺣﺎز درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ او داده ﺑﻮد،
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آﺣﺎز ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ آن اﯾﻤﺎن ﻣﯽ آورد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۲۴دی

ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﭘﴪ )اﺷﻌﯿﺎ (۱۴ :۷
ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻧﺸـﺎﻧﻪ ای ﺑـﻪ »ژرﻓـﺎی ﻫﺎوﯾـﻪ ،ﯾـﺎ ﺑﻠﻨـﺪی آﺳـامنﻫﺎ« )اﺷـﻌﯿﺎ  (۱۱ :۷ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺖ
ﺗﻐﯿﯿـﺮی در آﺣـﺎز اﯾﺠـﺎد ﮐﻨـﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺧﺪا ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻧﺸـﺎﻧﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ
داد )اﺷـﻌﯿﺎ  ،(۱۴ :۷ﻣـﺎ اﻧﺘﻈـﺎر ﻧﺸـﺎﻧﻪ ای ﻋﻈﯿـﻢ و در اﺑﻌﺎدی ﻧﻔﺲ ﮔﯿـﺮ و ﻣﺘﺤﯿﺮاﻧﻪ را دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﻓﻘـﻂ ﭘﻨـﺪار اﻟﻬـﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧـﺮا ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ ۹ :۵۵؛ و اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۹ :۲را ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿﺪ(.
ﺷـﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿـﺰ اﺳـﺖ! ﭘـﴪ ،ﻋﻼﻣـﺖ و ﻧﺸـﺎﻧﻪ اﺳـﺖ .اﻣـﺎ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﯾـﮏ ﺑﺎﮐـﺮه
ﺻﺎﺣـﺐ ﻓﺮزﻧـﺪ ﺷـﻮد و او را »ﻋامﻧﻮﺋﯿـﻞ« ﺑﻨﺎﻣﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪﺳـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ؟
۲۸

آن زن ﮐﯿﺴﺖ ،و ﻓﺮزﻧﺪ او ﮐﯿﺴﺖ؟
در ﻫﯿـﭻ ﺟـﺎی ﻋﻬـﺪ ﻋﺘﯿـﻖ اﺷـﺎره ای ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ ،ﻫامﻧﻨﺪ ﻋﻼﺋﻢ
داده ﺷـﺪه ﺑـﻪ اﻓـﺮاد دﯾﮕـﺮ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ داده ﺑـﻪ ﺟﺪﻋـﻮن )داوران  ۳۶ :۶ﺗـﺎ  .(۴۰ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در
اﯾﻨﺠـﺎ ﺑﺮﺧـﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻣﻤﮑـﻦ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ:
 .۱از آﻧﺠﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﮐﻠﻤـﻪ »زن ﺟـﻮان« اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﯾﮏ زن ﺟﻮان در ﺳـﻦ ازدواج دارد ،ﺑﺴـﯿﺎری
ﺗﺼـﻮر ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ او زﻧـﯽ ﻣﺘﺎﻫـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اورﺷـﻠﯿﻢ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﺷـﺎﯾﺪ ﻫﻤﴪ اﺷـﻌﯿﺎ
ﺑﺎﺷـﺪ .اﺷـﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ،۳ :۸ﺗﻮﻟﺪ ﭘﴪی را ﺗﻮﺳـﻂ اﺷـﻌﯿﺎ از ﻃﺮﯾﻖ »ﻧﺒﯿﻪ« ﺧﱪ داده اﺳـﺖ )ﺑﺎ ارﺟﺎع
ﺑـﻪ ﻫﻤـﴪش ،ﮐﺴـﯿﮑﻪ ﭘﯿـﺎم ﻫـﺎی ﻧﺒـﻮی ،ﺷـﺎﻣﻞ ﻓﺮزﻧـﺪان او ﻣـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ؛ ﺑﺎ اﺷـﻌﯿﺎ  ۳ :۷و اﺷـﻌﯿﺎ
 ۱۸ :۸ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ( .ﺑـﺎ اﯾﻨﺤـﺎل ،اﯾـﻦ ﭘﴪ »ﻏـﺎرت ﴎﯾﻊ و ﭼﭙﺎول ﺑﺎ ﺷـﺘﺎب« ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷـﺪ و
ﻧـﻪ ﻋامﻧﻮﺋﯿـﻞ )اﺷـﻌﯿﺎ  ۱ :۸ﺗـﺎ  .(۴ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﺮ دو ﭘﴪ ﺷـﺒﯿﻪ ﻫﻢ اﺳـﺖ ،ﻗﺒﻞ
از ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول زﻧﺪﮔـﯽ ﺧﯿـﺮ ﯾﺎ ﴍ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳـﻮرﯾﻪ و ﺷـامل اﴎاﺋﯿﻞ
وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ  ،۱۶ :۷اﺷـﻌﯿﺎ .(۴ :۸
 .۲ﺑﺮﺧـﯽ ﺗﺼـﻮر ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻋامﻧﻮﺋﯿـﻞ ﻫـامن ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﻓﺮزﻧـﺪ آﺣﺎز اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﻌـﺪ از او ﺑﻪ
ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﻣـﯽ رﺳـﺪ .اﻣـﺎ در ﻫﯿـﭻ ﮐﺠـﺎ ﻧـﺎم ﻋامﻧﻮﺋﯿﻞ ﺑـﺮ او اﻃﻼق ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ.
 .۳از آﻧﺠﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ ﻋامﻧﻮﺋﯿــﻞ ﺗــﺎ ﺣــﺪودی اﴎارآﻣﯿــﺰ اﺳــﺖ و ﻧــﺎم او ،ﻣﻌﻤــﻮﻻ »ﺧــﺪا ﺑــﺎ
ﻣﺎﺳــﺖ« ﺗﺮﺟﻤــﻪ ﻣــﯽ ﺷــﻮد ،ﺑــﻪ ﺣﻀــﻮر ﺧﺪاوﻧــﺪ اﺷــﺎره دارد ،او ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻫــامن ﭘــﴪ وﯾــﮋه
ای ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ اﺷــﻌﯿﺎ در ﺑــﺎب  ۹و  ۱۱ﺗﻮﻟــﺪ او را ﭘﯿﺸــﮕﻮﯾﯽ ﮐــﺮده ﺑــﻮد .اﮔــﺮ ﭼﻨﯿــﻦ اﺳــﺖ،
ﺗﻮﺻﯿــﻒ ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ و واﻻی او ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺧــﺪای ﻗﺪﯾــﺮ )اﺷــﻌﯿﺎ  (۶ :۹و »رﯾﺸــﻪ ﯾﺴــﯽ« )اﺷــﻌﯿﺎ
 (۱۰ :۱۱ﻓﺮاﺗــﺮ و ﺑﺮﺗــﺮ از ﻫــﺮ ﭼﯿــﺰی اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺣﺘــﯽ ﺑﺘﻮاﻧــﺪ ﺣﺰﻗﯿــﺎی ﭘﺎدﺷــﺎه ﺧــﻮب را
ﺗﻮﺻﯿــﻒ ﮐﻨــﺪ و ﺑــﻪ او ﻧﺴــﺒﺖ داده ﺷــﻮد.
 .۴ﺗﻮﻟـﺪ ﻃﺒﯿﻌـﯽ از زﻧـﯽ ﮐـﻪ ازدواج ﻧﮑـﺮده وﻟﯽ در ﺳـﻦ ازدواج ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑﻪ ﺳـﻠﺐ
ﴎﭘﺮﺳـﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧـﯽ از ﯾـﮏ ﻓﺮزﻧـﺪ ﻧﺎﻣﴩوع ﻣﻨﺠﺮ ﺷـﻮد )ﺗﺜﻨﯿـﻪ  .(۲۱ ،۲۰ :۲۲ﭼـﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﻮدﮐـﯽ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺸـﺎﻧﻪ ای ﺑـﺮای اﻟﻬـﺎم ﺑﺨﺸـﯿﺪن ﺑـﻪ اﯾـامن ﺗﺮﺟﯿـﺢ ﻣـﯽ دﻫـﺪ؟ در ﻣﻘﺎﺑﻞ،
ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻋﯿﺴـﯽ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋامﻧﻮﺋﯿـﻞ )ﻣﺘـﯽ  ۲۱ :۱ﺗـﺎ  (۲۳ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﮐـﻪ ﺑﻄـﻮر
ﻣﻌﺠـﺰه آﺳـﺎﯾﯽ و ﺑـﺎ ﺧﻠـﻮص و ﭘﺎﮐـﯽ از ﺑﺎﮐـﺮه ای ﮐـﻪ ازدواج ﻧﮑﺮده ،اﻣـﺎ ﻧﺎﻣﺰد ﺷـﺪه ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ
ﺷـﻮد .ﻋﯿﺴـﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﭘـﴪ اﻟﻬـﯽ اﺳـﺖ )اﺷـﻌﯿﺎ ۶ :۹؛ ﻣﺘـﯽ  (۱۷ :۳و از »ﺷـﺎﺧﻪ« و »رﯾﺸـﻪ«
ﻧﺴـﻞ داود اﺳـﺖ )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ۱۶ :۲۲؛ اﺷـﻌﯿﺎ  .(۱۰ ،۱ :۱۱ﺷـﺎﯾﺪ »ﻋامﻧﻮﺋﯿـﻞ« اوﻟﯿـﻪ ،ﮐـﻪ ﻇﻬـﻮر او
در زﻣـﺎن ﺗﺤﻘـﻖ ﻧﺒـﻮت ﺑـﻪ آﺣـﺎز ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳـﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻼﯾﻪ دار و ﻣﻨﺎدی ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻣﺎ
منـﯽ داﻧﯿـﻢ .اﻣـﺎ ﻣـﯽ داﻧﯿـﻢ ﮐـﻪ ﭼﻪ ﭼﯿـﺰی را ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺪاﻧﯿـﻢ» :وﻗﺘـﯽ زﻣﺎن ﻣﻌﯿـﻦ ﻓﺮا رﺳـﯿﺪ ،ﺧﺪا
ﻓﺮزﻧـﺪ ﺧـﻮد را ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﻓﺮﺳـﺘﺎد« )ﻏﻼﻃﯿـﺎن  ،(۴ :۴ﺗـﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺣﻀﻮر داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.

ﺑــﻪ واﻗﻌﯿـ ِ
ـﺖ آﻣــﺪن و ﺣﻀــﻮ ِر ﻣﺴــﯿﺢ در ﻣﯿــﺎن ﺑﺸــﺮﯾﺖ ﺗﻤﺮﮐــﺰ و ﺗﻔﮑــﺮ ﮐﻨﯿــﺪ .اﯾــﻦ
ﺣﻘﯿﻘــﺖ در ﻣﯿــﺎن ﺟﻬﺎﻧــﯽ ﮐــﻪ ﺳــﺮد ،ﺗﺮﺳــﻨﺎک و ﺧﻄﺮﻧــﺎک ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣﯽرﺳــﺪ ،ﭼــﻪ
ﺗﺴــﻠﯽ ﺧﺎﻃــﺮی ﺑــﻪ ﻣــﺎ ﻣــﯽ دﻫــﺪ؟
۲۹

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۵دی

»ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ!« )اﺷﻌﯿﺎ (۱۴ :۷
ﻫامﻧﻨـﺪ ﻧـﺎم ﻓﺮزﻧـﺪ اﺷـﻌﯿﺎ )»ﺑﺎﻗﯿامﻧـﺪه ﺑـﺎز ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺸـﺖ« ،و ﻣﻬﯿـﺮ ﺷـﻼل ﻫـﺎش ﺑَـﺰ ،ﮐـﻪ
ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی »ﻏـﺎرت ﺑـﺎ ﺷـﺘﺎب و ﭼﭙﺎوﻟﮕـﺮی ﮐـﻪ ﺑﺎ ﺷـﺘﺎب واﻗـﻊ ﻣﯿﺸـﻮد«( ،اﻣـﺎ ﻋامﻧﻮﺋﯿـﻞ دارای
ﻣﻌﻨﺎﺋـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﯾﻌﻨـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی واﻗﻌـﯽ ﮐﻠﻤـﻪ » ﺑـﺎ ﻣﺎﺳـﺖ ،ﺧـﺪا« .اﻣـﺎ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻣﺘـﺪاول
»ﺧـﺪا ﺑـﺎ ﻣﺎﺳـﺖ« ﭼﯿـﺰ ﻣﻬﻤـﯽ را از دﺳـﺖ داده اﺳـﺖ .ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﯾﺮ اﺳـﺎﻣﯽ ﻋـﱪی از اﯾـﻦ ﻧﻮع
ﮐـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ ﻓﻌـﻞ اﺳـﺖ ،ﻓﻌـﻞ »ﺑـﻮدن« ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﮑﺎر رود ،وﻟﯽ ﭼـﻮن در زﺑـﺎن ﻋﱪی اﺳـﺖ ﺑﯿﺎن منﯽ
ﺷـﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،ﻋامﻧﻮﺋﯿـﻞ ﺑﺎﯾـﺪ »ﺑـﻮدن ﺧـﺪا ﺑـﺎ ﻣﺎ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷـﻮد )ﻫﻤﯿـﻦ ﮐﻠامت را ﺑﺎ اﺷـﻌﯿﺎ :۸
 ۱۰ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ( ،درﺳـﺖ ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﻧـﺎم »ﻋﯿﺴـﯽ« )در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧـﯽ ،و ﺑﻄـﻮر اﺧﺘﺼﺎر در
زﺑـﺎن ﻋـﱪی ﯾﻬﻮﺷـﻮآ ﯾﺎ ﯾﺸـﻮع اﺳـﺖ( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎت اﺳـﺖ« ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺎ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ
ﻣﺠـﺪدا ﺑـﮑﺎر ﺑـﺮده ﻣﯿﺸـﻮد )ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ ﺑـﺎ اﺷـﻌﯿﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎی» ،ﻧﺠـﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ« اﺳـﺖ(.
اﻣـﺎ ﻧـﺎم »ﻋامﻧﻮﺋﯿـﻞ« ﻓﻘـﻂ ﯾـﮏ ﺗﻮﺻﯿـﻒ اﻧﺘﺰاﻋـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ؛ اﯾـﻦ ﺗﺎﮐﯿـﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ وﻋـﺪه ای
اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﻢ اﮐﻨـﻮن ﺗﺤﻘـﻖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ» :ﺧـﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳـﺖ!«.
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ وﻋﺪه ﮐﻪ ،ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﯿﭻ اﻃﻤﯿﻨﺎن و آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺮ از اﯾﻦ وﻋﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺧﺪا ﻗﻮل منﯽ دﻫﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮدم او ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ و درد و رﻧﺞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻗﻮل ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﻣﺰﻣﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺬﺷنت از دره ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺮگ از ﭼﯿﺰی منﯽ ﺗﺮﺳﻢ ،زﯾﺮا
ﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ؛ ﻋﺼﺎ و ﭼﻮﺑﺪﺳﺘﯽ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺣامﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد« )ﻣﺰﻣﻮر .(۴ :۲۳
ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣـﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ» :وﻗﺘـﯽ ﺗـﻮ از آﺑﻬـﺎی ﻋﻤﯿـﻖ ﻣﯽﮔـﺬری ،ﻣـﻦ ﺑـﺎ ﺗـﻮ ﺧﻮاﻫـﻢ ﺑـﻮد.
ﻣﺸـﮑﻼت ﺑـﺮ ﺗـﻮ ﭼﯿـﺮه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷـﺪ .وﻗﺘـﯽ از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ رد ﺷـﻮی ،منﯽﺳـﻮزی ،و ﺳـﺨﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗـﻮ ﺻﺪﻣـﻪای ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ زد« )اﺷـﻌﯿﺎ .(۲ :۴۳
اوﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن ره ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن داﻧﯿﺎل را در آﺗﺶ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ﺧﺪا ﮐﺠﺎ ﺑﻮد؟ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻮد
)داﻧﯿﺎل  .(۲۳-۲۵ :۳و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻠﯿﻌﻪ روز ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ دردﴎ
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺧﺪا ﮐﺠﺎ ﺑﻮد؟ ﺑﻪ ﻫامن ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﺳﺘﺎن ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻮد )ﭘﯿﺪاﯾﺶ .(۲۴-۳۰ :۳۲
»ﺣﺘـﯽ وﻗﺘـﯽ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﻄـﻮر ﺟﺴـﻤﯽ ﺑـﺮروی زﻣﯿـﻦ ﻇﺎﻫـﺮ ﻧﺸـﻮد ،او در ﻣﯿـﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی
اﻣـﺖ ﺧـﻮد و در ﻣﯿـﺎن آﻧـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد .ﺧﺪاوﻧـﺪ ﮐﺠﺎ ﺑﻮد ،زﻣﺎﻧﯿﮑـﻪ اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳـﺘﯿﻔﺎن را
ﻣﺤﮑـﻮم ﮐﺮدﻧـﺪ؟ »ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﺮ دﺳـﺖ راﺳـﺖ ﺧﺪا اﯾﺴـﺘﺎده ﺑـﻮد« )اﻋـامل  .(۵۵ :۷اﻣـﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ
ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ آﺳـامن ﺻﻌـﻮد ﮐـﺮد ،او »ﺑـﻪ دﺳـﺖ راﺳـﺖ ﻣﻘـﺎم ﮐﱪﯾـﺎ در ﻋـﺮش ﺑﺮﯾـﻦ ﻧﺸﺴـﺖ«
)ﻋﱪاﻧﯿـﺎن  .(۳ :۱ﭼـﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ اﺳـﺘﯿﻔﺎن دﭼـﺎر ﺳـﺨﺘﯽ و ﻋـﺬاب ﺑـﻮد ،او اﯾﺴـﺘﺎد و ﺳﻨﮕﺴـﺎر
ﺷـﺪن او را ﻧﻈـﺎره ﮐـﺮد؟ ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﻣﻮرﯾﺲ وﻧﺪن ﮔﻔﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ منﯽ ﺧﻮاﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻨﮑﺎر ﺷـﻮد!« ری ﮔﯿﻦHagerstown, Md.: Review and) ،God’s Faulty Heroes ،
 ،(۱۹۹۶ ,.Herald Pub. Assnﺻﻔﺤـﻪ .۶۶
۳۰

ﺣﺘـﯽ ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ »ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳـﺖ« ،ﭼـﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﮔـﺮ ﻣـﺎ ﻫﻨـﻮز ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺸـﺎت و ﺳـﺨﺘﯽ ﻫﺎی ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﻮﯾﻢ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،آﮔﺎﻫﯽ از
ﺣﻀـﻮر او ﭼـﻪ ﻓﺎﯾـﺪه ای ﺑﺮای ﻣﺎ دارد؟ ﭘﺎﺳـﺦ ﺧﻮد را ﺷـﺮح دﻫﯿﺪ.

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۶دی

ﺗﻔﮑﺮی ﻓﺮاﺗﺮ» :ﻧﺎم او ﻋامﻧﻮﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .....ﯾﻌﻨﯽ »ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ«» .ﻧﻮر ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ« ،در »ﺳﯿامی ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ« ﻋﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ» .از ازل ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺑﺎ ﭘﺪر ﯾﮑﯽ ﺑﻮد« او »ﺟﻠﻮه ﺧﺪا« ﺟﻠﻮه ای از ﻋﻈﻤﺖ و ﮐﱪﯾﺎﯾﯽ او و »ﻓﺮوغ ﭘﺮ ﺟﻼل او ﺑﻮد«
ﺑﺨﺎﻃﺮ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن اﯾﻦ ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .او ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺗﺎرﯾﮏ در اﺛﺮ ﮔﻨﺎه
آﻣﺪ ﺗﺎ ﻧﻮر ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ »ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ« ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ،درﺑﺎره او ﻧﺒﻮت ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ» ،ﻧﺎم او ﺑﺎﯾﺪ ﻋامﻧﻮﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد« .اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،آرزوی اﻋﺼﺎر ،ﺻﻔﺤﻪ .۱۹
»ﺑـﺮای ﺗـﺪاوم ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﯾﻬﻮدا،ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧـﻪ و ﺑﻬـﱰ ﺑﻮد ﮐﻪ آﺣـﺎز ﭘﯿﺎم اﻟﻬﯽ را ﺑﭙﺬﯾـﺮد .وﻟﯽ او
ﺑـﺎ اﺗـﮑﺎ ﺑـﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋـﺎت ﺳـﺎﺧﺘﻪ دﺳـﺖ ﺑـﴩ ،در ﭘـﯽ ﻣﺪد ﺟﺴـنت از ﺑـﺖ ﻫﺎ و ﺑـﺖ ﭘﺮﺳـﺘﺎن ﺑﻮد.
او ﺑـﺎ ﻧـﺎ اﻣﯿـﺪی ﭘﯿﺎﻣـﯽ را ﺑـﻪ ﺗﻐﻠـﺖ ﻓـﻼﴎ ﭘﺎدﺷـﺎه آﺷـﻮر ﻓﺮﺳـﺘﺎد» :ﻣﻦ ﺑﻨـﺪه و ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﴪ ﺗﻮ
ﻫﺴـﺘﻢ .ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت ﻣـﻦ از دﺳـﺖ ﭘﺎدﺷـﺎه ﺳـﻮرﯾﻪ و اﴎاﺋﯿـﻞ ﺑـﻪ اﯾﻨﺠـﺎ ﺑﯿـﺎ ،ﭼـﻮن آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺣﻤﻠـﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ« )دوم ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن  .(۷ :۱۶اﯾـﻦ درﺧﻮاﺳـﺖ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻫﺪاﯾﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﭘﺎدﺷـﺎه
از ﺧﺰاﻧـﻪ ﻣﻌﺒـﺪ ﺑـﻮد« اِﻟﻦ ﺟـﯽ واﯾﺖ،اﻧﺒﯿـﺎ و ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ .۳۲۹

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:
 .۱ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،آﯾﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ؟ ﭼﻪ ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ای اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری وﺟﻮد دارد؟
 .۲داﺷﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻮاﻗﺺ آن را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ؟
 .۳ﻟﺌــﻮ ﺗﻮﻟﺴــﺘﻮی ،ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه روﺳــﯽ ،ﺑــﻪ ﯾﮑــﯽ از دوﺳــﺘﺎن ﺧــﻮد ﻧﻮﺷــﺖ ﮐــﻪ
»ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑــﻪ اﻧﺴــﺎن ﻣﺘﻮﺟــﻪ ﺷــﻮد ﮐــﻪ ﻣــﺮگ ﭘﺎﯾــﺎن ﻫﻤــﻪ ﭼﯿــﺰ اﺳــﺖ ،دﯾﮕــﺮ ﻫﯿــﭻ
ﭼﯿــﺰ ﺑﺪﺗــﺮ از زﻧﺪﮔــﯽ ﻧﯿﺴــﺖ« .آﮔﺎﻫــﯽ ﻣــﺎ از اﯾﻨﮑــﻪ » ﺧــﺪا ﺑــﺎ ﻣــﺎ اﺳــﺖ« ﭼﮕﻮﻧــﻪ
ﺑــﻪ ﭼﻨﯿــﻦ ﻧﻈﺮﯾــﻪ ای ﭘﺎﺳــﺦ ﻣﯿﺪﻫــﺪ؟
ﺧﻼﺻـﻪ :ﺧﺪاوﻧـﺪ آﺣـﺎز ،ﭘﺎدﺷـﺎه ﺑـﯽ اﯾـامن را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘـﯽ ﻗـﺮار داد ﮐـﻪ او ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻮد
ﺗﺼﻤﯿـﻢ ﺳـﺨﺘﯽ را ﺑﮕﯿـﺮد :ﺑـﺎور ﺑﮑﻨـﺪ و ﯾـﺎ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﯾـﻦ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﺑـﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﻪ او
ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد داد ﻫـﺮ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ای را ﮐـﻪ ﺗﺼـﻮر ﮐﻨﺪ ،ﺣﺎﴐ اﺳـﺖ ﺑﻪ او ﻧﺸـﺎن ﺑﺪﻫـﺪ ،او ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ اﺟـﺎزه دﻫـﺪ ﺗﺎ دﻟﯿﻠـﯽ را ﺑﺮای اﯾـامن آوردن ﺑﻪ او ﻧﺸـﺎن دﻫﺪ .در ﻋﻮض ،او ﭘﺎدﺷـﺎه
آﺷـﻮر را ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان »دوﺳـﺖ« ﺧـﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.
۳۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۲۷دی

ﮐﺘﺎب ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻨﺎور

ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪرو ﻣﮏ ﭼِ ﺰﻧﯽ ،اﻣﻮر ﺑﺸﺎرﺗﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ

ﺗﻮروﻧـﯽ ﮐﻮﻣـﺎر ﺗﺮﯾﭙـﻮرا از درﯾﺎﻓـﺖ ﯾﮏ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﺎ ﺟﻠﺪ ﻗﺮﻣـﺰ ﻫﯿﺠﺎن زده
ﺷـﺪه ﺑـﻮد .او در دﻫﮑـﺪه ای در ﺟﻨـﻮب ﴍﻗـﯽ ﺑﻨـﮕﻼدش زﻧﺪﮔـﯽ ﻣـﯽ ﮐـﺮد .ﮐﺘﺎب
ﻣﻘـﺪس ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟﺎﯾـﺰه متﺎم ﮐـﺮدن ﯾـﮏ ﴎی از دروس ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ای
ﺑـﺮای او ﭘﺴـﺖ ﺷـﺪه ﺑـﻮد .اﻣـﺎ ﺗﻮروﻧـﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑـﻮد ﺗﺎ ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺎﺷـﺪ.
ﭘـﺪرش ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﮐﺎﻫـﻦ در ﻣﺬﻫـﺐ ﺳـﻨﺘﯽ ﺧﺎﻧـﻮاده اش ﺧﺪﻣـﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد
و او از اﯾﻨﮑـﻪ ﭘـﴪش ﯾـﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳـﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺪای آﺳـامن
ﺳـﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ﺧﻮﺷـﺤﺎل منﯽ ﺷـﺪ.
ﺑـﻪ ﻫﺮﺣـﺎل ﺗﻮروﻧـﯽ ﻧﮕـﺮان ﻧﺒـﻮد .او ﻫـﺮ ﺷـﺐ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ واﻟﺪﯾﻨـﺶ در ﺧﻮاب
ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس را ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐـﺮده ﺑـﻮد و ﻗﺼـﺪ داﺷـﺖ ﺗـﺎ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺑـﺎ
ﺟﻠـﺪ ﻗﺮﻣـﺰ را ﻫـﻢ ﺑﺨﻮاﻧـﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﯽ رﺳـﯿﺪ ﻧﻘﺸـﻪ ای ﮐﻪ ﮐﺸـﯿﺪه ﺑﻮد ﺟـﻮاب داد.
ﺗﻮروﻧـﯽ در ﻃـﯽ روز از ﮔﺎوﻫـﺎی ﭘـﺪرش ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻣـﯽ ﮐـﺮد و وﻗﺘﯽ ﺷـﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ
ﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺮﻣـﯽ ﮔﺸـﺖ ﻣﻨﺘﻈـﺮ ﻣـﯽ ﻣﺎﻧـﺪ ﺗـﺎ واﻟﺪﯾﻨـﺶ ﺑﺨﻮاﺑﻨـﺪ و او ﻣﺸـﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﭼـﺮاغ
ﮐﻮﭼﮑـﺶ را روﺷـﻦ ﮐـﺮده و ﮐﻼم ﺧـﺪا را ﻣـﯽ ﺧﻮاﻧـﺪ.
ﯾـﮏ ﺷـﺐ ﭘـﺪرش او را ﺑـﻪ ﻫﻨـﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس دﯾﺪ و ﺧﺸـﻤﮕﯿﻦ ﺷـﺪ.
ﭘـﺲ از آﻧﮑـﻪ ﭘـﴪش روز ﺑﻌـﺪ ﺧﺎﻧـﻪ را ﺗـﺮک ﮐﺮد ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪس ﻗﺮﻣﺰ او را ﺑﺮداﺷـﺖ
و آﻧـﺮا ﺑـﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧـﻪ ﮔﻞ آﻟﻮد ﭼِ ﻨﮕـﯽ اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺗﻮروﻧـﯽ وﻗﺘـﯽ ﭘـﯽ ﺑـﺮد ﮐﻪ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس ﻗﺮﻣﺰش ﮔﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﭘﺮﯾﺸـﺎن ﺣﺎل
ﺷـﺪ .ﻓـﻮرا ﻓﻬﻤﯿـﺪ ﮐـﻪ ﭼـﻪ اﺗﻔﺎﻗـﯽ اﻓﺘـﺎده اﺳـﺖ .ﭼـﻪ ﮐﺎری از دﺳـﺘﺶ ﺑﺮﻣـﯽ آﻣﺪ؟
منـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس دﯾﮕـﺮی ﺑﮕﯿـﺮد .ﻣﺪرﺳـﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒـﻪ ای ﻧﯿﺰ اﺣﺘـامﻻ ﮐﺘﺎب
ﻣﻘـﺪس دوم را منـﯽ ﻓﺮﺳـﺘﺎد .ﺑﺎوﺟـﻮد اﯾـﻦ ﺣـﴪت داﺷـﺖ ﺗـﺎ ﺑﯿﺸـﱰ در ﺑـﺎره ﺧـﺪا
ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﭼﻨـﺪی ﮔﺬﺷـﺖ .ﯾـﮏ روز ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ وﻗﺘـﯽ ﺗﻮروﻧﯽ در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼِ ﻨﮕﯽ ﺷـﻨﺎ ﻣﯽ
ﮐـﺮد دﯾـﺪ ﮐـﻪ ﭼﯿـﺰی ﺑـﺮ روی آب ﺷـﻨﺎور اﺳـﺖ .او ﺑﻄـﺮی ﻫـﺎی ﭘﻼﺳـﺘﯿﮑﯽ و ﭼﻨـﺪ
ﺗﮑـﻪ آﺷـﻐﺎل را در رودﺧﺎﻧـﻪ دﯾـﺪه ﺑـﻮد اﻣـﺎ اﯾﻦ ﺟﺴـﻢ ﺷـﻨﺎور ﮐﺎﻣـﻼ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﻮد.
ﺑـﻪ ﻃـﺮف آن ﺷـﻨﺎ ﮐـﺮد .وﻗﺘـﯽ دﺳـﺘﺶ ﺑـﻪ آن رﺳـﯿﺪ آن ﺷـﯽ را ﺑـﺎ دﺳـﺘﺶ ﮔﺮﻓﺖ و
۳۲

ﺑـﺎ ﻋﺠﻠـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﮐﻨـﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺷـﻨﺎ ﮐﺮد .وﻗﺘـﯽ از رودﺧﺎﻧـﻪ ﺧﺎرج ﺷـﺪ ،از ﮐﺮاﻧﻪ
رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﺎﻻ رﻓـﺖ .او دﺳـﺘﺶ را ﺑـﺎﻻ ﮔﺮﻓـﺖ ﺗـﺎ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﻗﺮﻣـﺰ را ﮐـﻪ آب از
آن ﻣـﯽ ﭼﮑﯿـﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﺑـﺎورش منـﯽ ﺷـﺪ .آن ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس ﮔﻢ ﺷـﺪه اش ﺑـﻮد .ﺗﻮروﻧﯽ ﮐﺘـﺎب را ﺑﺮ روی
ﭼﻤﻨﻬـﺎ در ﻣﻌـﺮض ﻧـﻮر آﻓﺘـﺎب ﮔﺬاﺷـﺖ ﺗـﺎ ﮔﺮﻣـﺎی آن ﺧﺸـﮑﺶ ﮐﻨـﺪ .ﭼﻬـﺎرده روز
ﻃـﻮل ﮐﺸـﯿﺪ ﺗـﺎ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس ﺧﺸـﮏ ﺷـﻮد و ﭘـﺲ از آن دوﺑـﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اش ﮐﺮد.
وﻗﺘـﯽ آﻧـﺮا ﻣـﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﻋﺎﺷـﻖ ﺧﺪا ﺷـﺪ.
ﺑﺎوﺟـﻮد آﻧﮑـﻪ اﯾـﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد داﺷـﺖ ﺗﺎ ﺧﺸـﻢ ﭘـﺪرش را ﺑﺮ اﻓﺮوزد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺖ
ﻋﺸـﻖ و ﻋﻼﻗـﻪ ﺗـﺎزه را ﺑـﺮای ﺧﻮدش ﻧﮕﻪ دارد .او در ﺑﺎره ﺧـﺪای ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻗﺮﻣﺰ
ﺑـﻪ روﺳـﺘﺎﺋﯿﺎن ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ آب ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .روﺳـﺘﺎﯾﯿﺎن ﺷـﮕﻔﺘﺰده ﻣﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ
ﺑﯿﺸـﱰ ﺑﺪاﻧﻨـﺪ .اﻣـﺮوز اﮐـرث روﺳـﺘﺎﯾﯿﺎن ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺧﻮﯾﺸـﺎوﻧﺪان ﺗﻮروﻧـﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ
ﺧـﺪای ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس ﻗﺮﻣـﺰ را ﻋﺒﺎدت ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

۳۳

درس ﭼﻬﺎرم

راه ﺳﺨﺖ

 ۲۷دی –  ۳ﺑﻬﻤﻦ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۴ :۷ﺗﺎ ۱۶؛ اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۷ :۷ﺗﺎ ۲۵؛ اﺷـﻌﯿﺎ  ۱ :۸ﺗﺎ ۱۰؛ اﺷـﻌﯿﺎ :۸
 ۱۱ﺗـﺎ ۱۵؛ اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۶ :۸ﺗﺎ .۲۲
آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :و ﻣـﻦ ﺑـﺮای ﺧﺪاوﻧـﺪ ﮐـﻪ روی ﺧـﻮد را از ﺧﺎﻧـﺪان ﯾﻌﻘـﻮب ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺳـﺎزد
اﻧﺘﻈـﺎر ﮐﺸـﯿﺪه ،اﻣﯿـﺪوار او ﺧﻮاﻫـﻢ ﺑﻮد« )اﺷـﻌﯿﺎ .(۱۷ :۸

در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘامن در ﺣﺎل ﺳﻮﺧنت در ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎرمل ،ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،دﺧﱰی ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه
ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن از ﻧﺠﺎت او ﻣﺎﯾﻮس ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺮدﺑﺎن
ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ را در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘامن ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ منﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از او ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮروی ﺗﻮر ﻧﺠﺎت ﺑﭙﺮد ،زﯾﺮا او ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻮد و منﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
»ﴎاﻧﺠـﺎم ﭘـﺪرش از راه رﺳـﯿﺪ و از ﻃﺮﯾـﻖ ﺑﻠﻨﺪﮔـﻮ ﺑـﻪ او اﻃـﻼع داد ﮐـﻪ ﺗـﻮر ﻧﺠـﺎت در
آﻧﺠﺎﺳـﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﻓﺮﻣـﺎن او ﺑـﺮروی آن ﺑﭙـﺮد .دﺧـﱰ ﺑـﺎ ﻓﺮﻣـﺎن ﭘـﺮش ﭘـﺪر ﺑـﺮروی ﺗـﻮر ﻧﺠـﺎت
ﭘﺮﯾـﺪ ،او ﺑﺴـﯿﺎر آرام ﺑـﺪون اﯾﻨﮑـﻪ ﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ در ﺑﺪن او اﯾﺠﺎد ﺷـﻮد از ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬـﺎرم ﺣﺘﯽ ﺑﺪون
اﻧﻘﺒـﺎض ﻋﻀﻼﺗـﺶ ﭘﺮﯾـﺪ .ﭼـﻮن او ﺑـﻪ ﺳـﺨﻨﺎن ﭘـﺪرش ﮐﺎﻣﻼ اﻋﺘـامد ﮐـﺮد ،وﻗﺘﯽ ﺻﺪای ﭘـﺪرش را
ﺷـﻨﯿﺪ ،او ﻫـامن ﮐﺎری را اﻧﺠـﺎم داد ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﭘـﺪرش ﺑﻬﱰﯾـﻦ راه ﻧﺠـﺎت او ﺑـﻮد«.
ﺑـﻪ ﻫﻤﯿـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ،ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺷـﻮاﻫﺪ ﻗﺪرمتﻨـﺪی را ﺑـﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ
دﻫـﺪ او ﺑﻬﱰﯾـﻦ ﻫـﺎ را ﺑـﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ،اﻣﺎ آﻧـﺎن راه ﻣﻼﯾﻤﺖ آﻣﯿـﺰی را ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا
ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد را رد ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺑﺪﯾـﻦ ﺟﻬﺖ ،او ﻣﺠﺒﻮر ﺷـﺪ ﺗﺎ در ﻋﻮض ﺑﺎ آﻧـﺎن ﺑﺎ زﺑﺎن
ﻏـﺮش و ﺳـﯿﻞ ﺻﺤﺒـﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺮوز ،ﭼـﻪ درسﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت آﻧـﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ؟
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۴ﺑﻬﻤﻦ –  ۲۳ژاﻧﻮﯾﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۳۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲۸دی

ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺒﻮت )اﺷﻌﯿﺎ  ۱۴ :۷ﺗﺎ (۱۶
در اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۴ :۷ﺗـﺎ  ،۱۶ﻋامﻧﻮﺋﯿـﻞ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ای اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻌﻀـﻞ ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺣـﺎل و ﺧـﺎص
آﺣـﺎز ﻣﺮﺗﺒـﻂ اﺳـﺖ :ﻗﺒـﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋامﻧﻮﺋﯿـﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
در ﻣـﻮرد اﻧﺘﺨـﺎب اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺧـﻮراک ﺗﺼﻤﯿﻤـﯽ ﺑﮕﯿـﺮد» ،ﴎزﻣﯿﻨﻬـﺎی آن دو ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﮐـﻪ
ﺷـام از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﺮﺳـﯿﺪ ،ﻣﱰوک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷـﺪ« )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۱۶ :۷اﯾﻦ ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن
ﺳـﻮرﯾﻪ و اﴎاﯾﯿـﻞ ﺷـامﻟﯽ اﺷـﺎره ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ )ﺑﻪ اﺷـﻌﯿﺎ  ۴ ،۲ ،۱ :۷ﺗـﺎ  ۹ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿـﺪ( و ﻋﻬﺪ ﺧﺪا را
ﮐـﻪ ﻗـﺪرت آﻧـﺎن ﺑـﻪ زودی زوال ﺧﻮاﻫـﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷـﻮد.
ﭼﺮا اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ »ﮐﺮه و ﻋﺴﻞ« اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﴪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺑﺨﻮرد؟ اﺷﻌﯿﺎ ۱۵ :۷
ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﻣـﺰارع ﯾﻬـﻮدا ﺗﻮﺳـﻂ آﺷـﻮرﯾﺎن از ﺑﯿـﻦ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ رﻓـﺖ )اﺷـﻌﯿﺎ  ۲۳ :۷ﺗـﺎ .(۲۵
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ﻣـﺮدم ،از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋامﻧﻮﺋﯿـﻞ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ،ﻫﺮﮐﺴـﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد )اﺷـﻌﯿﺎ  ،(۱۵ ،۱۴ :۷ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ
ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ رژﯾـﻢ ﻏﺬاﯾـﯽ ﺻﺤﺮاﻧﺸـﯿﻨﺎن ﺑﺎزﮔﺮدﻧـﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۲۲ ،۲۱ :۷اﻣـﺎ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻧـﺎن ﻓﻘﯿﺮ
ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ ،ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﮐﺎﻓـﯽ ﺧﻮراک ﺑـﺮای زﻧـﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷـﺖ.
ﭼـﻪ زﻣﺎﻧـﯽ ﻧﺒـﻮت در ﻣـﻮرد ﺳـﻮرﯾﻪ و اﴎاﺋﯿـﻞ ﺷـامﻟﯽ ﺗﺤﻘـﻖ ﯾﺎﻓـﺖ؟ دوم ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ،۲۹ :۱۵
۳۰؛ دوم ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن  ۷ :۱۶ﺗـﺎ ۹؛ اول ﺗﻮارﯾـﺦ .۲۶ ،۶ :۵
اﺷﻌﯿﺎ در ﺣﺪود ﺳﺎل  ۷۳۴ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .ﺗﻐﻠﺖ ﻓﻼﴎ در ﺟﱪان
رﺷﻮه آﺣﺎز ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از دﺳﺘﺶ ﺑﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ ،اﻧﺠﺎم داد :او اﺋﺘﻼف ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺷامﻟﯽ را
ﺷﮑﺴﺖ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻠﯿﻞ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎوراء اردﻧﯽ ﺷامل اﴎاﺋﯿﻞ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد ،ﺑﺮﺧﯽ از اﻫﺎﻟﯽ و
ﺳﮑﻨﻪ را ﺗﺒﻌﯿﺪ و آن ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو آﺷﻮر ﻣﻠﺤﻖ منﻮد ) ۷۳۴ – ۷۳۳ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد(.ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
اﴎاﺋﯿﻞ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪن ﻓﻘﺢ  ،و ﻣﺤﺎﴏه ﺷﺪن ،ﻫﻮﺷﻊ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺧﺮاج ﭘﺮداﺧﺖ .در ﺳﺎل  ۷۳۳و  ۷۳۲ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ،ﺗﻐﻠﺖ ﻓﻼﴎ ،دﻣﺸﻖ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﻮرﯾﻪ را ﺗﺴﺨﯿﺮ
ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ او ﺳﻮرﯾﻪ را ﺟﺰو ﻗﻠﻤﺮو آﺷﻮر ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۷۳۲در ﺣﺪود ﮐﻤﱰ از
دوﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺶ ﮔﻮﺋﯽ اﺷﻌﯿﺎ ،ﺳﻮرﯾﻪ و اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ آﺣﺎز را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻠﻤﻨﴪ ﭘﻨﺠﻢ در ﺳﺎل  ۷۲۷ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻐﻠﺖ ﻓﻼﴎ ﺳﻮم
ﺷﺪ ،ﻫﻮﺷﻊ ﭘﺎدﺷﺎه اﴎاﺋﯿﻞ ،ﺑﺎ ﺷﻮرش ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ آﺷﻮر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪ .آﺷﻮرﯾﺎن در
ﺳﺎل  ۷۲۲ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﮐﻨﱰل ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﺎﻣﺮﯾﺎن را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﺰاران اﴎاﺋﯿﻠﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ و ﻣﺪﯾﱰاﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﴎاﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻮﻣﯽ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﯿﺨﺘﻨﺪ
و ﻫﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و از ﯾﺎد ﺑﺮدﻧﺪ )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎ  – ۸ :۷در ﮐﻤﱰ از ۶۵
ﺳﺎل ،دﯾﮕﺮ اﻓﺮاﯾﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻗﻮم ﻧﺒﻮدﻧﺪ( .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﮔﻮﺋﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ

۳۵

ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن ﯾﻬﻮدا ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر او آﺣﺎز ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ
اﻓﺘﺎد ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه آﺷﻮر ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﮑــﺮ ﮐﻨﯿــﺪ ،اﮔــﺮ ﺷــﻤﺎ در ﭘﺎدﺷــﺎﻫﯽ ﺷــﻤﺎﻟﯽ زﻧﺪﮔــﯽ ﻣــﯽ ﮐﺮدﯾــﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑــﻪ ﻫﻤــﻪ
اﯾــﻦ وﻗﺎﯾــﻊ در ﺣــﺎل رخ دادن ﺑــﻮد ،ﭼﻘــﺪر آﺳــﺎن ﺑــﻮد ﺗــﺎ اﯾﻤــﺎن را از دﺳــﺖ ﺑﺪﻫﯿــﺪ.
اﻣﺮوزﭼــﻪ ﮐﺎری ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿــﻢ اﻧﺠــﺎم دﻫﯿــﻢ ﺗــﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾــﻢ ﮐــﻪ اﯾﻤــﺎن ﺧــﻮد را ﺳــﺎﻟﻢ ﻧــﮕﺎه
دارﯾــﻢ ،در ﺻﻮرﺗــﯽ ﮐــﻪ اﮔــﺮ ﻣﺼﯿﺒــﺖ ﻫــﺎی ﻓــﺮدا ﻓـﺮا رﺳــﯿﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿــﻢ ﭘﺎﯾــﺪار ﺑﻤﺎﻧﯿــﻢ؟
ﺑــﻪ اول ﭘﻄــﺮس  ۱۳ :۱ﺗــﺎ  ۲۵ﻧﮕﺎﻫــﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾــﺪ.

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۲۹دی

ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه )اﺷﻌﯿﺎ  ۱۷ :۷ﺗﺎ (۲۵
آﯾـﺎت ﻓـﻮق را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑـﺮای آن ﴎزﻣﯿﻦ رخ ﺧﻮاﻫـﺪ داد؟ ﭼﺮا
ﻣـﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ از اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷـﻮﯾﻢ؟

»ﺧﺪاوﻧـﺪ در ﺧﻮاﺳـﺖ ﻫـﺎی ﭘـﯽ در ﭘﯽ را ﺑـﺮای اﴎاﺋﯿﻞ ﮔﻤﺮاه ﻓﺮﺳـﺘﺎد ﺗﺎ آﻧـﺎن را ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ
و وﻓـﺎداری ﺑـﺎ ﺧـﻮد ،ﺑـﺎز ﮔﺮداﻧـﺪ .درﺧﻮاﺳـﺖ ﻫـﺎی اﻧﺒﯿـﺎ ﻣﺸـﻔﻘﺎﻧﻪ ﺑـﻮد؛ در ﺣﯿﻨـﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻣﺮدم
روﺑـﺮو ﻣـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ و ﻣﺸـﺘﺎﻗﺎﻧﻪ و ﺑـﺎ ﺟﺪﯾـﺖ آﻧـﺎن را ﺑـﻪ ﺗﻮﺑـﻪ و اﺻـﻼح دﻋـﻮت ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ ،و
مثـﺮه ﮐﻼم آﻧـﺎن ﺑـﺮای ﺟـﻼل ﻧـﺎم ﺧـﺪا ﺑـﻮد« )اِﻟﻦ ﺟـﯽ واﯾـﺖ ،اﻧﺒﯿﺎ و ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ،ﺻﻔﺤـﻪ .(۳۲۵
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،ﺑـﺮای آﺣـﺎز ،ﮐـﻪ ﻣـﺮدی ﺗﺮﺳـﻮ ﺑـﻮد و ﻧـﻪ ﻣـﺮد اﯾـامن ،ﺧـﱪ ﺧـﻮب ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣـﯽ
ﺗﻮاﻧﺴـﺖ اﯾـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺳـﻮرﯾﻪ و اﴎاﯾﯿـﻞ ﻣﺤـﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷـﺪ .ﺧـﱪ ﺑﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﺷـﺪ
ﮐـﻪ آﺷـﻮر ،ﻣﺘﺤـﺪ و »دوﺳـﺘﯽ« ﮐـﻪ او ﺑﺮای ﮐﻤـﮏ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻇﺎﻫﺮا دﺷـﻤﻨﯽ
ﺑـﺲ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗـﺮ از ﺳـﻮرﯾﻪ و اﴎاﯾﯿـﻞ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﺑـﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓـنت ﻧﺠـﺎت راﯾـﮕﺎن ﺧﺪاوﻧـﺪ ،آﺣـﺎز
ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﮑﺴـﺖ را ﺑﺮﻋﻬـﺪه ﮔﺮﻓـﺖ .اﮔـﺮ آﺣـﺎز ﻓﮑﺮ ﻣـﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ دﻧﯿـﺎی او در ﺣﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷـﯽ
اﺳـﺖ ،اوﺿـﺎع ﻓﻘـﻂ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷـﺪ!
» ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﭘﻨـﺎه ﺑـﺮدن ﺣﺘـﯽ ﺑﻬـﱰ اﺳـﺖ از اﻣﯿـﺪ ﺑﺴـنت ﺑـﻪ اﻣﯿـﺮان « )ﻣﺰﻣـﻮر .(۹ :۱۱۸
ﭼﮕﻮﻧـﻪ آﺣـﺎز ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ اﻋﺘـامد ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻐﻠـﺖ ﻓﻼﴎ ﺳـﻮم ﺑﻪ ﺗﺴـﺨﯿﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺷـامﻟﯽ
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا ﮐﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ و او را ﻣﺤﱰم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﻤﺮد؟ ﻧﻮﺷـﺘﺎرﻫﺎی
آﺷـﻮری ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﺧـﻮد ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن آﺷـﻮری ،اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ را ﮔﻮاﻫـﯽ ﻣـﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
متﺎﯾـﻞ آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻗـﺪرت ،ﺳـﯿﺮی ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ.
۳۶

دوم ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن  ۱۰ :۱۶ﺗـﺎ  ۱۸و دوم ﺗﻮارﯾـﺦ  ۲۰ :۲۸ﺗـﺎ  ۲۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭼـﻪ اﺗﻔﺎﻗـﯽ ﺑﺮای آﺣﺎز
در ﺣـﺎل رخ دادن ﺑـﻮد؟ در اﯾﻨﺠـﺎ ﮐـﺪام اﺻﻞ روﺣﺎﻧﯽ آﺷـﮑﺎر ﻣﯽ ﺷـﻮد؟ ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾـﺪ از اﻗﺪاﻣﺎت
آﺣﺎز ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷـﻮﯾﻢ؟
دوم ﺗﻮارﯾـﺦ ﺑـﺎب  ۲۰ :۲۸ﺗـﺎ  ۲۳ﻗﻮﯾـﺎ آﻧﭽـﻪ را ﮐﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از درﺧﻮاﺳـﺖ ﮐﻤﮏ آﺣﺎز از آﺷـﻮر
ﺑـﻪ ﺟـﺎی اﺗـﮑﺎ ﺑـﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳـﺖ را ﺑﻄـﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﺑﯿﺎن ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮔﺮاﯾــﺶ و ﺗﻤﺎﯾــﻞ ذاﺗــﯽ ﻣــﺎ اﯾﻨﺴــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿــﻢ،
اﺣﺴــﺎس ﮐﻨﯿــﻢ ،ﻣــﺰه ﮐﻨﯿــﻢ ،ﻟﻤــﺲ ﮐﻨﯿــﻢ ،و ﭼﯿﺰﻫــﺎی دﻧﯿــﻮی ﻫﺴــﺘﻨﺪ اﻋﺘﻤــﺎد ﮐﻨﯿــﻢ.
ﺑــﺎ اﯾﻨﺤــﺎل ،ﻫﻤﺎﻧﻄــﻮر ﮐــﻪ ﻣــﯽ داﻧﯿــﻢ ،ﭼﯿﺰﻫــﺎی دﻧﯿــﻮی ﻓﺎﻧــﯽ و ﻣﺤﮑــﻮم ﺑــﻪ ﻓﻨــﺎ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺑــﻪ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿــﺎن  ۱۸ :۴ﻧــﮕﺎه ﮐﻨﯿــﺪ .ﻣﺘــﻦ اﯾــﻦ آﯾــﻪ ﺑــﻪ ﻣــﺎ ﭼــﻪ ﻣــﯽ ﮔﻮﯾــﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ ﭘﯿــﺎم آن را در زﻧﺪﮔــﯽ ﺧــﻮد ﺑــﮑﺎر ﺑﺒﺮﯾــﻢ؟ و اﮔــﺮ ﺑــﮑﺎر ﺑﺒﺮﯾــﻢ،
ﭼــﻪ ﺗﻔــﺎوت ﻫﺎﯾــﯽ را در زﻧﺪﮔــﯽ ﻣــﺎ اﯾﺠــﺎد ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۳۰دی

ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در اﺳﻢ وﺟﻮد دارد؟ )اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۸ﺗﺎ (۱۰
آﯾـﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺗﺼـﻮر ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ دوﻣﯿـﻦ ﭘﴪ اﺷـﻌﯿﺎ ﺗـﻮپ ﺑـﺎزی ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺾ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﮕﻮﯾﯿـﺪ »ﻣﻬﯿـﺮ ﺷـﻼل ﻫـﺎش ﺑَـﺰ ،ﺗـﻮپ را ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﻣـﻦ ﭘﺮﺗـﺎب ﮐـﻦ!« ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺧﯿﻠـﯽ دﯾﺮ
ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ .اﻣـﺎ ﻃﻮﻻﻧـﯽ ﺗـﺮ از ﻧـﺎم او ،ﻣﻔﻬـﻮم آن اﺳـﺖ» :ﻏـﺎرت ﺑﺎ ﺷـﺘﺎب و ﭼﭙﺎول ﺑﺎ ﺷـﺘﺎب«
ﯾـﺎ »ﺷـﺘﺎب ﭼﭙﺎول ،ﺗـﺎراج ﺑـﺎ ﻋﺠﻠﻪ«.
ﭘﯿـﺎم اﯾـﻦ اﺳـﻢ ﺑﻄـﻮر واﺿـﺢ ارﺗﺒـﺎط ﺑﺎ ﺗﺴـﺨﯿﺮ و ﻓﺘﺢ ﴎﯾـﻊ دارد ،اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺴـﯽ ﺷـﺘﺎﺑﺎن ﻏﻠﺒﻪ
ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و ﭘﯿﺮوز ﻣﯽ ﺷـﻮد؟ اﺷـﻌﯿﺎ .۴ :۸
اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۸ﺗﺎ  ۱۰ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﻗﻮت ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺎم ﺑﺎب  ۷اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﻪ دﻣﺸﻖ و ﺳﺎﻣﺮه ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و اﻣﻮال آﻧﻬﺎ را
ﻏﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻬﻮدا ﭘﯿﺎم ﺿامﻧﺖ و ﺣامﯾﺖ ﺧﺪا را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ،
ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺑﺎ متﺎم ﺳﭙﺎه ﻗﺪرمتﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ رود ﻓﺮات ﻛﻪ ﻃﻐﻴﺎن ﻣﯽﻛﻨﺪ
و ﻛﻨﺎرهﻫﺎﻳﺶ را ﭘﺮ از آب ﻣﯽﺳﺎزد ،متﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻧﺠﺎ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﻼب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ منﺎد
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺪرمتﻨﺪ آﺷﻮر ﺑﺎﺷﺪ و منﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺳﯿﻼﺑﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﻓﺮات ﺑﺎﺷﺪ.
۳۷

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ آﺣﺎز ﺑﺮای ﮐﻤﮏ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن آﺷﻮر ﺷﺪ ،ﻧﺎم ﭘﴪان اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدا و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﴎاﺋﯿﻞ ﺷامﻟﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﺮد» :اﺳﻢ او را ﻏﺎرت ﴎﯾﻊ و ﭼﭙﺎول ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ،ﺑﮕﺬار« اﻣﺎ
»ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ« ،ﭼﺮا ﻫﻨﻮز اﻣﯿﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ؟ زﯾﺮا» ،ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ! ﺑﺎﻟﻬﺎی
ﮔﺴﱰده او زﻣﯿﻦ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد« )اﺷﻌﯿﺎ  ،(۸ :۸آﻧﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ وﻋﺪه ﺧﺪا اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ،
»ﭼﻮن ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ« )اﺷﻌﯿﺎ  .(۱۰ :۸در واﻗﻊ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﴎاﴎ ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ داوری در ﻣﻮرد دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا در ﯾﻬﻮدا و
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺘﻬﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ از وﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ
از ﺟﻨﮓ ،رﻧﺞ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ،و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دﻫﺪ ،و ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﯾامﻧﺪار و وﻓﺎدار ﻗﻮم ﺧﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻨﺸﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﭼـﺮا اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ او رﺳـام اﺳـﻢ ﻓﺮزﻧـﺪش را ﺛﺒـﺖ ﮐـﺮده و در ﺧﺼـﻮص راﺑﻄـﻪ
زﻧﺎﺷـﻮﺋﯽ ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻫﻤـﴪش ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ )ﻧﺒﯿـﻪ(؟ )اﺷـﻌﯿﺎ  ۱ :۸ﺗﺎ(۳
زﻣـﺎن ﺑـﻪ دﻧﯿـﺎ آﻣـﺪن ﭘـﴪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ،از اﻫﻤﯿـﺖ واﻗﻌﻪ ﺧﱪ ﻣـﯽ دﻫـﺪ .زﯾﺮاﮐﻪ
زﻣـﺎن آﺑﺴـنت ﺷـﺪن ﻣـﺎدر ،ﻋامﻧﻮﺋﯿﻞ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ،و ﺑﺪﻧﯿـﺎ آﻣﺪﻧﺶ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ آﺷـﻮر ﺳـﻮرﯾﻪ و اﴎاﺋﯿﻞ
را ﺷﮑﺴـﺖ داد ،ﮐﻤـﱰ از زﻣـﺎن ﻻزم ﺑـﺮای رﺷـﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اوﻟﯿـﻪ رﺷـﺪ ﮐـﻮدک و زﻣﺎﻧﯿﮑـﻪ او ﺑﺘﻮاﻧـﺪ
‘ﭘـﺪرم’ و ‘ﻣـﺎدرم’ ﺑﮕﻮﯾـﺪ ،ﺑـﻮد )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۴ :۸ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ اﺷـﻌﯿﺎ ﺑﻄـﻮر رﺳـﻤﯽ ﻧـﺎم ﭘـﴪ را ﺣﺘﯽ
ﺑـﺎرداری ﻣـﺎدرش را ﺧـﱪ ﻣﯿﺪﻫـﺪ ،او ﮐـﻮدک و ﻧـﺎم او را ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻧﺒـﻮت ﻋﻠﻨـﯽ اﻋﻼم ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ روﯾﺪادﻫـﺎی ﺑﻌﺪی آزﻣﺎﯾﺶ ﺷـﻮد.

ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻋﻠــﯽ رﻏــﻢ اﺷــﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﮑــﺮر از ﺟﺎﻧــﺐ ﻣﺮدﻣــﺶ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻇﺎﻫــﺮ اﯾﻤﺎﻧــﺪار
ﺑﻮدﻧــﺪ ،ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﻣﺎﯾــﻞ ﺑــﻪ ﻧﺠــﺎت آﻧــﺎن ﺑــﻮد .ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ اﯾــﻦ اﺻــﻞ را در
زﻧﺪﮔــﯽ ﺷــﺨﺼﯽ ﺧــﻮد ﺑﺒﯿﻨﯿــﻢ ،ﺑــﻪ ﺧﺼــﻮص وﻗﺘــﯽ ﮐــﻪ در زﻧﺪﮔــﯽ روﺣﺎﻧــﯽ ﺧــﻮد
ﻗﺼــﻮر ﻣــﯽ ﮐﻨﯿــﻢ و ﺷﮑﺴــﺖ ﻣــﯽ ﺧﻮرﯾــﻢ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۱ﺑﻬﻤﻦ

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﺮس از ﺧﺪا ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﺪن
ﻧﺪارﯾﻢ )اﺷﻌﯿﺎ  ۱۱ :۸ﺗﺎ (۱۵
رﺋﯿـﺲ ﺟﻤﻬـﻮر اﻣﺮﯾـﮑﺎ ،ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿـﻦ روزوﻟـﺖ در اوﻟﯿـﻦ ﺳـﺨرناﻧﯽ آﻏـﺎز رﯾﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯾـﺶ
ﺑـﻪ ﻣﻠﺘـﯽ ﮐـﻪ در اﺛـﺮ رﮐـﻮرد ﺑـﺰرگ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻧﺎاﻣﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔـﺖ» :ﺗﻨﻬـﺎ ﭼﯿﺰی ﮐـﻪ ﺑﺎﯾﺪ
۳۸

از آن ﺑﱰﺳـﯿﻢ ،ﺧـﻮ ِد ﺗـﺮس اﺳـﺖ« )ﭘﺎﯾﺘﺨـﺖ اﻣﺮﯾـﮑﺎ ،واﺷـﻨﮕنت دی ﺳـﯽ ۴ ،ﻣـﺎرچ ﺳـﺎل .(۱۹۳۳
ﭘﯿـﺎم اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﻣﺎﯾـﻮس و ﻧﺎاﻣﯿـﺪ اﯾﻨﺴـﺖ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﯿـﺮ از ﺗﺮس از ﺧـﺪا ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕـﺮی ﺑﺮای
ﺗﺮﺳـﯿﺪن ﻧﺪارﯾﻢ«.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ ،ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ
از او ﺑﱰﺳﺪ )اﺷﻌﯿﺎ  .(۱۳ ،۱۲ :۸اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در
ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ  ۶ :۱۴ﺗﺎ  ،۱۲ﺳﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :از ﺧﺪا ﺑﱰﺳﯿﺪ و او را ﺟﻼل
دﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺮﺳﯿﺪن و ﺟﻼل دادن ﻗﺪرﺗﻬﺎی ددﻣﻨﺶ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎب  ۱۳ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺷـام ﻋﻘﯿـﺪه »ﺗـﺮس« از ﺧـﺪا را درک ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ؟ اﯾـﻦ ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ ،ﺑﺨﺼـﻮص در
ﭘﺮﺗـﻮ ﻓﺮﻣـﺎن ﺧﺪاوﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﺧـﺪا را ﻧﯿﺰ دوﺳـﺖ ﺑﺪارﯾـﺪ؟ )ﻣﺘـﯽ (۳۷ :۲۲
ﺗـﺮس واﻗﻌـﯽ از ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻔﻬـﻮم ﻣﻘـﺪس آن ،اﯾﻨﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺷـام او را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻨﻬـﺎ
ﻗـﺪرت ﻏﺎﯾـﯽ و ﻗـﺎدر ﺟﻬـﺎن ﺑﺸﻨﺎﺳـﯿﺪ .ﭼﻨﯿـﻦ ﺗﺮﺳـﯽ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺗـﺮس دﯾﮕـﺮی ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ .اﮔﺮ او
ﺣﺎﻣﯽ و ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎن ﺷامﺳـﺖ ،ﻫﯿﭽﮑﺴـﯽ منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اذن او ﺑﻪ ﺷـام آﺳـﯿﺒﯽ ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ و ﺣﺘﯽ
ﺷـام را ﳌـﺲ ﮐﻨـﺪ .اﮔـﺮ او ﻋﻠﯿـﻪ ﺷامﺳـﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺷـام ﻋﻠﯿﻪ او ﻋﺼﯿﺎن ﮐـﺮده اﯾﺪ،
ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﻓـﺮار ﮐﻨﯿـﺪ  ،اﻣﺎ منـﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﺷـﻮﯾﺪ!
آﯾـﺎ اﯾـﻦ ﻋﻘﯿـﺪه ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ از ﺧـﺪا ﺑﱰﺳـﯿﻢ ﺑـﺎ اول ﯾﻮﺣﻨـﺎ ﺑـﺎب  ۱۸ :۴در ﺗﻨﺎﻗـﺾ اﺳـﺖ؟
»ﮐﺴـﯽﮐﻪ ﻣﺤ ّﺒـﺖ دارد ،منﯽﺗﺮﺳـﺪ و ﻫﺮﮐـﻪ ﺑﱰﺳـﺪ ﻫﻨـﻮز ﺑـﻪ ﻣﺤ ّﺒـﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺮﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ؛ زﯾﺮا
ﻣﺤ ّﺒـﺖ ﻛﺎﻣـﻞ ﺗـﺮس را دور ﻣﯽﺳـﺎزد ،وﻟـﯽ ﺷـﺨﺼﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳـﺪ ﻛـﻪ در اﻧﺘﻈـﺎر ﻣﺠﺎزات اﺳـﺖ«.
ﺗـﺮس اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ دارد .اﮔـﺮ ﺷـام ﺑـﻪ ﺷـﺨﺼﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﻗﺪرمتﻨـﺪ دوﺳـﺖ ﻫﺴـﺘﯿﺪ ،و ﺷـام
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ او ﻋﻼﻗـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ دارﯾـﺪ ،ﺷـام از آن ﺷـﺨﺺ منـﯽ ﺗﺮﺳـﯿﺪ ﮐـﻪ ﻣﺒـﺎدا ﯾـﻪ ﺷـام آﺳـﯿﺐ
ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ .اﻣـﺎ در ﺷـام ﻧﻮﻋـﯽ ﺗـﺮس وﺟـﻮد دارد ﺑـﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﮐﻪ ﺷـام از ﻗﺪرت آن ﺷـﺨﺺ ﺑﺎ ﺧﱪ
ﻫﺴـﺘﯿﺪ و ﺣـﺪ و ﻣـﺮز دوﺳـﺘﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ آن ﺷـﺨﺺ را ﻣـﯽ داﻧﯿﺪ و ﺑـﻪ آن اﺣﱰام ﻣـﯽ ﮔﺬارﯾﺪ.

ﻣــﺎ ﻣﺴــﯿﺤﯿﺎن ،ﻧﺒﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ ﻣﺴــﺎﯾﻞ دﻧﯿــﻮی و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ ﻣــﺮدم دﻧﯿــﺎ دوﺳــﺖ دارﻧــﺪ،
ﻋﻼﻗﻤﻨــﺪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ و ﺑــﻪ آﻧﻬــﺎ دل ﺑﺒﻨﺪﯾــﻢ )اول ﯾﻮﺣﻨــﺎ  .(۱۵ :۲ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ،ﻫﻤﺰﻣــﺎن ،ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﯿــﺪ ،آﯾــﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾــﯽ وﺟــﻮد دارﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺟﻬــﺎن از آﻧﻬــﺎ ﻣــﯽ ﺗﺮﺳــﺪ ،اﻣــﺎ ﻣــﺎ ﻣﺴــﯿﺤﯿﺎن
ﻧﺒﺎﯾــﺪ از آﻧﻬــﺎ ﺑﺘﺮﺳــﯿﻢ؟ اﮔــﺮ ﭼﻨﯿــﻦ اﺳــﺖ ،آﻧﻬــﺎ ﭼــﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ؟ و ﭼ ـﺮا ﻧﺒﺎﯾــﺪ از آﻧﻬــﺎ
ﺑﺘﺮﺳــﯿﻢ؟ در ﻋﯿــﻦ ﺣــﺎل ،ﭼــﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾــﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ دﻧﯿــﺎ از آﻧﻬــﺎ ﻧﻤــﯽ ﺗﺮﺳــﺪ ،اﻣــﺎ
ﻣــﺎ ﻣﺴــﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﺘﺮﺳــﯿﻢ؟
۳۹

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲ﺑﻬﻤﻦ

ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻇﻠﻤﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﺳﭙﺎس ﻣﺮدﮔﺎن )اﺷﻌﯿﺎ  ۱۶ :۸ﺗﺎ (۲۲

آﯾـﺎت ﻓـﻮق را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .در ﻣـﻮرد ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﺻﺤﺒـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ؟ اﯾـﻦ ﭼـﻪ ارﺗﺒﺎﻃـﯽ ﺑـﺎ آﺣـﺎز
ﭘﺎدﺷـﺎه دارﻧـﺪ؟ اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ را ﺧﻼﺻـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ.
آﺣـﺎز ﻋﻤﯿﻘـﺎ درﮔﯿـﺮ ﻣﺬﻫـﺐ ﺑـﺖ ﭘﺮﺳـﺘﯽ ﺷـﺪه ﺑـﻮد )دوم ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن  ۱۰ ،۴ ،۳ :۱۶ﺗـﺎ ۱۵؛
دوم ﺗﻮارﯾـﺦ  ۲ :۲۸ﺗـﺎ  ۲۴ ،۴ﺗـﺎ  ،(۲۵ﺑﻄﻮرﯾﮑـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﺑـﺎ ﺟﺎودﮔـﺮان و ﻏﯿﺒﮕﻮﯾـﺎن در ارﺗﺒـﺎط
ﺑـﻮد )ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ ﺑـﺎ ﺗﺜﻨﯿـﻪ ۱۷ :۳۲؛ »ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬـﺎی آﻧـﺎن ﺗﻘﺪﯾـﻢ دﯾﻮﻫﺎ ﻣـﯽ ﺷـﻮد« )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن
 .(۲۰ :۱۰ﻫﻤﺴـﻮ ﺑـﻮدن ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔـﻮن ﺟﺎدوﮔـﺮی ﻣـﺪرن ﺑـﺎ آﯾﯿﻦ ﻫـﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﯽ
ﺧـﺎور ﻧﺰدﯾـﮏ ،ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﺳـﺖ ،ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﯽ ﺧـﺎرج از ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس
آﻧﻬـﺎ را ﮔﻮاﻫـﯽ و ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ،ﺣﺘـﯽ اﻣـﺮوزه ،ﺑﺴـﯿﺎری از ﻋﺒـﺎدات ﻋﴫ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑـﻪ راﺣﺘـﯽ ﻣﻈﺎﻫـﺮ ﻣﻌـﺎﴏ اﯾـﻦ ﻣامرﺳـﺖ ﻫـﺎی اﴎارآﻣﯿﺰ ﮐﻬﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺤـﺎت اﺷـﻌﯿﺎ در ﻣـﻮرد ﯾـﺎس ﻧﺎﺷـﯽ از اﺗـﮑﺎ ﺑـﻪ ارواح ﺑـﻪ ﺟﺎی اﺗﮑﺎ ﺑـﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر )اﺷـﻌﯿﺎ
 (۲۲ ،۲۱ :۸ﺑـﻪ ﺧﻮﺑـﯽ ﻣﺼـﺪاق آﺣـﺎز اﺳـﺖ )دوم ﺗﻮارﯾـﺦ  ۲۳ ،۲۲ :۲۸را ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﮐﻨﯿﺪ( .اﺷـﻌﯿﺎ
در ﺑـﺎب  ۲۱ :۸ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﺧﺸـﻤﮕﯿﻦ و رﻧﺠﺪﯾـﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺸـﺎن ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾـﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
اﺷـﺎره دارد .اﯾـﻦ ﺑـﻪ آﺣـﺎز ﻫﺸـﺪار ﻣـﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼـﻮن او ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳـﻮی ﺟﺎدوﮔـﺮان و اﺣﻀﺎر
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ارواح ﺳـﻮق داده اﺳـﺖ ،ﭘـﺲ آﻧـﺎن او را ﻟﻌـﻦ و ﻧﻔﺮﯾـﻦ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد .در ﺣﻘﯿﻘـﺖ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ آﺣـﺎز درﮔﺬﺷـﺖ ،ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﺣﱰام ﺑـﻪ وی ،در ﻧﺤﻮه دﻓﻦ او اﺳـﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ:
»اﻣـﺎ او را در ﻣﻘـﱪه ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن اﴎاﺋﯿـﻞ ﻧﻨﻬﺎدﻧـﺪ« )دوم ﺗﻮارﯾﺦ .(۲۷ :۲۸
اﯾﻦ ﻣﺘﻮن درﺑﺎره ﺟﺎودﮔﺮان و ﻏﯿﺒﮕﻮﯾﺎن ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ﻻوﯾﺎن ۲۷ :۲۰؛ ﺗﺜﻨﯿﻪ  ۹ :۱۸ﺗﺎ .۱۴
دوری از ﺟﺎدوﮔـﺮان و ﻏﯿﺒﮕﻮﯾـﺎن ،ﻣﻮﺿـﻮع وﻓـﺎوداری ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳـﺖ .اول ﺗﻮارﯾﺦ
ﺑﺎب  ۱۴ ،۱۳ : ۱۰اﯾﻦ اﺻﻞ را در ﻣﻮرد ﺷـﺎوﺋﻮل ﭘﺎدﺷـﺎه ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ» :ﺑﺪﯾﻦﺳـﺎن ﺷـﺎﺋﻮل ﺑﻪ
ﺳـﺒﺐ ﺧﯿﺎﻧﺘـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ورزﯾﺪه ﺑﻮد ُﻣـﺮد ،زﯾـﺮا ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﮕﺎه ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑـﻮد ،و ﻧﯿﺰ
در ﻃﻠـﺐ ﻫﺪاﯾـﺖ ،از اﺣﻀﺎرﮐﻨﻨﺪۀ ارواح ﻣﺸـﻮرت ُﺟﺴـﺘﻪ ﺑﻮد .او از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﺨﻮاﺳـﺖ،
ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﮐُﺸـﺖ و ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ را ﺑﻪ داوود ﭘﴪ ﯾَﺴـﺎ ﺳـﭙﺮد«.

ﺑـﻪ زﻧﺪﮔـﯽ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﺧـﻮد ،و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ آن ﺗﺎﺛﯿـﺮ ﻣـﯽ ﮔـﺬارد ﺑﻨﮕﺮﯾـﺪ .ﺑـﻪ ﭼـﻪ
روش ﻫـﺎی زﯾﺮﮐﺎﻧـﻪ ای در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔـﯽ ﺟﺎدوﮔﺮی و ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺣﮕﺮاﺋﯽ
ﻫﺴـﺘﯿﺪ؟ و ﺣﺘـﯽ اﮔـﺮ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑﻄـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ از آﻧﻬـﺎ دوری ﮐﻨﯿـﺪ ،ﭼـﻪ ﮐﺎری ﻣـﯽ
ﺗﻮاﻧﯿـﺪ اﻧﺠـﺎم دﻫﯿـﺪ ﺗـﺎ ﺗﺎﺛﯿـﺮات آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ ﺷـﻤﺎ و ﯾﺎ ﺧﺎﻧـﻮاده ﺷـﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳـﺪ؟

۴۰

ﺟﻤﻌﻪ

 ۳ﺑﻬﻤﻦ

اﻧﺪﯾﺸـﻪ ای ﻓﺮاﺗـﺮ :ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ در ﻧـﱪد ﻋﻈﯿـﻢ» ،آﯾـﺎ ﻣﺮدﮔﺎن ﻣـﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻨـﺪ؟« ﺻﻔﺤـﺎت  ۵۵۱ﺗﺎ .۵۶۲
»در روزﮔﺎر ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﻃﺒﻘﻪ ای از ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ متﺎس ﺑﺎ ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫامﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
اﻣﺮوزه ﭘﯿﺮوان اﺣﻀﺎر ارواح ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ »ارواح« ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪه از ﺟﻬﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ارواح ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ« ﻫﺴﺘﻨﺪ) .اﻋﺪاد
ﻓﺼﻞ  ۲۵آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱ﺗﺎ ۳؛ ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۱۰۶آﯾﻪ ۲۸؛ رﺳﺎﻟﻪ اول ﺑﻪ ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۰آﯾﻪ  ۲۰و
ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﻓﺼﻞ  ۱۶آﯾﻪ  (۲۴ﮐﺎر اﺣﻀﺎر ارواح در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻨﯿﻊ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﺪت اﯾﻨﮑﺎر ﻣﻨﻊ
و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻻوﯾﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۹آﯾﻪ  ۱۱و ﻓﺼﻞ  ۲۰آﯾﻪ  .۲۷اﮐﻨﻮن ﻫامن ﻧﺎم
ﺟﺎدوﮔﺮی ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ اﺳﺖ .ادﻋﺎی اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ارواح ﴍﯾﺮ متﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻗﺮون ﺗﺎرﯾﮏ )وﺳﻄﺎﯾﯽ(ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ روﺣﮕﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺪاﻧﺶ را ﺻﺪﻫﺎ
ﻫﺰار و ﺣﺘﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ ،راه ﺧﻮد را در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎز منﻮده اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ را ﻣﻮرد
ﻫﺠﻮم ﻗﺮار داده اﺳﺖ و در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ در درﺑﺎرﻫﺎی
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن رﺳﻮخ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﻏﻮای ﮐﻼن در واﻗﻊ اﺣﯿﺎ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن در ﻣﺎﺳﮏ ﺟﺪﯾﺪی از
ﺟﺎدوﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺤﮑﻮم و ﻣﻨﻊ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،ﻧﱪد ﻋﻈﯿﻢ ،ﺻﻔﺤﻪ .(۵۵۶

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:
 .۱در ﻣــﻮرد ﻣﺴــﺌﻠﻪ اﻋﺘﻘــﺎد ﺑــﻪ ﻋﺎﻟــﻢ ارواح ﯾــﺎ روﺣﮕﺮاﺋــﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄــﻮر ﮐــﻪ در ﻓﯿﻠــﻢ

ﻫــﺎ ،ﮐﺘﺎﺑﻬــﺎ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾــﻮن ،و ﻣﺠﺎﻣــﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ ﻧﺸــﺎن داده ﻣــﯽ ﺷــﻮﻧﺪ ،ﺑﺤــﺚ و ﮔﻔﺘﮕــﻮ
ﮐﻨﯿــﺪ .اﮔــﺮ ﻫﯿــﭻ ﮐﺎری ﺑـﺮای ﻣﺘﻮﻗــﻒ ﮐــﺮدن آن ﺻــﻮرت ﻧﮕﯿــﺮد ،ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ
دﯾﮕ ـﺮان را ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺧﻄﺮاﺗــﯽ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻋﻘﯿــﺪه ﺑﺴــﯿﺎری ﭼﯿــﺰی ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﻣﺴــﺎﯾﻞ
اﻧﺤﺮاﻓــﯽ ﺑــﯽ ﺿــﺮر ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ ،آﮔﺎه ﮐﻨﯿــﻢ؟ ﭼـﺮا درک ﺻﺤﯿــﺢ از وﺿﻌﯿــﺖ ﻣــﺮدﮔﺎن در
ﻣﺤﺎﻓﻈــﺖ در ﺑﺮاﺑــﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧــﻪ ﻓﺮﯾﺒﻬــﺎ ،ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬــﻢ اﺳــﺖ؟
 .۲اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۲۰ :۸را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .آﻧﺮا ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧﻮد ﻣﺠﺪدا ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﻓﺮاد
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻼس آﯾﺎت را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟
 .۳در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﺧﺪادوﺳﺘﯽ و ﺧﺪاﺗﺮﺳﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .ﺑﻪ ﭼﻪ روشﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺗﺮس اﺳﺖ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮس ﻣﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎﺳﺖ؟ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﻼﺻـﻪ :ﺧﺪاوﻧـﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ اﻗﺪاﻣـﺎت و ﺧﺎﻧـﻮاده اﺷـﻌﯿﺎ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺳـﺨﻨﺎن او ﺑـﻪ ﭘﯿـﺎم
ﻫﺸـﺪار و اﻣﯿـﺪ ﺧـﻮد ﻗـﻮت ﺑﺨﺸـﯿﺪ :ﺗﻨﻬـﺎ راه ﻣﻄﻤـﱧ ،اﻋﺘـامد ﺑـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﻣﯽ
داﻧـﺪ ﮐـﻪ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .او ﻫـﻢ ﻣﺤﺒـﺖ دارد و ﻫـﻢ ﻗـﺪرت ﺑـﺮای ﻫﺪاﯾـﺖ ،ﺣﻔﺎﻇـﺖ ،و ﺗﺎﻣﯿـﻦ
ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ او اﺟـﺎزه دﻫﻨـﺪ ﺗﺎ در زﻧﺪﮔﯿﺸـﺎن وارد ﺷـﻮد .ﺑﺮای ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎی دﯾﮕﺮ
روی ﻣـﯽ آورﻧـﺪ ،ﻓﻘـﻂ ﺗﺎرﯾﮑـﯽ و ﻇﻠﻤـﺖ اﻧـﺪوه وﺟـﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ.

۴۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۴ﺑﻬﻤﻦ

درس ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ

ﺗﻮﺳﻂ ﮔُ ْﺪوﯾﻦ ﮐِﯽ ﻟِﮑﻮﻧﺪاﯾﻮ

وﻗﺘـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺒﺎن ﻣﺤﻠـﻪ ای در زادﮔﺎﻫﻢ ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﴎی از ﺟﻠﺴـﺎت ﺳـﻪ
ﻫﻔﺘـﻪ ای ﺑﺸـﺎرت را رﻫـﱪی ﻣـﯽ ﮐﺮدم ،ﺧﺪاوﻧـﺪ درک و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از زﻣﺎنِ آﺳـامن را
ﺑﻪ ﻣـﻦ آﻣﻮﺧﺖ.
ﺑﺮﮔـﺰار ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠـﯽ ﻓﺼـﻞ ﺧﺸـﮏ را ﺑـﺮای ﺟﻠﺴـﺎت در ُﻣﺸـﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷـﻬﺮی در داﻣﻨـﻪ ﮐـﻮه ﮐﻠﯿامﻧﺠـﺎرو ﺑـﻮد .اﻣـﺎ ﺑﺎراﻧﻬﺎی ﺷـﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷـﺖ ﻫﻔﺘﻪ
اول ﴍوع ﺷـﺪ .ﺑـﺎ ﻧﮕﺮاﻧـﯽ از اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺎران ﻣـﺮدم را در ﺧﺎﻧـﻪ ﻧﮕـﻪ دارد ،ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد
ﮐـﺮدم ﮐـﻪ زﻣـﺎن ﺟﻠﺴـﺎت را ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻣﻮﮐـﻮل ﮐﻨﯿـﻢ .ﺑـﺎ ﮐـامل ﺗﻌﺠـﺐ رﺋﯿـﺲ ﻫﯿﺌﺖ
ﻣﺪﯾـﺮه ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﺑﺸـﺎرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻓـﺮدی ﻋـﺎدی ﺑـﻮد ﻗﺒـﻮل ﻧﮑـﺮد و ﮔﻔﺖ»:ﻧﻪ آﻗﺎی ﺷـﺒﺎن،
ﻣـﺎ منـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺟﻠﺴـﺎت را ﻋﻘـﺐ ﺑﯿﻨﺪازﯾـﻢ» .ﻣـﺎ ﺑـﺮای اﯾﻦ ﺟﻠﺴـﺎت دﻋﺎ ﮐـﺮده اﯾﻢ
و ﺧﺪاوﻧﺪﻣـﺎن دﻋﺎﻫﺎﯾـامن را ﺷـﻨﯿﺪه و ﻣـﯽ داﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎران ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﺎرﯾـﺪ« .در
ﭘﺎﺳـﺦ ﮔﻔﺘﻢ»:ﭘـﺲ ﭼـﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﮑﻨﯿـﻢ؟ ﻣـﯽ ﺑﯿﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎران ﺑﻪ ﺷـﺪت ﻣـﯽ ﺑﺎرد«.
او ﮔﻔﺖ»:ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﮐﻤـﯽ اﯾـامن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ و ﺑـﺎور ﮐﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ ﺧﺪاﯾـامن ﻣـﯽ
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﺟﻠﺴـﺎت ﺣﺴـﺎس ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿـﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿـﻢ :ای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﯿﮑـﻮی ﻣـﺎ ،ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﯽ اﺟـﺎزه دﻫـﯽ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﭼﻘـﺪر ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫـﯽ ﺑـﺎران ﺑﺒـﺎرد اﻣـﺎ
اﺟـﺎزه ﺑـﺪه ﺗـﺎ از ﺳـﺎﻋﺖ  ۳:۳۰ﺑﻌﺪازﻇﻬـﺮ ﺗـﺎ  ۶:۳۰ﺑﻌـﺪاز ﻇﻬـﺮ ﺑـﺎران ﻧـــﺒﺎرد«.
اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﺮدم  ۳۰دﻗﯿﻘـﻪ ﻓﺮﺻـﺖ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ راه اﻓﺘـﺎده و ﺑـﻪ
ﺟﻠﺴـﻪ ﺳـﺎﻋﺖ  ۴ﺑﻌﺪازﻇﻬـﺮ ﺑﺮﺳـﻨﺪ و ﭘـﺲ از ﺧﺎمتـﻪ ﺟﻠﺴـﺎت در ﺳـﺎﻋﺖ  ، ۶ﻣـﺮدم
 ۳۰دﻗﯿﻘـﻪ ﻓﺮﺻـﺖ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧـﺪ.
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺎﺑﺖ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ دﻋﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ.
ﺻﺒـﺢ روز ﺑﻌـﺪ ﺑـﺎران ﺑﻄﻮر ﺳـﯿﻞ آﺳـﺎ ﺑﺎرﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ .ﺑـﺎران ﺗـﺎ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اداﻣﻪ
داﺷـﺖ .اﻣـﺎ دﻗﯿﻘـﺎ راس ﺳـﺎﻋﺖ  ۳:۳۰ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺎران ﻗﻄﻊ ﺷـﺪ .ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺎ ﺳـﺎﻋﺖ
 ۴ﴍوع ﺷـﺪ و ﻣـﻦ ﻫـﻢ ﺗﺎ ﺳـﺎﻋﺖ  ۶ﺑﻌﺪازﻇﻬـﺮ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮدم .ﺑﺎران دوﺑﺎره ﺳـﺎﻋﺖ
 ۶:۳۰ﴍوع ﺑـﻪ ﺑﺎرﯾـﺪن ﮐﺮد.
آب و ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .ﺑﺎران ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۳:۳۰ﺑﻪ
ﺷﺪت ﻣﯽ ﺑﺎرﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﺪ و دوﺑﺎره ﺳﺎﻋﺖ  ۶:۳۰ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﴍوع ﻣﯽ ﺷﺪ.
۴۲

ﯾﮑـﺮوز ﯾـﮏ ﻧﻔـﺮ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﺟـﺎی ﺧﻮﺑـﯽ ﺑـﺮای ﻧﺸﺴـنت داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ ﺳـﺎﻋﺖ  ۳ﺑﻌﺪازﻇﻬـﺮ ﺑـﻪ ﺟﻠﺴـﻪ آﻣـﺪ .ﻣﺪﺗـﯽ ﺻﱪﮐـﺮد و وﻗﺘـﯽ دﯾﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎران
ﺷـﺪﯾﺪی ﻣﯽ ﺑﺎرد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸـﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺴـﻪ ﻟﻐﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ﺟﻠﺴـﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮد.
روز ﺑﻌـﺪ درﻣـﻮرد آب و ﻫـﻮای روز ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﺮﺳـﯿﺪ و ﻣـﻦ ﭘﺎﺳـﺦ دادم»:اﻟﺒﺘـﻪ ﻣـﺎ از
ﺧـﺪا ﻧﺨﻮاﺳـﺘﯿﻢ ﮐـﻪ ﺑـﺎران ﺳـﺎﻋﺖ  ۳ﻗﻄـﻊ ﺷـﻮد ﺑﻠﮑـﻪ دﻋـﺎ ﮐـﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺳـﺎﻋﺖ
 ۳:۳۰ﺑـﺎران ﻧﺒـﺎرد .ﺑﻨﻈـﺮ ﺷـام در ﻣـﻮرد اﯾـﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ داﺷـﺘﯿﺪ«.
آن ﻣﺮد ﭘﺎﺳﺦ داد»:دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ«.
در ﺳـﺒﺖ آﺧـﺮ ،ﻣـﻦ دوازده ﻧﻔـﺮ را در آب رودﺧﺎﻧـﻪ ﺗﻌﻤﯿـﺪ دادم .وﻗﺘﯽ داﺷـﺘﻢ
آﺧﺮﯾـﻦ ﻧﻔـﺮ را از آب ﺑﯿـﺮون ﻣـﯽ آوردم ﺑـﺎران ﴍوع ﺑـﻪ ﺑﺎرﯾﺪن ﮐﺮد.
اﯾـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻦ آﻣﻮﺧـﺖ ﮐﻪ ﺧـﺪا در ﻣـﻮرد زﻣﺎن ﺣﺴـﺎس اﺳـﺖ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﺧـﺪا ﺑـﺎ ﻣﺤﺪودﯾـﺖ زﻣﺎﻧـﯽ آﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﻣﺎ ﺑـﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮﯾﻢ ﻣﻮاﺟﻪ منﯽ ﺷـﻮد
از ﻣـﺎ اﻧﺘﻈـﺎر دارد ﻣـﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﺴـﺎس ﺑـﻮده و ﻣﺒﺎﴍاﻧﯽ ﻧﯿﮑـﻮ در ﻣﻮرد
زﻣـﺎن ﺑﺎﺷـﯿﻢ .ﭘﻮﻟـﺲ در اﻓﺴﺴـﯿﺎن ﺑـﺎب  ۵آﯾـﻪ  ۱۵و  ۱۶ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﺪ»:ﭘـﺲ ،ﺑﺴـﯿﺎر
ﻣﺮاﻗـﺐ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ رﻓﺘـﺎر ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ،رﻓﺘـﺎری ﻧـﻪ ﭼـﻮن ﻧﺎداﻧـﺎن ﺑﻠﮑـﻪ ﭼﻮن
داﻧﺎﯾـﺎن؛ ﻓﺮﺻﺘﻬـﺎ را ﻏﻨﯿﻤـﺖ ﺷـامرﯾﺪ« )ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ ﻫـﺰاره ﻧﻮ(

۴۳

درس ﭘﻨﺠﻢ

ﴎور ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ

 ۱۰ – ۴ﺑﻬﻤﻦ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :اﺷـﻌﯿﺎ  ۱ :۹ﺗـﺎ ۵؛ اﺷـﻌﯿﺎ ۷ ،۶ :۹؛ اﺷـﻌﯿﺎ  ۸ :۹ﺗـﺎ ۳۴ :۱۰؛ اﺷـﻌﯿﺎ ۱۱؛
اﺷـﻌﯿﺎ  ۱ :۱۲ﺗﺎ.۶

آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ» :زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ وﻟﺪی زاﯾﯿﺪه و ﭘﴪی ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ دوش
او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺳﻢ او ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﺸﯿﺮ و ﺧﺪای ﻗﺪﯾﺮ و ﭘﺪر ﴎﻣﺪی و ﴎور ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ« )اﺷﻌﯿﺎ .(۶ :۹
دﮐﱰ راﺑﺮت اوﭘﻨﻬﺎﯾﻤﺮ ،ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺧﱰاع اوﻟﯿﻦ مبﺐ امتﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﺣﺎﴐ ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ از وی ﺳﻮال ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻼح
وﺟﻮد دارد؟ اﯾﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً«،
»و آن ﭼﯿﺴﺖ؟«
دﮐـﱰ اوﭘﻨﻬﺎﯾﻤـﺮ ﺑـﻪ ﺣﻀﺎر ﻣﻨﺘﻈﺮ و ﺳـﺎﮐﺖ ﻧـﮕﺎه ﮐﺮد و آرام ﮔﻔﺖ» :ﺻﻠﺢ«» .ﮔﺮدآوری ﺷـﺪه
ﺗﻮﺳـﻂ ﭘـﺎول ﻟﯽ ﺗﺎن ،داﯾﺮه اﳌﻌـﺎرف  ۷۷۰۰ﺗﺼﻮﯾﺮی«:
ﺻﻠﺢ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﴩ روﯾﺎﺋﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ .ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺟﻬﺎن ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﻘﻂ در  ۸درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎرﯾﺦ در ﺟﻬﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻃﯽ اﯾﻦ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺻﻠﺢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )اﻗﺘﺒﺎس از ﭘﺎل ﻟﯽ ﺗﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ .(۹۸۷
در ﺳﺎل  ۱۸۹۵آﻟﻔﺮد ﻧﻮﺑﻞ ،ﻣﺨﱰع دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ ،ﴎﻣﺎﯾﻪ و اﻋﺘﺒﺎری را ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ آﮐﺎدﻣﯽ ﺻﻠﺢ
ﻧﻮﺑﻞ و اﻫﺪای ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ در ﺟﻬﺎن ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص داد )اﻗﺘﺒﺎس از ﭘﻞ ﻟﯽ ﺗﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ  .(۹۸۸ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ،در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ،
ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ در ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﴍﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
در اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ ،درﺑـﺎره ﺗﻨﻬـﺎ ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺻﻠـﺢ واﻗﻌـﯽ و اﺑـﺪی را ﺑـﺮای ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ
ارﻣﻐـﺎن آورد ،ﺧﻮاﻫﯿـﻢ ﺧﻮاﻧـﺪ.
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱۱ﺑﻬﻤﻦ –  ۳۰ژاﻧﻮﯾﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۴۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۵ﺑﻬﻤﻦ

ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻇﻠﻤﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﯿﻞ )اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۹ﺗﺎ (۵
ﭼـﺮا اﺷـﻌﯿﺎ در ﺑـﺎب  ۱ :۹ﺑـﺎ ﮐﻠﻤـﻪ )اﻣﺎ/ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد( ﴍوع ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺗﻀـﺎد ﺑـﺎ
ﻣﻄﻠـﺐ ﭘﯿـﺶ از آن ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ؟
اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۲۲ ،۲۱ :۸وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی روی
آوردن ﺑﻪ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎدوﮔﺮان و ﻓﺎﻟﮕﯿﺮان روی ﻣﯽ آورﻧﺪ .و ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ »
ِ
ﻇﻠﻤﺖ اﻧﺪوه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ اﻓﮑﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ« )اﺷﻌﯿﺎ
ﺗﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ و
 .(۲۲ :۸در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ »ﺑﺮای آن ﮐﻪ در اﻧﺪوه ﺑﻮد ،دﯾﮕﺮ ﻇﻠﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد« )اﺷﻌﯿﺎ  .(۱ :۹در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻠﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮐﺎت وﯾﮋه »ﻧﻮر
ﻋﻈﯿﻢ« )اﺷﻌﯿﺎ  (۲ :۹ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻗﻮم ﺧﺪا اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ »ﭼﻮب ﴎﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺸﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ« )اﺷﻌﯿﺎ .(۴ :۹
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ،زﯾﺮا ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ ﴎزﻣﯿﻦ ﻫﺎی اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺷﺪ .در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ آﺣﺎز ،ﺗﻐﻠﺖ ﻓﻼﴎ ﺳﻮم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻠﯿﻞ و ﴍق اردن
در ﺷامل اﴎاﺋﯿﻞ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد ،و ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ را اﺳﯿﺮ و ﴎزﻣﯿﻨﻬﺎی آﻧﺎن را ﺟﺰو ﻗﻠﻤﺮو
وﻻﯾﺎت آﺷﻮر ﮐﺮد )دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  .(۲۹ :۱۵ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﯿﺎم اﺷﻌﯿﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪﻧﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﮕﺎری را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻗﻮم ﺧﻮد از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ )اﺷﻌﯿﺎ .(۷ ،۶ :۹
زﻣﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻮﺳنت ﻧﺒﻮت اﺷﻌﯿﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ ﻣﺘﯽ  ۱۲ :۴ﺗﺎ .۲۵
ﺧﺪﻣـﺖ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﻠﯿـﻞ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺗﺼـﺎدف ﻧﺒـﻮد ،ﺟﺎﯾـﯽ ﮐﻪ وی ﺑـﺎ اﻋﻼم
ﻣـﮋده ﻧﯿﮑـﻮی ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﺧﺪاوﻧـﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷـﻔﺎی ﻣـﺮدم و ﺑﯿﺮون راﻧـﺪن ﴍﯾﺮ از درون ﮐﺴـﺎﻧﯽ
ﮐـﻪ اﺳـﯿﺮ ﺳـﺤﺮ و ﺟـﺎدو ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﺑﻪ آﻧـﺎن اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺸـﯿﺪ )ﻣﺘـﯽ .(۲۴ :۴
در اﯾﻨﺠـﺎ منﻮﻧـﻪ ای ﮐﺎﻣـﻞ و ﻋﺎﻟـﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس در وﻗﺎﯾـﻊ دوران
ﻋﻬـﺪ ﻋﺘﯿـﻖ ﺑـﺮای اﻋـﻼم و ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
و آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ در ﯾـﮏ دوران اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده اﺳـﺖ را ﺑـﺎ دوره ﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﺗﻠﻔﯿـﻖ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺘـﯽ  ،۲۴ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ وﯾﺮاﻧـﯽ اورﺷـﻠﯿﻢ در ﺳـﺎل  ۷۰ﺑﻌـﺪ از ﻣﯿـﻼد را ﺑﺎ وﯾﺮاﻧـﯽ ﺟﻬﺎن در
ﭘﺎﯾـﺎن ﺟﻬـﺎن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ.
۴۵

اﮔــﺮ ﮐﺴــﯽ از ﺷــﻤﺎ ﺳــﻮال ﮐﻨــﺪ ،ﻋﯿﺴــﯽ ﺷــﻤﺎ را از ﭼــﻪ ﭼﯿــﺰی ﻧﺠــﺎت داده اﺳــﺖ،
ﭘﺎﺳــﺦ ﺷــﻤﺎ ﭼﯿﺴــﺖ؟ ﭼــﻪ ﺷــﻬﺎدت ﺷــﺨﺼﯽ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ در ﻣــﻮرد ﻗــﺪرت ﻣﺴــﯿﺢ در
زﻧﺪﮔــﯽ ﺧــﻮد ﺑﺪﻫﯿــﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۶ﺑﻬﻤﻦ

ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺮای ﻣﺎ )اﺷﻌﯿﺎ (۷ ،۶ :۹
در ﺗﻮاﻟـﯽ وﻻدت ﻫـﺎی ﻋامﻧﻮﺋﯿـﻞ و ﻣﻬﯿـﺮ ﺷـﻼل ﻫـﺎش ﺑَـﺰ ،در اﯾﻨﺠـﺎ در ﮐﺘـﺎب اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﻪ
ﺳـﻮﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟـﺪ ﻣﺨﺼـﻮص اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻮدک در اﯾﻦ آﯾﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ اﺷﻌﯿﺎ .۷ ،۶ :۹
ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ رﻫﺎﯾـﯽ دﻫﻨـﺪه ﻧﺎﻣﻬـﺎ و اﻟﻘـﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ دارد ﮐـﻪ او را ﺑﻪ ﺷـﯿﻮه ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .در ﺧـﺎور ﻧﺰدﯾـﮏ ﮐﻬـﻦ ،ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن و ﺧﺪاﯾـﺎن دارای ﭼﻨﺪﯾـﻦ ﻧﺎم
ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗـﺎ ﻋﻈﻤـﺖ و ﺷـﮑﻮه ﺧﻮدﺷـﺎن را ﻧﺸـﺎن دﻫﻨﺪ.
ﻧـﺎم او »ﻋﺠﯿـﺐ« اﺳـﺖ ،درﺳـﺖ ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐﻪ ﻓﺮﺷـﺘﻪ اﻟﻬـﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧـﺎم ﺧﻮد را ﺑـﺮای ﭘﺪ ِر
ﺳﺎﻣﺴـﻮن »ﻋﺠﯿـﺐ« ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ )داوران ۱۸ :۱۳؛ دارای ﻫـامن رﯾﺸـﻪ ﻋـﱪی اﺳـﺖ( و
ﺳـﭙﺲ ﺷـﻌﻠﻪ ﻫـﺎی آﺗـﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎ ِه ﻣﺎﻧﻮح ﺑﻪ ﺳـﻮی آﺳـامن زﺑﺎﻧـﻪ ﮐﺸـﯿﺪ )داوران  ،(۲۰ :۱۳ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﭘﯿﺸـﮑﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﺮای ﺑﯿـﺶ از ﻫـﺰار ﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ ،از ﭘﯿﺶ ﺑـﻪ منﺎﯾﺶ ﻣـﯽ ﮔﺬارد.
از او ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺧﺪاوﻧـﺪ )ﺧـﺪای ﻗـﺎدر و ﺗﻮاﻧـﺎ( و ﺧﺎﻟـﻖ اﺑـﺪی )»ﭘـﺪر ازﻟﯽ«؛ ﻧـﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
ﻟﻮﻗـﺎ  ....۳۸ :۳آدم ،ﻓﺮزﻧﺪﺧـﺪا( ﯾـﺎد ﻣﯽ ﺷـﻮد.
او ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ از ﺧﺎﻧﺪان داود اﺳﺖ؛ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺘﯽ او ﺟﺎودان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ،اﯾﻦ ﮐﻮدک ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﻮﻗﺎ  ۸ :۲ﺗﺎ .۱۴
ﺑﺮﺧـﯽ ﺳـﻌﯽ ﮐـﺮده اﻧـﺪ ﺗـﺎ او را ﺣﺰﻗﯿـﺎی ﭘﺎدﺷـﺎه ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ،اﻣـﺎ اﯾـﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔـﺎت ﺑﺴـﯿﺎر
ﻓﺮاﺗـﺮ و ﺑﺮﺗـﺮ از ﺧﺼﻮﺻﯿـﺎت ﻫﺮ اﻧﺴـﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻋﺎدی اﺳـﺖ .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺷـﺨﺺ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ اﯾﻦ
ﺻﻔـﺎت اﺳـﺖ :ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ،ﭘـﴪ ﯾﮕﺎﻧـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ و آﻓﺮﯾﻨﻨـﺪه ﺧﻠﻘـﺖ )ﯾﻮﺣﻨـﺎ  ۱ :۱ﺗـﺎ ۱۴ ،۳؛
ﮐﻮﻟﺴـﯿﺎن  ۱۵ :۱ﺗـﺎ ۱۷؛ ﮐﻮﻟﺴـﯿﺎن ۹ :۲؛ ﻋﱪاﻧﯿـﺎن  ،(۲ :۱ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺑﺪﻧﯿـﺎ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را
ﻧﺠـﺎت دﻫـﺪ و ﺑـﻪ ﻣـﺎ آراﻣﺶ ﺑﺒﺨﺸـﺪ .متـﺎم ﻗﺪرت و اﻗﺘـﺪار در آﺳـامن و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ او داده ﺷـﺪ،
۴۶

و او ﻫﻤﯿﺸـﻪ در ﮐﻨـﺎر ﻣﺎﺳـﺖ )ﻣﺘـﯽ  ۱۸ :۲۸ﺗـﺎ  .(۲۰او ﺿﻤـﻦ ﺣﻔـﻆ اﻟﻮﻫﯿـﺖ ﺧﻮﯾـﺶ ،ﺟﺴـﻢ
اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﭘﻮﺷـﯿﺪ ﺗـﺎ ﺑﺎ ﻣـﺎ در ﺿﻌﻔﻬﺎﯾامن ﻫﻤـﺪردی ﮐﻨﺪ )ﻋﱪاﻧﯿـﺎن  .(۱۶ :۴ﺑﺮای ﻣـﺎ ﻓﺮزﻧﺪی زاده
ﺷـﺪه .....ﮐﻪ اﺑﺪی اﺳـﺖ!
»ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ،و در ﻫﺮ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ او در
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن رﺳﺎﻟﺘﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ،از آﺧﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﭙﻪ ﺟﻠﺠﺘﺎ ،ﺑﺎ او در ﻧﱪد ﺑﻮد .ﺷﯿﻄﺎن
ﺧﺪا را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را ﻣﻠﺰم ﮐﺮده ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
او ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی از ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ منﯽ داﻧﺴﺖ ،و ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻓﺪاﮐﺎری
ﺑﮑﻨﺪ .اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن در ﻣﻠﮑﻮت ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد؛ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ او از
ﻣﻠﮑﻮت راﻧﺪه ﺷﺪ ،او دامئﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﻠﺰم ﮐﺮدن ﻋﺒﺎدت اﺟﺒﺎری ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ او ،ﺧﻮد ،ﺧﺪا را
اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮد .ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت دروﻏﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ ،و ﭘﺪر را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ«.
اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،ﺟﻠﺪ اول ،ﺻﻔﺤﺎت .۴۰۷ ،۴۰۶

ﻣﺘﻦ ﺑﺎﻻ در ﺧﺼﻮص ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۷ﺑﻬﻤﻦ

)The Rod of God’s Anger (Isa. ۱۰:۳۴–۹:۸
اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ﺑـﻪ ﺗﻮﺿﯿـﺢ ﮐﺘـﺎب اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۱ :۹ﺗﺎ  ۵ﻣﯽ ﭘـﺮدازد ﮐﻪ ﻧﺠـﺎت ﻣﺮدﻣـﯽ را ﮐﻪ در
اﻧـﺪوه و ﻇﻠﻤـﺖ ﺑﻮدﻧـﺪ ﭘﯿـﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺟﺎدوﮔﺮان و ﺳـﺎﺣﺮان اﻋﺘـامد ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧـﺪ و ﻃﻌﻤـﻪ ﻓﺘﻮﺣـﺎت ﺟﻨﮕـﯽ ،و ﻇﻠـﻢ و ﺳـﺘﻢ ﺷـﺪﻧﺪ» :ﭼـﻮب ﴎﮐـﻮب ﮐﻨﻨـﺪه اﯾﺸـﺎن را
ﺷﮑﺴـﺘﯽ ،درﺳـﺖ ﻫامﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﻣﺪﺗﻬـﺎ ﭘﯿـﺶ ارﺗـﺶ ﻣﺪﯾـﺎن ﺷﮑﺴـﺖ دادی« )اﺷـﻌﯿﺎ .(۴ :۹
رﻧـﺞ و ﻋـﺬاب ﻗـﻮم ﺧـﺪا را ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ در آﯾـﺎت ﻓـﻮق ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ.
ﻟﻌﻨـﺖ ﻫﺎﯾـﯽ را ﮐـﻪ در ﻻوﯾـﺎن  ۱۴ :۲۶ﺗﺎ  ۳۹آﻣﺪه اﺳـﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼـﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺧﻮد
را ﺑـﻪ ﯾﮑﺒـﺎره ﺗﻨﺒﯿـﻪ منـﯽ ﮐﻨـﺪ و ﻃـﯽ ﭼﻨـﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﻨﺒﯿـﻪ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ؟ اﯾﻦ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی را در ﻣﻮرد
ﺷـﺨﺼﯿﺖ و اﻫـﺪاف او آﺷـﮑﺎر ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ؟
اﮔـﺮ ﺧـﺪا ﻣـﯽ ﺧﻮاﺳـﺖ ﻗـﻮم ﺧـﺪا را ﻫـﻼک ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻓـﻮرا آﻧﺎن را ﺗﺴـﻠﯿﻢ آﺷـﻮری
ﻫـﺎ ﮐﻨـﺪ .اﻣـﺎ او ﺻﺒـﻮر اﺳـﺖ» ،زﯾـﺮا منـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺴـﯽ ﻧﺎﺑـﻮد ﺷـﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﯾـﻞ اﺳـﺖ ﻫﻤﻪ از
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸـﺎن ﺗﻮﺑـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ« )دوم ﭘﻄـﺮس  .(۹ :۳ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ در دوران »داوران« ،ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻗـﻮم
ﯾﻬـﻮدا و اﴎاﺋﯿـﻞ اﺟـﺎزه داد ﺗـﺎ ﺑﺮﺧـﯽ ﻋﻮاﻗـﺐ ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﺣامﻗـﺖ ﻫﺎﯾﺸـﺎن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿـﺐ ،ﺷـﺎﯾﺪ آﻧـﺎن آﻧﭽـﻪ را ﮐـﻪ اﻧﺠـﺎم داده ﺑﻮدﻧـﺪ را درک ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را داﺷـﺘﻪ

۴۷

ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﻬـﱰی ﺑﮑﻨﻨـﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﮐﺎرﻫـﺎی ﴍﯾﺮاﻧـﻪ ﺧـﻮد اﴏار ورزﯾﺪﻧﺪ و
ﻗﻠﺒﻬﺎﯾﺸـﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا و در ﺧﻮاﺳـﺘﻬﺎی او ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺒﯿﺎﯾﺶ ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺳـﺨﺖ ﮔﺸـﺖ،
ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﯿـﺶ از اﯾـﻦ از آﻧﻬـﺎ ﺣامﯾـﺖ ﻧﮑـﺮد .اﻣـﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻐﯿـﺎن ﺧﻮد اداﻣـﻪ دادﻧـﺪ .اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ
رو ﺑـﻪ زوال ﺑـﺎ متـﺮد آﻧـﺎن ﺗﮑـﺮار ﺷـﺪ ﺗـﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑـﻪ دﯾﮕﺮ ﭼـﺎره ای ﺑﺮای ﺧـﺪا ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷـﺘﻨﺪ.
اﺷـﻌﯿﺎ از ﺑـﺎب  ۸ :۹ﺗـﺎ  ۲ :۱۰را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﮔﻨـﺎه و ﺗﻘﺼﯿـﺮ ﻣـﺮدم ﭼـﻪ ﺑـﻮد؟ آﻧـﺎن ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ ﭼـﻪ
ﮐﺴـﯽ ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﮔﻨـﺎه ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ؟ ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ در ﻣﯿـﺎن آﻧـﺎن ﻣﻘـﴫ ﺑﻮد؟
آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ در اﯾﻨﺠـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﻢ ،ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ در ﴎاﴎ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس دﯾـﺪه ﻣﯽ
ﺷـﻮد ،واﻗﻌﯿـﺖ اراده آزاد اﺳـﺖ .ﺧـﺪا اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎ را آزاد آﻓﺮﯾـﺪ )او ﻧﺎﮔﺰﯾـﺮ ﺑﻮد؛ در ﻏﯿـﺮ اﯾﻨﺼﻮرت،
آﻧﻬﺎ منﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺧﻮاﺳـﺖ ﺧﻮد و ﺑﺎ متﺎم وﺟﻮد او را دوﺳـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و
ﻣﻠـﺰم ﺑـﻪ آن ﺑﻮدﻧـﺪ( ،اﻣـﺎ آزادی دارای ﮔﺰﯾﻨﻪ ای اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑـﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﻤﯿﺸـﻪ در ﭘﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺟﻠﺐ ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آﺷـﮑﺎر ﺳـﺎﺧنت ﻣﺤﺒﺖ و ﺷـﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳـﺖ،
اﻣـﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻣـﺎ اﺟـﺎزه ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﻧﺘﺎﯾـﺞ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿـامت اﺷـﺘﺒﺎه ﺧـﻮد روﺑﺮو
ﺷـﻮﯾﻢ؛ درد ،رﻧـﺞ ،ﺗـﺮس ،ﭘﺮﯾﺸـﺎﻧﯽ ،و ﻣـﻮاردی از اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ ،ﻫﻤـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﻣﺎ در
درک ﭘﯿﺎﻣﺪﻫـﺎی دوری و ﺟﺪاﺋـﯽ از اوﺳـﺖ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،ﮔﺎﻫـﯽ اﯾﻨﻬﺎ منﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷـﻮﻧﺪ
ﺗـﺎ اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎ از ﮔﻨـﺎه دوری ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑﺴـﻮی ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧـﺪ .اﺧﺘﯿـﺎ ِر آزادی ﻓـﻮق اﻟﻌﺎده اﺳـﺖ؛
ﺑـﺪون آزادی ﺑـﺮای ﺗﺼﻤﯿـﻢ ﮔﯿـﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﺳـﺨﺖ اﺳـﺖ .ﺑـﺎ اﯾﻨﺤـﺎل ،وای ﺑﺮ ﺣﺎل ﮐﺴـﺎﻧﯿﮑﻪ از آن
آزادی ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮده و ﺗﺼﻤﯿامت اﺷـﺘﺒﺎﻫﯽ اﺗﺨـﺎذ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از درد و رﻧﺞ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از راه ﺧﻄﺎ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ؟ )ﯾﺎ ،آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺎم او را درک ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ(.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۸ﺑﻬﻤﻦ

رﯾﺸﻪ و ﺷﺎﺧﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ )اﺷﻌﯿﺎ (۱۱
»ﺷـﺎﺧﻪ ای« ﮐﻪ از »رﯾﺸـﻪ ﯾﺴـﯽ« ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ ،در اﺷـﻌﯿﺎ  ۱: ۱۱ﮐﯿﺴـﺖ؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ زﮐﺮﯾﺎ
۸ :۳؛ زﮐﺮﯾـﺎ  ۱۲ :۶ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.
اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۱ :۱۱ﺑـﺎ ﺗﺼـﻮری از درﺧﺘـﺎن ﻗﻄـﻊ ﺷـﺪه ﮐـﻪ در ﺑـﺎب  ۳۴ ،۳۳ :۱۰آﻣﺪه اﺳـﺖ،
ﴍوع ﻣـﯽ ﺷـﻮد» .رﯾﺸـﻪ ﯾﺴـﯽ« ﺑﯿﺎﻧﮕـﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧـﺪان داود )ﭘﴪ ﯾﺴـﯽ( ﻗﺪرت
ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ داد )داﻧﯿـﺎل  ۱۰ :۴ﺗـﺎ  ۲۰ ،۱۷ﺗـﺎ  .(۲۶اﻣـﺎ ﯾـﮏ ﺷـﺎﺧﻪ/ﻧﻬﺎﻟﯽ از ﮐﻨـﺪه
ﯾﺴـﯽ ﺟﻮاﻧـﻪ ﻣـﯽ زﻧـﺪ؛ ﯾﻌﻨـﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋـﯽ از ﻧﺴـﻞ داود ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

۴۸

ﭼـﺮا ﭘﺎدﺷـﺎه ﺟﺪﯾـﺪ از ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﻨﺘﺴـﺐ ﺑـﻪ داود ﻧﯿﺰ »رﯾﺸـﻪ ﯾﺴـﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد )اﺷـﻌﯿﺎ
(۱۰ :۱۱؟ اﯾـﻦ ﺑـﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ؟ )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ .(۱۶ :۲۲
اﯾـﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔـﺎت ﺗﻨﻬـﺎ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﻣﺴـﯿﺢ اﺳـﺖ ﮐﻪ از»رﯾﺸـﻪ و از ﻧﺴـﻞ داود اﺳـﺖ« )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ
 .(۱۶ :۲۲ﻣﺴـﯿﺢ از ﻧﺴـﻞ داود اﺳـﺖ )ﻟﻮﻗﺎ  ۲۳ :۳ﺗﺎ  ،(۳۱ﮐﻪ از ﻧﺴـﻞ آدم ،ﮐﺴـﯿﮑﻪ »ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا«
ﺑـﻮد )ﻟﻮﻗـﺎ  ،(۳۸ :۳ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ او را آﻓﺮﯾـﺪ )ﻧـﮕﺎه ﮐﻨﯿـﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺣﻨـﺎ  ۱ :۱ﺗـﺎ ،(۱۴ ،۳
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،ﻣﺴـﯿﺢ ﺟـﺪ داود و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ از ﻧﺴـﻞ او ﺑﻮد!
از ﭼـﻪ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎﯾـﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺮوای ﺗـﺎزه از ﻧﺴـﻞ داود ﺗﺎﺛﯿـﺮات اﻫﺮﯾﻤﻨـﯽ ﮔﻨـﺎه و ارﺗـﺪاد را ﻣﻌﮑﻮس
و ﺧﻨﺜـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ؟ اﺷـﻌﯿﺎ .۱۱
او در ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اراده ﺧﺪا ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ و ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ داوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﴍﯾﺮ را
ﻣﺠﺎزات منﻮده و ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ او زﻣﺎم اﻣﻮر را در دﺳﺖ ﮔﯿﺮد،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﴎاﯾﯿﻞ و ﯾﻬﻮدا را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ،و آﻧﺎن را اﺣﯿﺎ منﻮده ،ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﺘﺤﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ :اﺷﻌﯿﺎ  ۲۰ :۱۰ﺗﺎ .(۲۲ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻗﻮی و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ داو ِد
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺘﻬﺎ را ﺷﮑﺴﺖ داد .اﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺰرگﺗﺮ از
داود ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا او ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ را ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮه ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ :ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن دﯾﮕﺮ
در ﭘﯽ ﺷﮑﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و در آراﻣﺶ ﺑﺎ ﺻﯿﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ زﯾﺴﺖ )اﺷﻌﯿﺎ ۶ :۱۱ﺗﺎ .(۹
آﯾـﺎ اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۱در ﻣـﻮرد آﻣـﺪن اوﻟﯿـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ،ﯾـﺎ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ دوﺑـﺎره او ،ﯾـﺎ در ﻣـﻮرد ﻫـﺮ دو آن
ﺻﺤﺒـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ؟ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ ﻧـﮕﺎه ﮐﻨﯿـﺪ و ﻣﺸـﺨﺺ ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ ﮐـﺪام آﯾـﺎت در ﻣﻮرد
ﮐـﺪام ﻇﻬـﻮر ﺻﺤﺒـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ؟
در اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ،۱۱ﻫﺮ دو ﻇﻬﻮر ﻣﺴﯿﺢ را در ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﮔﺮه ﺧﻮرده اﻧﺪ ،زﯾﺮا آﻧﻬﺎ دو ﺑﺨﺶ از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ دو روی ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻖ
و ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺠﺎت ،ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻇﻬﻮر ﻧﯿﺎز دارد :ﻇﻬﻮر اوﻟﯿﻪ ،ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؛ و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐامل آرزوﻫﺎ و اﻣﯿﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿامن در اﻧﺘﻈﺎرش ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ آﻣﺪن اول ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره او ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ؟ اﮔﺮ آﻣﺪن اوﻟﯿﻪ ﻣﺴﯿﺢ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻣﺪن دوﺑﺎره ﻧﺸﻮد ،ﭘﺲ ﻫﺪف اوﻟﯽ ﭼﻪ ﺑﻮده؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۹ﺑﻬﻤﻦ

»ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽ دﻫﯽ« )اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۱۲ﺗﺎ (۶
اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۱۲ﯾـﮏ ﻣﺰﻣـﻮر )ﴎود( ﮐﻮﺗـﺎه ﭘﺮﺳﺘﺸـﯽ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺣﻤﺖ ﺗﺴـﻠﯽ
۴۹

ﻣﻘﺘﺪراﻧـﻪ اوﺳـﺖ .ﻣﺰﻣـﻮر ،از زﺑـﺎن ﯾـﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪه ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑﯿـﺎن ﻣﯽ ﺷـﻮد ،و ﻧﺠـﺎت وﻋﺪه
داده ﺷـﺪه را ﺑـﺎ ﻧﺠـﺎت ﯾﻬﻮدﯾـﺎن در ﺧـﺮوج از ﻣـﴫ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ )ﻧـﮕﺎه ﮐﻨﯿـﺪ (۱۶ :۱۱؛
اﯾـﻦ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﴎود ﻣﻮﺳـﯽ و اﴎاﺋﯿﻠﯿﺎن اﺳـﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ از دﺳـﺖ ﺳـﭙﺎه ﻓﺮﻋـﻮن در درﯾﺎی ﴎخ
ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ )ﺑـﻪ ﺧـﺮوج  ۱۵ﻧـﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ(.
اﯾـﻦ ﴎود در اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۱۲را ﺑـﺎ ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ  ۲ :۱۵ﺗـﺎ  ،۴ﴎود ﻣﻮﺳـﯽ و ﺑـﺮه ،ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ.
ﻫـﺮ دو ﴎود ﺧـﺪا را ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﻣﯽ ﺳـﺘﺎﯾﻨﺪ؟
اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۲ :۱۲ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ رﻫﺎﯾﯽ دﻫﻨﺪه ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﺠﺎت ﻣﻦ اﺳﺖ« و »او ﻧﺠﺎت ﻣﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ« .ﻧﺎم
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺧﺪای ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﮕﺎری اﺳﺖ« )ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﯽ .(۲۱ :۱
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎت اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺠﺎت را ارزاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )اﺷﻌﯿﺎ (۱۲:۲؛ ﺑﻠﮑﻪ او ﺧﻮدش ﻧﺠﺎت اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر
ﯾﮕﺎﻧﮥ ﻗﺪوس اﴎاﺋﯿﻞ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ )اﺷﻌﯿﺎ  (۶ :۱۲ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ .ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ!
ﻋﯿﺴﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ را ﺻﻮرت داد؛ او »اﻧﺴﺎن ﺷﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﮔﺮدﯾﺪ« )ﯾﻮﺣﻨﺎ .(۱۴ :۱
او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﻨﺎه ﺷﺪ )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  .(۲۱ :۵او
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ آراﻣﺶ ﻣﺎﺳﺖ )اﻓﺴﺴﯿﺎن .(۱۴ :۲
ﺟـﺎی ﺷـﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ »روزی ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه ﺟﺪﯾـﺪ از ﺧﺎﻧـﺪان داود ،منﻮﻧﻪ ای ﺑﺮای
ﻣﻠﺘﻬـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد« )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۱۰ :۱۱ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ او ﺑـﺮ روی ﺻﻠﯿـﺐ رﻓـﺖ و ﺑـﻪ ﻋـﺎمل ﺑـﺎﻻ ﺑﺮده
ﺷـﺪ ،ﻫﻤـﻪ آدﻣﯿـﺎن را ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﺧﻮد ﮐﺸـﯿﺪ )ﯾﻮﺣﻨـﺎ  !(۳۳ ،۳۲ :۱۲و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ،ﺑﻪ ﺳـﻮی ﺧﺪای
ﻗﺪﯾـﺮ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد )اﺷـﻌﯿﺎ  ،(۲۱ :۲۰و او ﻓﺮزﻧﺪی اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺑـﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ،
»ﺷـﺎﻫﺰاده ﺻﻠﺢ و ﺳـﻼﻣﺘﯽ« )اﺷﻌﯿﺎ .(۶ :۹

در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻧﺠﺎت ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .روﻣﯿﺎن ﺑﺎب  ۲۴ :۳را
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ رﺳﺘﮕﺎری و ﻧﺠﺎت در ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ؛ رﺳﺘﮕﺎری
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در او اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،و از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ رﺳﺘﮕﺎری ﺳﻬﻤﯽ اﺑﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻧﺠﺎت
در او از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﺎن ﻣﺎﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ،زﯾﺮا ﺷﺮﯾﻌﺖ و اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﺴﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﻧﺠﺎم داد ،و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﺎن
ﻣﺎ را ﻋﺎدل ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺳﺘﮕﺎری را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد .ﭼﮕﻮﻧﻪ داﻧﺴﺘﻦ
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﯿﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻧﺠﺎت را ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ در اﺛﺮ
اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﺑﻮدن ﺑﺮای رﺳﺘﮕﺎری درﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﯿﺪ؟
۵۰

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۰ﺑﻬﻤﻦ

اﻧﺪﯾﺸـﻪای ﻓﺮاﺗـﺮ» :دل ﻫـﺮ ﭘـﺪر ﺑـﴩی ﺑـﺮای ﭘـﴪش ﺷـﺪﯾﺪا ً ﻣﺸـﺘﺎق ،ﻧﮕـﺮان و در
اﻟﺘﻬـﺎب اﺳـﺖ .او ﺑـﻪ ﺳـﯿامی ﻓﺮزﻧـﺪ ﮐﻮﭼﮑـﺶ ﻣـﯽ ﻧﮕﺮد و ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸـﯿﺪن ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮات زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ
ﺧـﻮد ﻣـﯽ ﻟـﺮزد .ﭼﻨﯿـﻦ ﭘـﺪری از اﻋـامق دل ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧـﺪ ﻋﺰﯾـﺰش را از ﻗﺪرت ﺷـﯿﻄﺎن
ﻣﺼـﻮن و از وﺳﻮﺳـﻪ ﻫـﺎ و ﻧـﺰاع دور ﻧﮕـﻪ دارد .ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻓﺮزﻧـﺪ ﯾﮕﺎﻧـﻪ ﺧﻮﯾـﺶ را ارزاﻧـﯽ منـﻮد
ﺗـﺎ در اﯾـﻦ ﻣﺒـﺎرزه ﺟـﺪی و ﭘـﺮ از ﺧﻄـﺮ ﻓﺮزﻧﺪامنﺎن را ﯾـﺎری ﮐﺮده و ﻣﺴـﯿﺮ ﺣﯿﺎت را ﺑﺮای اﯾﺸـﺎن
اﯾﻤـﻦ ﺳـﺎزد .اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﻣﺤﺒـﺖ ﺧـﺪا ،ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ آﺳـامن و زﻣﯿـﻦ را ﺣﯿـﺮت زده ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ« )اِﻟﻦ
ﺟـﯽ واﯾـﺖ ،آرزوی اﻋﺼـﺎر ،ﺻﻔﺤﻪ .(۴۹
»ﻣﺴـﯿﺢ ﮐﺴـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧـﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﴍاﯾـﻂ ﻻزم را ﺑـﺮای ﻧﺠﺎت و رﺳـﺘﮕﺎری
اﻧﺴـﺎن ﻣﻬﯿـﺎ ﮐﻨـﺪ .ﻫﯿـﭻ ﻓﺮﺷـﺘﻪ ای ،ﻫﯿـﭻ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ اﻧـﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻻﯾﻖ و ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﺑـﺮای اﻧﺠﺎم
اﯾـﻦ ﮐﺎر ﺑـﺰرگ ﻧﺒـﻮد .ﭘـﴪ اﻧﺴـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾـﯽ ﺑـﻪ آﺳـامن ﺑـﺮده ﻣﯽﺷـﺪ؛ ﻓﻘـﻂ ﯾـﮏ ذات
ﻻﯾﺘﻨﺎﻫـﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﮐﺎر ﻧﺠـﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﺎ رﺿﺎﯾﺖ و اراده ﺧـﻮد آﻣﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺪم
و ﻫﻤﻨﺸـﯿﻦ ﻧﺎﺳﭙﺎﺳـﺎن و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺷـﻮد ،ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﯿﺮد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷـﻮد ،و ﺟﺎن
ﺧـﻮد را ﮐﻔـﺎره ﮔﻨـﺎه ﮐﻨـﺪ .در در ﺟﻠﺴـﺎت ﻣﻠﮑـﻮت آﺳـامن ،ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑـﺎر ﮔﻨﺎه اﻧﺴـﺎن ﺳـﻨﺠﯿﺪه
ﺷـﺪ ،ﻣﮑﺎﻓﺎت ﮔﻨﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪ ،و ﻣﺴـﯿﺢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ او ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻓﺮاﻫـﻢ ﮐـﺮدن ﴍاﯾﻄـﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﮔﺴـﱰش اﻣﯿﺪ ﺑﺮای ﻧﺴـﻞ ﺳـﻘﻮط ﮐﺮده ﻣﯽ ﺷـﻮد را ﺑـﺮ ﻋﻬﺪه
ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد« )اِﻟـﻦ ﺟـﯽ واﯾﺖ ،ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی زﻣﺎن ،ﭘﻨﺠـﻢ ﻣﺎرس ﺳـﺎل .(۱۸۹۶

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:

ﻫﻤﺎﻧﻄــﻮر ﮐــﻪ در اﺷــﻌﯿﺎ ﺑــﺎب  ۱۱دﯾﺪﯾــﻢ ،ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻫــﺮ دو ﻇﻬــﻮر ﻣﺴــﯿﺢ را در ﯾــﮏ
ﺗﺼﻮﯾــﺮ ﻧﺸــﺎن ﻣــﯽ دﻫــﺪ .اﯾــﻦ ﺣﺪاﻗــﻞ ﺗــﺎ ﺣــﺪودی ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﻪ ﺗﻮﺿﯿــﺢ اﯾﻨﮑــﻪ
ﭼـﺮا ﺑﺮﺧــﯽ از ﯾﻬﻮدﯾــﺎن ﺗﻮﻟــﺪ ﻣﺴــﯿﺢ را ﻗﺒــﻮل ﻧﮑﺮدﻧــﺪ ،ﮐﻤــﮏ ﮐﻨــﺪ ،زﯾـﺮا آﻧﻬــﺎ اﻧﺘﻈــﺎر
داﺷــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ او ﮐﺎرﻫﺎﯾــﯽ را اﻧﺠــﺎم دﻫــﺪ ﮐــﻪ ﻓﻘــﻂ در ﺑﺎزﮔﺸــﺖ و ﻇﻬــﻮر دوﺑــﺎره او
رخ ﺧﻮاﻫﻨــﺪ داد .اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع درﺑــﺎره اﻫﻤﯿــﺖ ،و درک درﺳــﺖ از ﻣﺎﻫﯿــﺖ ﻇﻬــﻮر
اوﻟﯿــﻪ ﻣﺴــﯿﺢ ﭼــﻪ ﻣــﯽ ﮔﻮﯾــﺪ؟ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﺜــﺎل ،دﯾــﺪﮔﺎه ﻫــﺎی دروﻏﯿــﻦ ، ،در ﻣــﻮرد
ﺑﺎزﮔﺸــﺖ دوﺑــﺎره او ،ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻣــﺮدم را ﺑ ـﺮای ﻓﺮﯾــﺐ ﺷــﯿﻄﺎن در زﻣــﺎن
ﻫــﺎی آﺧــﺮ ﺑــﻪ دام ﺑﯿﻨــﺪازد؟ )ﻧــﮕﺎه ﮐﻨﯿــﺪ ﺑــﻪ ﮐﺘــﺎب ﻧﺒــﺮد ﻋﻈﯿــﻢ ﻓﺼــﻞ  ،۳۹ﺧﺎﻧــﻢ
اِﻟــﻦ ﺟــﯽ واﯾــﺖ(.

ﺧﻼﺻـﻪ :در روزﮔﺎر اﺷـﻌﯿﺎ ،ﮐـﻪ ﻧـﺎم او ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی »ﻧﺠـﺎت ﺧﺪاوﻧـﺪ« اﺳـﺖ ،ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ
ﻣـﺮدم ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪه ﺧـﻮد وﻋـﺪه داد ﺗـﺎ آﻧـﺎن را از ﻇﻠـﻢ و ﺳـﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ارﺗـﺪاد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد
ﻧﺠـﺎت ﺑﺨﺸـﺪ .اﯾـﻦ ِ
ﻧﺒـﻮت اﻣﯿـﺪ ،ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺴـﯿﺢ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﮐﻪ ﻧـﺎم او ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
»ﺧـﺪای ﻧﺠﺎت« اﺳـﺖ.
۵۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۱۱ﺑﻬﻤﻦ

ﺳﻪ ﭘﴪ ﮔﻤﺸﺪه

ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪرو ﻣﮏ ﭼِ ﺰﻧﯽ ،اﻣﻮر ﺑﺸﺎرﺗﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ

ﻣﺎرﺗـﺎ آﮔﻮﺋﯿـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺮﺳـﺘﺎر و ﺷـﻮﻫﺮش ﻟﻮﺋﯿـﺲ آرﺑﻮﯾـﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷـﮏ
ﻋﻤﻮﻣـﯽ ،از ﺟﺸـﻦ ﻫـﺎی روز اﺳـﺘﻘﻼل در ﻣﯿـﺪان ﻣﺮﮐـﺰی ﺷـﻬﺮ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻣﮑﺰﯾﮑﻮ ﮐﻪ
در ﮐﺸـﻮر ﭼﯿـﻦ واﻗـﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻟـﺬت ﻣـﯽ ﺑﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﯾﮏ ﺑﯿـامر ﺳـﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮی
آﻧـﺎن را ﻗﻄـﻊ ﮐﺮد.
ﭘﯿـﺮزن ﮐـﻪ اﺳـﻤﺶ ﻣﺎدرﺑـﺰرگ آﻧـﺎ ﺑـﻮد ﮔﻔـﺖ» :ﻣﺎرﺗـﺎ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫـﻢ ﺑﺎ ﺗـﻮ ﺣﺮف
ﺑﺰﻧـﻢ« .او ﺗﻮﺿﯿـﺢ داد ﮐـﻪ داﻣـﺎدش ﻫﻔـﺖ روز ﭘﯿـﺶ در ﺳـﻦ  ۳۳ﺳـﺎﻟﮕﯽ ﺑﺨﺎﻃـﺮ
ﺣﻤﻠـﻪ ﻗﻠﺒـﯽ ﻣـﺮده ﺑـﻮد .دﺧﱰش ﻫﺸـﺖ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ را در زﻧـﺪان ﺑﻮده اﺳـﺖ .او
ﺳـﻪ ﻧـﻮه ﭘـﴪ  ۷و  ۹و  ۱۰ﺳـﺎﻟﻪ داﺷـﺖ .او ﮐﺎر منـﯽ ﮐـﺮد و منـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ از آﻧﻬـﺎ
ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﮐﻨـﺪ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،ﭘﴪﺑﭽـﻪ ﻫـﺎ ﻏﻤﮕﯿـﻦ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﮔﺮﯾـﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ .او
ﮔﻔﺖ»:منـﯽ داﻧـﻢ ﭼـﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﮑﻨﻢ«.
ﻣﺎرﺗـﺎ ﻫـﻢ منـﯽ داﻧﺴـﺖ ﭼـﮑﺎر ﺑﮑﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎ ﺷـﺒﺎن ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﺷـﺒﺎن ﺑﻪ
آﻧـﺎن ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﺮادران را ﺑـﻪ ﻣﺮاﺳـﻢ دﻋﺎی ﻫﻔﺘﮕـﯽ وﯾﮋه ﮐـﻮدﮐﺎن دﻋﻮت
ﮐﻨﻨـﺪ .اﺳـﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ »ﻋﯿﺴـﯽ ﻋﻨـﺎن زﻧﺪﮔـﯽ ام را در دﺳـﺖ ﺑﮕﯿـﺮ« ﺑـﻮد و دو ﻫﻔﺘـﻪ
ﺑﻌـﺪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷـﺪ.
ﻣﺎدرﺑـﺰرگ آﻧـﺎ ﻫـﻢ ﺑـﻪ راﺣﺘـﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓـﺖ ﺗـﺎ ﻧـﻮه ﻫﺎﯾـﺶ را ﺑـﻪ ﺟﻠﺴـﺎت ﻋـﴫ
ﺑﻔﺮﺳـﺘﺪ .ﻧـﻮه ﺑﺰرﮔـﱰش ژوآن ﮐـﻪ ده ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﻧﺨﻮاﺳـﺖ ﺑﺮود ﭼﻮن ﻫﺮﮔﺰﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ
ﻧﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد .ﻧـﻮه وﺳـﻄﯽ ﻟﻮﺋﯿـﺲ ﮐـﻪ  ۹ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻮد ﻗﺒـﻼ در ﺑـﺎره ﺧـﺪا ﻧﺸـﻨﯿﺪه ﺑـﻮد
و ﺧﻮاﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑﯿﺸـﱰ در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﺑﺪاﻧـﺪ .وﻗﺘـﯽ او ﺷـﻨﯿﺪ ﮐـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧـﺶ ﻣـﺮده ﮔﺮﯾـﻪ ﮐـﺮد .او ﻣـﺮگ ﭘﺪرﺧـﻮدش را ﺑـﻪ ﯾـﺎد آورد .ﻧـﻮه ﮐﻮﭼﮑـﱰ
ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴـﮑﻮ  ۷ﺳـﺎﻟﻪ ﻫـﻢ در اﺑﺘـﺪا دامئـﺎ در ﺧـﻮاب ﺑـﻮد.
ﻃﻮﻟـﯽ ﻧﮑﺸـﯿﺪ ﮐـﻪ ﭘﴪﻫـﺎ ﺑـﺮای رﻓـنت ﺑـﻪ ﺟﻠﺴـﺎت ﺑـﯽ ﺻـﱪی ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ.
ﻣﺎدرﺑـﺰرگ آﻧـﺎ دﯾـﺪ ﮐـﻪ ﭘﴪﻫـﺎ ﻟﺒﺎﺳـﻬﺎی ﻧﻮﯾـﯽ ﮐـﻪ اﻋﻀـﺎی ﮐﻠﯿﺴـﺎ داده اﻧـﺪ را ﻣﯽ
ﭘﻮﺷـﻨﺪ و ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﯿﺸـﱰﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
دوﺑـﺎره ﺑـﻪ ﺟﻠﺴـﺎت ﺑﺮوﻧـﺪ .وﻗﺘـﯽ ﻓﻬﻤﯿـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮاﯾﺸـﺎن ﻟﺒﺎس اﺻـﻼ اﻫﻤﯿﺘـﯽ ﻧﺪارد
ﺑﺴـﯿﺎر ﺷـﮕﻔﺘﺰده ﺷـﺪ .آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ در ﻣـﻮرد ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﯿﺸـﱰ ﺑﺪاﻧﻨـﺪ .ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
۵۲

در ﻃـﯽ ﺟﻠﺴـﺎت دﻋـﺎ ﻋﺎﺷـﻖ ﻋﯿﺴـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ و ﭘـﺲ از ﭘﺎﯾـﺎن ﺟﻠﺴـﺎت دﻋـﺎ ﻫﺮ روز
ﺳـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﻣـﯽ رﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺎرﺗﺎ ﻫـﺮ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺳـﺒﺖ ﴍوع ﮐﺮد ﺑـﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭘﴪﻫﺎ
و ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس را ﻣـﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﺷـﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺷـﺒﺎن ،ﭘﴪﻫﺎ را ﺑـﻪ اردوی
ﭘﯿﺸـﺎﻫﻨﮕﯽ دﻋـﻮت ﮐـﺮد .آﻧﻬـﺎ ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﺻﺒـﺢ و ﻋـﴫ را دوﺳـﺖ داﺷـﺘﻨﺪ .در ﯾﮑـﯽ
از ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﻫـﺎ ﯾـﮏ ﭘـﴪ ﻧﺎﺗـﻮان  ۹ﺳـﺎﻟﻪ ﺷـﻬﺎدت ﺷـﺨﺼﯽ ﺧـﻮد را ﮔﻔـﺖ و اﻋـﻼم
ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﺑﮕﯿﺮد .ﺷـﻬﺎدت او ﻗﻠـﺐ ﻟﻮﺋﯿـﺲ را ﳌﺲ ﮐـﺮد و او ﻧﯿﺰ
ﺗﺼﻤﯿـﻢ ﮔﺮﻓـﺖ ﺗـﺎ ﻗﻠﺒـﺶ را ﺑـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑﺪﻫـﺪ .وﻗﺘـﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را ﺑـﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ
ﮔﻔـﺖ آﻧﻬـﺎ ﻧﯿـﺰ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓنت ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﺮای آن روز
ﺧـﺎص ﻣﻤﻠـﻮ از ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷـﺪه ﺑﻮد.
اﻣـﺮوز ﭘﴪﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ۱۳ ،۱۲و  ۱۵ﺳـﺎﻟﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در روزﻫـﺎی ﺳـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﻫﻨـﮕﺎم ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﻣﺴـﺌﻮل ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺻﻮﺗـﯽ و ﺗﺼﻮﯾـﺮی ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﻟﻮﺋﯿـﺲ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺎل
ﺷـﺶ ﻣﻮﻋﻈـﻪ اﻧﺠـﺎم داده اﺳـﺖ و اﻣﯿـﺪوار اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﺒﺎن ﺑﺸـﻮد .ﻣﺎدرﺑـﺰرگ آﻧﺎ
ﮔﻔﺖ»:ﻧـﻮه ﻫﺎﯾـﻢ ﮐﺎﻣـﻼ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺗـﺮ از ﭼﯿـﺰی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻗﺒـﻼ ﺑﻮدﻧـﺪ ،وﻗﺘﯽ ﭘﻨﺞ
ﺳـﺎل ﭘﯿـﺶ از آﻧـﺎن در روز اﺳـﺘﻘﻼل ﮐﻤـﮏ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺑـﻮدم .ﻣﻦ از ﻣﺎرﺗﺎ و ﺷـﻮﻫﺮش
ﻟﻮﺋﯿﺲ ﻣﺘﺸـﮑﺮم«.
ﺿﻤﻨـﺎ ﻟﻮﺋﯿـﺲ اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺪﯾـﻮن روح اﻟﻘـﺪس ﻫﺴـﺘﯿﻢ .او ﮔﻔﺖ»:اﯾـﻦ
روح اﻟﻘـﺪس ﻫﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ«.

۵۳

درس ﺷﺸﻢ

 ۱۷ – ۱۱ﺑﻬﻤﻦ

ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ:

اﺷﻌﯿﺎ ۱۳؛ اﺷﻌﯿﺎ  ۲ :۱۳ﺗﺎ ۲۲؛ اﺷﻌﯿﺎ ۱۴؛ اﺷﻌﯿﺎ  ۲۴ﺗﺎ .۲۷

آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :اﯾﻨـﮏ اﯾـﻦ ﺧـﺪای ﻣﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻨﺘﻈـﺮ او ﺑﻮدهاﯾـﻢ و ﻣـﺎ را ﻧﺠـﺎت ﺧﻮاﻫﺪ
داد .اﯾـﻦ ﺧﺪاوﻧـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻨﺘﻈـﺮ او ﺑﻮدهاﯾـﻢ ﭘـﺲ ازﻧﺠـﺎت او ﻣـﴪور و ﺷـﺎدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﯿـﻢ
ﺷـﺪ« )اﺷـﻌﯿﺎ .(۹ :۲۵
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺒﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻏﺮور ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﺮد ،زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ را
ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد و در اﻧﺘﻈﺎر ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ او ﺑﻮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر اﺳﱰس و اﺿﻄﺮاب ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ
و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﻋﱰاف ﮐﻨﺪ .ﮐﺸﯿﺶ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه او ﭼﯿﺴﺖ؟
»او ﭘﺎﺳـﺦ داد :ﮔﻨـﺎه ﻏـﺮور ،زﯾـﺮا ،ﭼﻨـﺪ روز ﭘﯿـﺶ ،ﻣﻦ ﺑﺮای ﺳـﺎﻋﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﯾﻨﻪ ﻧﺸﺴـﺘﻢ
و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺗﺤﺴـﯿﻦ و ﺳـﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮدم .ﮐﺸـﯿﺶ ﭘﺎﺳـﺦ داد :اوه ،اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﻏﺮور ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ
– ﺑﻠﮑـﻪ ﮔﻨـﺎه ﺗﻮﻫـﻢ ﯾﺎ ﺗﺨﯿﻞ ﺑﻮده اﺳـﺖ!«
از زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﮔﻨـﺎه در ﻗﻠـﺐ ﻓﺮﺷـﺘﻪ ﻣﻘﺘـﺪر ﺟﻮاﻧـﻪ زد ،ﻏـﺮور ﻣﺮزﻫـﺎی واﻗﻌﯿـﺖ را درﻫـﻢ
ﺷﮑﺴـﺖ )ﭼـﻪ در ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﯾـﺎ اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎ( .در ﻫﯿـﭻ ﺟﺎﯾـﯽ اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻞ ﺑﺪﺗﺮ از ﻏـﺮور روﺣﺎﻧﯽ در
اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ وﺟـﻮد اﯾـﻦ ﺧﺼﻠـﺖ در ﺑـﴩ ﭼﻨﺎن او را ﻓﺎﺳـﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﻧﺠﺎت او
ﻓﻘـﻂ در اﺛـﺮ مثـﺮه ﮐﺎر ﺷـﺨﺺ دﯾﮕـﺮی ﺑـﻪ ﻧﯿﺎﺑـﺖ از او ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ.
اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ ،در ﻣﯿـﺎن ﻣﻄﺎﻟـﺐ دﯾﮕـﺮ ،ﻧﮕﺎﻫـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﺸـﺎ و ﴎﭼﺸـﻤﻪ ﻏـﺮور و ﺧﻮدﺳـﺘﺎﯾﯽ
ﺧﻮاﻫﯿـﻢ اﻧﺪاﺧـﺖ.
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱۸ﺑﻬﻤﻦ –  ۶ﻓﻮرﯾﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۵۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۱۲ﺑﻬﻤﻦ

ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺑﺪ ﻣﻠﺘﻬﺎ )اﺷﻌﯿﺎ (۱۳
اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۱ :۱۳ﺑـﺎ ﴎآﻏـﺎزی ﴍوع ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ اﺷـﻌﯿﺎ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﮐﺘـﺎب
ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ )ﺑـﺎ اﺷـﻌﯿﺎ ۱ :۱؛ اﺷـﻌﯿﺎ  ۱ :۲ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ(؛ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽ رﺳـﺪ ﮐﻪ
ﺑﺨـﺶ ﺟﺪﯾـﺪی از ﮐﺘﺎﺑـﺶ را آﻏـﺎز ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﺼﻞ ﻫـﺎی  ۱۳ﺗﺎ  ۲۳ﺣﺎوی ﭘﯿﺸـﮕﻮﺋﯽ ﻫـﺎی داوری
ﻋﻠﯿـﻪ ﻣﻠـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺖ .ﺑﯿﺎﯾﯿـﺪ ﺗـﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ.
ﭼﺮا اﯾﻦ ﻧﺒﻮت ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺒﻮت ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﴍوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟
اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۵ :۱۰ﺗﺎ  ۳۴ﻗﺒﻼ داوری ﻋﻠﯿﻪ آﺷﻮر را اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺧﻄﺮ در روزﮔﺎر اﺷﻌﯿﺎ
ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۲۴ :۱۴ﺗﺎ  ۲۷ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای در ﻫﻢ ﺷﮑﺴنت آﺷﻮر را
ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻓﺼﻞ ﻫﺎی  ۱۳ﺗﺎ  ۲۳ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﻠﻞ ﴎوﮐﺎر دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﺑﺎﺑـﻞ ﺑـﺎ داﺷـنت ﻣﯿـﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،ﻣﺬﻫﺒـﯽ ،و ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻏﻨـﯽ و ﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﻌﺪﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
اﺑﺮﻗﺪرﺗـﯽ ﻇﻬـﻮر ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﯾﻬـﻮدا را ﻓﺘـﺢ و آﻧـﺎن را ﺗﺒﻌﯿـﺪ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .اﻣـﺎ از دﯾـﺪﮔﺎه ﺑـﴩی
دوران اﺷـﻌﯿﺎ ،اﯾـﻦ اﻣـﺮ منـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﯽ آﺷـﮑﺎر ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﯾـﺪی ﺑﺮای ﻗـﻮم ﺧﺪا
ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .در ﺑﺨـﺶ ﻋﻤـﺪه دوران ﺧﺪﻣـﺖ اﺷـﻌﯿﺎ ،آﺷـﻮر ﺑـﺮ ﺑﺎﺑـﻞ ﺗﺴـﻠﻂ داﺷـﺖ .از ﺳـﺎل
 ۷۲۵ﻗﺒـﻞ از ﻣﯿـﻼد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ ﺗﻐﻠـﺖ ﻓـﻼﴎ ﺳـﻮم ﺑﺎﺑـﻞ را ﺗﺴـﺨﯿﺮ ﮐـﺮد ،آﻧـﺮا ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟﺰﯾﯽ
از ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﺑﺎﺑـﻞ ﺗﺤـﺖ ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﻓﻮل )ﭘﻮﻟـﻮ؛دوم ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ۱۹ :۱۵؛ اول ﺗﻮارﯾـﺦ  (۲۶ :۵اﻋﻼم
ﮐـﺮد .ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن آﺷـﻮر ﭼﻨﺪﯾـﻦ ﺑـﺎر ﺑﺎﺑـﻞ را ) ۷۱۰ق.م ۷۰۲ ،.ق.م ۶۸۹ ،.ق.م ،.و  ۶۴۸ق.م(.
دوﺑـﺎره ﺗﺤـﺖ ﺗـﴫف ﺧـﻮد در آوردﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤـﺎل ،ﴎاﻧﺠﺎم ،ﺑﺎﺑـﻞ ﺑﻪ اﺑﺮﻗﺪرﺗﯽ ﺑـﺰرگ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﺷـﺪ ،ﻗﺪرﺗـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﯾﻬﻮدﯾـﻪ را ﻧﺎﺑـﻮد ﮐﻨﺪ.

ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﺷﻌﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﻟﺤﻦ ﺗﻨﺪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﺮا ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﯾﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت رخ دﻫﻨﺪ؟ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺮﺧﯽ
از اﻓﺮاد ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ )اﺷﻌﯿﺎ
(۱۶ :۱۳؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﺪا را درک ﮐﻨﯿﻢ؟ اﯾﻦ آﯾﺎت و ﮐﻠﯿﻪ آﯾﺎت ﻣﻮﺟﻮد
در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در
ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮔﻨﺎه و ﺷﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﺾ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺤﺒﺖ
ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﮔﻨﺎه ﺑﺪ و ﻫﻼک ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﻌﯿﺎ اﯾﻦ ﻫﺸﺪارﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،ﺷﻔﺎ ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و از ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺪای
۵۵

ﻣﻬﺮﺑﺎن و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ را درک ﮐﺮده اﯾﺪ؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﺳﻮال را از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ
واﻗﻌﺎ اﯾﻦ ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ او ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺒﺖ او ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﯾﺎ ،از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺻﻠﯿﺐ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن را ﺑﺮ روی آن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ ،و از ﻫﺮ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ درد
و ﻋﺬاب ﮐﺸﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از آن »ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻠﺘﺸﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ
رﻧﺞ ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻧﺞ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮروی ﺻﻠﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت دﺷﻮار ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۱۳ﺑﻬﻤﻦ

ﺑﺎﺑﻞ ،ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻋﻈﻤﺖ داﺷﺖ )اﺷﻌﯿﺎ  ۲ :۱۳ﺗﺎ (۲۲
در ﺳـﺎل  ۶۲۶ﻗﺒـﻞ از ﻣﯿـﻼد ،ﻧﺒﻮﭘﻠـﴪ ﮐﻠﺪاﻧـﯽ ،ﺷـﮑﻮه و ﻋﻈﻤـﺖ ﺑﺎﺑﻠﯿـﺎن را ﺑـﺎ رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ
ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ اﺣﯿـﺎ ﮐـﺮد ،و ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﺑﻠﯿـﺎن ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ آﻧﻬـﺎ )ﺑﺎ ﻣﺎدﻫﺎ( در ﺷﮑﺴـﺖ آﺷـﻮر
ﴍوع ﺷـﺪ .ﭘـﴪش ،ﻧﺒﻮﮐﺪﻧـﴫ دوم ،ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﯾﻬـﻮدا را ﻓﺘـﺢ و آﻧـﺎن را ﺗﺒﻌﯿـﺪ ﮐـﺮد.
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد؟ )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ داﻧﯿﺎل ﺑﺎب .(۵
در ﺳـﺎل  ۵۳۹ﻗﺒـﻞ از ﻣﯿـﻼد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ ﮐـﻮرش ﻓﺎرﺳـﯽ ﺑﺎﺑـﻞ را ﺗﺴـﺨﯿﺮ و ﺗﺤـﺖ ﺳـﻠﻄﻪ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﺎد-ﻓﺎرس درآورد )داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ۵را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( ،اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ اﺳـﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸـﻪ
از دﺳـﺖ داد .در ﺳـﺎل  ۴۸۲ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ،ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷـﺎه اول ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﯿﺮﺣامﻧﻪ ای ﺷـﻮرش ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن
ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻓـﺎرس را ﴎﮐـﻮب ﮐﺮد .وی ﻣﺠﺴـﻤﻪ ﻣـﺮدوک ،ﺑﺖ ﺑـﺰرگ ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﺮداﺷـﺖ ،و
ﻇﺎﻫـﺮا ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺳـﺘﺤﮑﺎﻣﺎت و ﻣﻌﺎﺑﺪ آﺳـﯿﺐ رﺳـﺎﻧﺪ.
در ﺳـﺎل  ۳۳۱ﻗﺒـﻞ از ﻣﯿـﻼد ،اﺳـﮑﻨﺪر ﺑﺰرگ ،ﺑﺎﺑـﻞ را از اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻓﺎرس ﺑـﺪون ﺟﻨﮓ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷـﻬﺮ ﺑﺎﺑـﻞ ﻋﻠﯿﺮﻏـﻢ روﯾـﺎی ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت او ﺑـﺮای ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨـﺖ ﴍﻗـﯽ او ،در ﻃـﯽ
ﭼﻨﺪﯾـﻦ ﻗـﺮن از ﺑﯿـﻦ رﻓـﺖ .در ﺳـﺎل  ۱۹۸ﺑﻌـﺪ از ﻣﯿـﻼد ،ﺳـﭙﺘﯿﻤﻮس ﺳـﻮروس ،ﺑﺎﺑـﻞ را ﺑﺼـﻮرت
ﺷـﻬﺮی ﮐﺎﻣـﻼ ﻣـﱰوک ﯾﺎﻓـﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،ﺷـﻬﺮ ﺑـﺰرگ ﺑـﺎ ﻋﻈﻤـﺖ در اﺛـﺮ ﻣﱰوک ﺷـﺪن و ﺑـﻪ ﺣﺎل
ﺧـﻮد رﻫـﺎ ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن ﺧـﻮد رﺳـﯿﺪ .اﻣـﺮوزه ﺑﺮﺧـﯽ از روﺳـﺘﺎﺋﯿﺎن ﻋﺮاﻗـﯽ در ﺑﺨـﺶ ﻫﺎﯾﯽ از
اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ،اﻣﺎ آﻧـﺎن ﺷـﻬﺮ را آﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎزﺳـﺎزی ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﴎﻧﻮﺷـﺖ ﺑﺎﺑـﻞ ﮐـﻪ در اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۳ﴍح داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،آزادی ﻧـﻮادﮔﺎن ﯾﻌﻘـﻮب را رﻗـﻢ
ﻣﯿﺰﻧـﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ  ۴ :۱۴ﺗـﺎ  ،(۶ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ روزی ﺗﺤـﺖ ﻇﻠـﻢ و ﺳـﺘﻢ ﺑﺎﺑﻠﯿﯿـﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ .ﻓﺘـﺢ ﺑﺎﺑـﻞ
ﺗﻮﺳـﻂ ﮐـﻮروش در ﺳـﺎل  ۵۳۹ﭘﯿـﺶ از ﻣﯿـﻼد ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺤﻘـﻖ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺷـﺪ.اﮔﺮﭼﻪ او اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ را
وﯾـﺮان ﻧﮑـﺮد ،اﻣـﺎ اﯾـﻦ ﴎآﻏـﺎز ﭘﺎﯾـﺎن ﺑﺎﺑـﻞ ﺑـﻮد و ﺑﺎﺑـﻞ دﯾﮕـﺮ ﻫﺮﮔـﺰ اﻣـﺖ ﺧـﺪا را ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻧﮑﺮد.
اﺷـﻌﯿﺎ  ،۱۳ﺳـﻘﻮط ﺑﺎﺑـﻞ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان داوری اﻟﻬـﯽ ﺑـﻪ منﺎﯾـﺶ ﻣـﯽ ﮔـﺬارد .ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎﻧـﯽ ﮐﻪ
ﺷـﻬﺮ را ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ ،ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ  ۲ :۱۳ﺗـﺎ  .(۵زﻣـﺎن داوری »روز
۵۶

ﺧﺪاوﻧـﺪ« ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد )اﺷـﻌﯿﺎ  ،(۷ ،۶ :۱۴و ﺧﺸـﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﻗﺪرمتﻨﺪ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﺮروی
ﺳـﺘﺎرﮔﺎن ،ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ،ﻣـﺎه ،آﺳـامنﻫﺎ ،و زﻣﯿـﻦ اﺛـﺮ ﻣـﯽ ﮔـﺬارد )اﺷـﻌﯿﺎ .(۱۳ ،۱۰ :۱۳
داوران ﺑﺎب  ۵را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﴎود دﺑﻮره و ﺑﺎراق ،ﺧﺪاوﻧﺪ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﻠﺮزد و ﺑﺎران از آﺳامن ﻣﯽ ﺑﺎرد )داوران  .(۴ :۵داوران ﺑﺎب
 ۲۱ ،۲۰ :۵ﻋﻨﺎﴏ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﺮای ﻧﱪد ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻇﺎمل ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.

ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در اوج ﺷﮑﻮه و ﻋﻈﻤﺖ ﺑﺎﺑﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن
اﺷﻌﯿﺎ در ﺑﺎب  ۱۳ﺑﻪ وﯾﮋه اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۱۹ :۱۳ﺗﺎ  ۲۲را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﭼﻘﺪر اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد! ﭼﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﺎ
اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ؟ ﭼﺮا اﺣﻤﻖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﺪاﻧﯿﻢ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۴ﺑﻬﻤﻦ

ﺳﻘﻮط و اﻓﺘﺎدن ﮐﻮه »ﭘﺎدﺷﺎه« )اﺷﻌﯿﺎ (۱۴
در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺳـﻘﻮط ﺑﺎﺑـﻞ )اﺷـﻌﯿﺎ  ،(۱۳ﮐـﻪ رﻫﺎﯾـﯽ و آزادی ﻗـﻮم ﺧﺪاوﻧـﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ  ۱ :۱۴ﺗﺎ (۳
در آن آﻣـﺪه اﺳـﺖ ،اﺷـﻌﯿﺎ در ﺑـﺎب  ۴ :۱۴ﺗـﺎ  ۲۳ﺣﮑﺎﯾﺘـﯽ ﮐﻨﺎﯾـﻪ آﻣﯿﺰ )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑـﻪ ﻣﯿﮑﺎه ،۴ :۲
ﻋﱪاﻧﯿـﺎن  (۶ :۲ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه ﺑﺎﺑـﻞ را ﺑﯿـﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻣنت ﺑﺼﻮرت ﺷﻌﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد
ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺮده را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺮگ
درود ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ )اﺷﻌﯿﺎ  ۹ :۱۴و  ،(۱۰ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﺮم ﻫﺎ و ﺣﴩات ﺑﺴﱰ او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ )اﺷﻌﯿﺎ :۱۴
 .(۱۱ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺳﺎده منﺎﯾﺸﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻐﺮور ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻣﺘﮑﱪ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ -اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮی در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ!
اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۱۲ :۱۴ﺗﺎ  ۱۴ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ اِﻋامل ﺷﻮد؟
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎﺑﻠﯽ از ﻋﺪم ﻋﺰت ﻧﻔﺲ رﻧﺞ منﯽ ﺑﺮدﻧﺪ)داﻧﯿﺎل  .(۵ ،۴اﻣﺎ آرزو داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ »ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل« )اﺷﻌﯿﺎ  (۱۴ :۱۴ﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﻨﺪ .در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ادﻋﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺤﮑﻢ و ﻗﻮی ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،آﻧﺎن ﻣﺘﻤﻠﻖ و ﺗﺎﺑﻊ آﻧﻬﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻄﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ روز ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﻪ در آن ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮد ﻗﺒﻞ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﺮدوک ،ﻣﺪال ﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ او دوﺑﺎره ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ اﯾﺪه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻮﭼﮑﱰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽـﻮن اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ،۱۴ﺣﺰﻗﯿـﺎل ﺑـﺎب  ۲۸ﻧﯿـﺰ ﺗﮑـﱪ ﺣﺎﮐـﻢ ﺷـﻬﺮ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آﺳـامن ﻫـﺎ ﻣـﯽ
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ِ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت داده ﺷـﺪه ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﺳـﻠﻄﻨﺖ
رﺳـﯿﺪ را ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣـﯽ دﻫـﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در اﯾﻨﺠـﺎ،
ﯾـﺎ ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ زﻣﯿﻨـﯽ اﺳـﺖ و ﻧﻘﻄـﻪ ﻫـﺪف ﺧﺪاوﻧﺪ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﯿﺸـﻮد :زﻣﺎﻧـﯽ ﺗﻮ منﻮﻧﻪ
ﮐـامل ﺑـﻮدی ،ﭼـﻪ ﺧﺮدﻣﻨـﺪ و زﯾﺒﺎ ﺑـﻮدی .در ﻋـﺪن ،در ﺑﺎغ ﺧـﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐـﺮدی ،و ﺗﻮ ﮐﺮوﺑﯽ
ﻣﺴـﺢ ﺷـﺪه ﺑـﻮدی و ﻣـﻦ ﻓﺮﺷـﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه را ﻣﺤﺎﻓـﻆ ﺗـﻮ ﮔﺬاﺷـﺘﻢ ،از روزی ﮐـﻪ آﻓﺮﯾﺪه ﺷـﺪی،
ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﻮدی ﺗـﺎ زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﭘﻠﯿـﺪی در ﺗﻮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷـﺪ .ﭘﺲ ﺗـﻮ را ﭼـﻮن ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ از ﮐـﻮه ﻣﻘﺪس
ﺧـﺪا ﺑﯿـﺮون اﻓﮑﻨـﺪم ،و ﮐﺴـﯽ ﺧﻮاﻫـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﴎاﻧﺠـﺎم ﺑﺎ آﺗـﺶ ﻫﻼک ﻣﯿﺸـﻮی )ﺣﺰﻗﯿـﺎل :۲۸
 ۱۲ﺗـﺎ  .(۱۸اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻣـﻮرد ﻫـﺮ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺻـﺪق ﮐﻨـﺪ ،و اﺻﻄﻼﺣـﺎت ﺧـﺎص
ﺑـﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در اﯾـﻦ ﻣـنت ﭼﻨـﺎن ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﻧﺎﻣﻔﻬـﻮم ﺑﻨﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾـﺪ .اﻣﺎ
ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ  ۷ :۱۲ﺗـﺎ  ۹از ﻣﻮﺟـﻮدی ﺗﻮاﻧـﺎ ﺳـﺨﻦ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﺧـﻮد را از ﻣﻠﮑـﻮت
راﻧـﺪه ﺷـﺪ» :آن ﻣـﺎر ﻗﺪﯾﻤـﯽ ﮐـﻪ متﺎم ﺟﻬـﺎن را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺎﻣﺶ اﺑﻠﯿﺲ و ﺷـﯿﻄﺎن اﺳـﺖ«
)ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ  ،(۹ :۱۲ﮐﺴـﯿﮑﻪ در ﻋـﺪن ﺣـﻮا را ﻓﺮﯾـﺐ داد )ﭘﯿﺪاﯾـﺶ .(۳
ﺷـﯿﻄﺎن ﺗﺨﯿـﻼت ﻣﺘﮑﱪاﻧـﻪ ای دارد . . . » :ﺗـﻮ ﮔﻔﺘـﻪای ﮐـﻪ ﺧـﺪا ﻫﺴـﺘﯽ و در ﻗﻠـﺐ درﯾﺎﻫـﺎ
ﺑﺮﺗﺨـﺖ ﺧﺪاﯾـﺎن ﻧﺸﺴـﺘﻪای ،ا ّﻣـﺎ ﺗـﻮ ﻓﺎﻧـﯽ ﻫﺴـﺘﯽ و ﻧﻪ ﺧـﺪا« )ﺣﺰﻗﯿـﺎل .(۲ :۲۸
ﻣـﺮگ او ﺛﺎﺑـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ او ﺧﺪا ﻧﯿﺴـﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺴـﯿﺢ ،ﺷـﯿﻄﺎن در داﺧـﻞ درﯾﺎﭼﻪ
آﺗـﺶ ﻫـﻼک ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ  ،(۱۰ :۲۰و ﻫﺮﮔـﺰ دﯾﮕـﺮ در ﺟﻬﺎن ﺗـﺮدد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﺷــﻌﯿﺎ ﺑــﺎب  ۱۴ ،۱۳ :۱۴را ﺑــﺎ ﻣﺘــﯽ ﺑــﺎب  ،۲۹ :۱۱ﯾﻮﺣﻨــﺎ  ۵ :۱۳و ﻓﯿﻠﯿﭙﯿــﺎن  ۵ :۲ﺗــﺎ ۸
ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﮐﻨﯿــﺪ .اﯾــﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﭼــﻪ در ﻣــﻮرد ﺷــﺨﺼﯿﺖ ﺧــﺪا در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑــﺎ ﺷــﺨﺼﯿﺖ
ﺷــﯿﻄﺎن ﭼــﻪ ﻣــﯽ ﮔﻮﯾــﺪ؟ اﯾــﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ در ﻣــﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕــﯽ ﻧﮕــﺮش ﺧﺪاوﻧــﺪ ﺑــﻪ ﻏﺮور،
ﺗﮑﺒــﺮ ،ﺧــﻮد ﺑﯿﻨــﯽ ،و ﺗﻤﺎﯾــﻞ ﺑــﻪ ﺑﺮﺗــﺮی ،ﭼــﻪ ﻣــﯽ ﮔﻮﯾــﺪ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۱۵ﺑﻬﻤﻦ

دروازه ﻣﻠﮑﻮت )اﺷﻌﯿﺎ (۱۴ ،۱۳
در اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۱۴ﻃﻌﻨﻪ ای ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﯿﻄﺎن» ،ﺳﺘﺎره ﺻﺒﺢ« ﺳﻘﻮط ﮐﺮدﻫﯿﺎ »ﭘﴪ ﺳﭙﯿﺪه دم«
)اﺷﻌﯿﺎ  (۱۲ :۱۴ﺑﺎ ﻃﻌﻨﻪ ای ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﺮا؟ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺑﺎب  ۱ :۱۳ﺗﺎ  ۹را
ﺑﺎ اژدﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﯿﻄﺎن در )ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ  (۹ :۱۲ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﯽ را ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک در ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺑﺎب  ۵ :۱۲ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻋﯿﺴﯽ را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﻮد ،ﺑﮑﺸﺪ )ﻣﺘﯽ
 .(۲اژدﻫﺎ ﻫﻢ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻗﺪرت روم ﮐﻪ ﻫﯿﺮودﯾﺲ ﻣﻌﺮف آن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن
از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﯿﻄﺎن ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﻗﻔﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ و ﺷﺎﻫﺰاده ﺻﻮر ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد.
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ﭼﺮا ﺑﻌﺪا» ،ﺑﺎﺑﻞ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روم در )اول ﭘﻄﺮس  ،(۱۳ :۵و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ در
ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ )ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ِ۸ :۱۴؛ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ۱۹ :۱۶؛ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ۵ :۱۷؛ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ (۲۱ ،۱۰ ،۲ :۱۸
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ آﻧﺎن اﺷﺎره دارد؟
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺑﻞ واﻗﻌﯽ ،روم و »ﺑﺎﺑﻞ« در ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﻣﺘﮑﱪ و ﺳﺘﻤﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻮم
ﺧﺪا ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ روا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺑﺎب  ۶ :۱۷در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ دﯾﺪم ﮐﻪ
آن زن از ﺧﻮن ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ و ﺧﻮن ﺷﺎﻫﺪان ﻋﯿﺴﯽ ﴎﻣﺴﺖ ﺑﻮد« .آﻧﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪا ﻗﯿﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﺪه
ای ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﺎم »ﺑﺎﺑﻞ« اﺳﺖ .در زﺑﺎن ﺑﺎﺑﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی» :دروازه ﺧﺪا)ﯾﺎن(« اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻣﮑﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو اﻟﻬﯽ را ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۲۱را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮج ﺑﺎﺑﻞ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺧﺪا ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ درﺟﻪ اﻟﻬﯽ
ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﻨﺪ و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﻮن مبﺎﻧﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﯾﻌﻘﻮب از روﯾﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﻮت و زﻣﯿﻦ را ﺑﻬﻢ
ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده ،ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ﻓﺮﯾﺎد زد» :اﯾﻦ ﺟﺰ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻨﺠﺎ دروازه آﺳامن اﺳﺖ« )ﭘﯿﺪاﯾﺶ
 .(۱۷ :۲۸ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» ،ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا«» ،دروازه آﺳامن« اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ راه دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ
ﻗﻠﻤﺮو اﻟﻬﯽ .ﯾﻌﻘﻮب آن ﻣﮑﺎن را »ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ« ،ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا« اﺳﺖ.
»دروازه آﺳامن« در ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ و »دروازه ﺧﺪاﯾﺎن« در ﺑﺎﺑﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎدی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻗﻠﻤﺮو اﻟﻬﯽ ﺑﻮد .ﻧﺮدﺑﺎن ﯾﻌﻘﻮب در آﺳامن ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا از ﺑﺎﻻ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺑﺮجﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻫﺮﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن از زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺳامن )ﺑﺎﻻ( ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ راﻫﻬﺎی ﻣﺘﻀﺎد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ راه ﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎد ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﮕﺎری اﺳﺖ» :زﯾﺮا ﺑﻪ ﻓﯿﺾ
و از راه اﯾامن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،و اﯾﻦ از ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻄﺎی ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﻧﻪ از اﻋامل ،ﺗﺎ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﺪ« )اﻓﺴﺴﺴﯿﺎن  .(۹ ،۸ :۲متﺎم ادﯾﺎن »دروﻏﯿﻦ« از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺮاﺋﯽ
و اﻧﺴﺎﻧﮕﺮاﺋﯽ »ﺳﮑﻮﻻر« ،اﻟﮕﻮﺋﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺘﮑﱪ دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ دو روﯾﮑﺮد ،ﺑﻪ
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺴﯿﺢ در ﻣﻮرد ﻓﺮﯾﺴﯽ و ﺑﺎﺟﮕﯿﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ )ﻟﻮﻗﺎ  ۹ :۱۸ﺗﺎ .(۱۴

آﻫﻨﮕﺴــﺎز ﮐﺎﻧﺎداﯾــﯽ ،ﻟﺌﻮﻧــﺎرد ﮐﻮﻫــﻦ ،ﺣﺘــﯽ ﭘــﺲ از ﮔﺬراﻧــﺪن ﭼﻨﺪﯾــﻦ ﺳــﺎل در ِدﯾــﺮ
ذن در ﯾــﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒــﻪ ﺑــﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒــﻪ ﮐﻨﻨــﺪه ﮔﻔــﺖ» :ﻣــﻦ ﻧﺠــﺎت ﻧﯿﺎﻓﺘــﻪ ام« .ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ
ﺑــﻪ زﻣﯿﻨــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ اﻣــﺮوز ،ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﺷــﻤﺎ ﻣﺸــﮑﻞ او ﭼــﻪ ﺑــﻮد؟ او ﺑ ـﺮای ﺷــﻨﺎﺧﺖ
ﻧﺠــﺎت و رﺳــﺘﮕﺎری ﺑــﻪ ﭼــﻪ ﭼﯿــﺰی ﻧﯿــﺎز داﺷــﺖ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۶ﺑﻬﻤﻦ

ﭘﯿﺮوزی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺻﻬﯿﻮن )اﺷﻌﯿﺎ  ۲۴ﺗﺎ (۲۷
۵۹

اﻟﻬـﺎم اﻟﻬـﯽ در ذﯾـﻞ ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ ﻣﻠـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۳ﺗـﺎ  ،۲۳و اﺷـﻌﯿﺎ  ۲۴ﺗـﺎ  ۲۷اوج
ﺷﮑﺴـﺖ دﺷـﻤﻨﺎن ﺧـﺪا و ﻧﺠـﺎت ﻗـﻮم او را در ﻣﻘﯿـﺎس ﺟﻬﺎﻧـﯽ ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ.
ﭼـﺮا ﺗﻮﺿﯿﺤـﺎت اﺷـﻌﯿﺎ در ﻣـﻮرد وﯾﺮاﻧـﯽ و ﭘﺮﯾﺸـﺎﻧﯽ زﻣﯿـﻦ )اﺷـﻌﯿﺎ  (۲۴ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻮﺻﯿـﻒ ﯾﻮﺣﻨﺎ
از وﻗﺎﯾـﻊ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺰاران ﺳـﺎل ﭘـﺲ از ﺑﺎزﮔﺸـﺖ دوﺑﺎره ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ (۲۰؟
ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﺷﻌﯿﺎ  ۱۳و  ،۱۴ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻗﺪرﺗﻬﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی
اﺳﺖ» ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ« منﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺣﺎﮐامن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮔﺮداﻧﻨﺪه و ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده
آﻧﻬﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺳﻘﻮط ﺑﺎﺑﻞ )اﺷﻌﯿﺎ  (۹ :۲۱اﺳﺖ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻌﺪا ﺗﮑﺮار ﺷﻮد )ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ  ،۸ :۱۴ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ  ،(۲ :۱۸و ﺷﯿﻄﺎن ﴎاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از
ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﻣﺴﯿﺢ ﻫﻼک ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ  .(۱۰ :۲۰در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﻧﻮع
داوری »روز ﺧﺪاوﻧﺪ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد )اﺷﻌﯿﺎ  ،(۷ ،۶ :۱۳وﻟﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ »روز ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻬﯿﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ« )ﯾﻮﺋﯿﻞ ،۳۱ :۲ﻣﻼﮐﯽ  ،۵ :۴را ﺑﺎ ﺻﻔﻨﯿﺎ  ۷ :۱ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ( ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ،در اﺷﻌﯿﺎ  ،۲۴ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﻧﺒﯽ در ﻃﯽ ﴍاﯾﻄﯽ ﻣﯿﴪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ او ﺑﺎ زﻣﺎن آن آﺷﻨﺎﯾﯽ
دارد و آن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺎه ﻧﻮر ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺑﯿﺪ؛
ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او در اورﺷﻠﯿﻢ از ﻓﺮاز ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
رﻫﱪان ﻗﻮم ،ﺟﻼل او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ« )اﺷﻌﯿﺎ  .(۲۳ :۲۴ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﺷﻌﯿﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ روﯾﺎی او در
ﻣﻮرد اورﺷﻠﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او آﻧﺮا ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آن در واﻗﻊ در
اورﺷﻠﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ )ﻧﻮ( ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ )ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ » .(۲ :۲۱ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ آن ﺑﺘﺎﺑﺪ؛ زﯾﺮا ﺷﮑﻮه ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﻧﻮر ﻣﯽ داد و ﭼﺮاغ آن ﺑﺮه اﺳﺖ« )ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ .(۲۳ :۲۱
آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﴍﯾﺮ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎ  ۲۱ :۲۸ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﺗﺨﺮﯾﺐ و وﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺪا »ﻋﻤﻞ« ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ،زﯾﺮاﮐﻪ او منﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ،اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﮥ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﮐﺎر اوﺳﺖ .اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﺬرﻫﺎی ﺧﻮدوﯾﺮاﻧﮕﺮی
را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد )ﯾﻌﻘﻮب  .(۱۵ :۱اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ در دﺳﺘﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ،
و اوﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﻧﺤﻮه وﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎی زﻣﺎن آﺧﺮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ  ،(۲۰اﯾﻦ ﺑﯽ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ او در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﻌﻨﺖ و ﻣﺠﺎزات ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ]ﻋﺎﻣﻞ
ﺧﺎرﺟﯽ[ﺧﺎمتﻪ دﻫﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﭽــﻪ ﻣــﺎ در اﺷــﻌﯿﺎ  ۲۴ﺗــﺎ  ۲۷ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣــﯽ ﮐﻨﯿــﻢ ﻫﻤــﺎن ﭼﯿــﺰی اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﮐﻞ ﮐﺘﺎب
ﻣﻘــﺪس ﺑﺎزﺗــﺎب ﭘﯿــﺪا ﮐــﺮده اﺳــﺖ ،ﺑــﺪان ﻣﻌﻨــﺎ ﮐــﻪ ﻣﻬــﻢ ﻧﯿﺴــﺖ ،ﭼﻘــﺪر درد ،رﻧــﺞ ،و
ﺗﺒﺎﻫــﯽ در ﺣــﺎل وﺟــﻮد دارد ،در ﭘﺎﯾــﺎن ﺧﺪاوﻧــﺪ و ﻧﯿﮑﻮﯾــﯽ او ﺑــﺮ ﺷــﺮ و ﺑــﺪی ﻏﺎﻟــﺐ آﻣﺪه
و ﭘﯿــﺮوز ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾــﻦ ،اﮔــﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿــﻢ ﮐــﻪ در اﯾــﻦ ﭘﯿــﺮوزی ﺳــﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ،ﺗﻨﻬــﺎ
ﮐﺎری ﮐــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ اﻧﺠــﺎم دﻫﯿــﻢ ،ﭼﯿﺴــﺖ؟ اﻣﺜــﺎل  ۵ :۳ﺗــﺎ ۷؛ روﻣﯿــﺎن .۹ :۱۰

۶۰

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۷ﺑﻬﻤﻦ

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ» :آﯾـﺎ رﺳـﺘﮕﺎری ﻣـﺎ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﴍاﯾﻄـﯽ ﻣﯿﴪ ﻣﯽ ﺷـﻮد؟  -ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ
اﻋـامل منـﯽ ﺗـﻮان ﻧـﺰد ﻣﺴـﯿﺢ آﻣـﺪ .ﭘـﺲ اﮔـﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧـﺰد ﻣﺴـﯿﺢ آﯾﯿﻢ ،ﻣـﴩوط ﺑﻪ ﭼﯿﺴـﺖ؟
ﴍط اﯾﻨﺴـﺖ ،ﮐـﻪ ﮐﺎﻣـﻼ اﯾامﻧـﯽ اﺑـﺪی و ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر ﺑـﻪ ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ ﺧـﻮن ﻣﻨﺠـﯽ ﻣﺼﻠـﻮب و ﻗﯿﺎم
ﮐـﺮده ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت ﺧـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ .وﻗﺘـﯽ اﯾـامن ﻣـﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ﺑﺎﺷـﺪ ،ﭘـﺲ ﻋﻤـﻞ ﻣﺎ،
ﻧﯿﮑـﻮﮐﺎری و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻋﺪاﻟـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .اﻣـﺎ وﻗﺘﯽ ﺧـﺪا در ﺟﻬﺎن ﻣـﺎ ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎری را ﻓﺮا ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧـﺪ و از او دﻋـﻮت ﺑـﻪ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﻫﯿـﭻ ﴍﻃـﯽ ﺑـﺮای او وﺟـﻮد ﻧـﺪارد؛ او ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ
ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣـﺎ را ﺑﺴـﻮی ﺧـﻮد ﻓـﺮا ﻣـﯽ ﺧﻮاﻧـﺪ ،و ﴍﻃـﯽ وﺟـﻮد ﻧﺪارد ،ﭘـﺲ ﺣﺎل ﺷـام ﻣﻠﺰم
ﻫﺴـﺘﯿﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻋـﻮت او ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﯿـﺪ .ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎر ﺑﺴـﻮی او ﻣـﯽ آﯾـﺪ ،و ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ او ﻧـﺰد
ﻣﺴـﯿﺢ ﻣـﯽ آﯾـﺪ و ﻣـﯽ ﺑﯿﻨـﺪ ﮐـﻪ او ﺻﻠﯿـﺐ ﺧـﻮد را ﺑﺴـﻮی ﺗﭙـﻪ ﺟﻠﺠﺘـﺎ ﺑـﺮ دوش ﻣـﯽ ﮐﺸـﺪ،
ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺿﻤﯿـﺮ وﺟـﻮد او را آﮔﺎه ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،و وﺟـﻮد ﻣﺤﺒﺘﯽ ﻓﺮاﺗـﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕـﺮی ﮐﻪ ﺑﺘﻮان
آﻧـﺮا ﺗﺼـﻮر ﮐـﺮد را درک ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،اﻧﺘﺸـﺎر ﻧﺴـﺨﻪ ﺧﻄـﯽ ،ﺟﻠـﺪ  ،۶ﺻﻔﺤﻪ .(۳۲

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:
 .۱ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻓﻮق از ﺧﺎﻧﻢ اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ؛ آﻧﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻄﻠﺐ
روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .او در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟ در اﻇﻬﺎرات او ﺑﻪ ﻫﺮ دو
ﻋﻨﺼﺮ ﻻزم در ﭘﯿﺮوی و ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :اﯾﻤﺎن ،و ﺳﭙﺲ اﻋﻤﺎل.
ﭼﮕﻮﻧﻪ او ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮔﺬارد و آﻧﺎن را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
 .۲ﭼﺮا ﻏﺮور و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﺮا دوری از اﯾﻦ دو ﮔﻨﺎه
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﺎن ،ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را
ﺑﺮروی ﻧﯿﺎز دوری ﮐﺮدن از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ؟ از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻐﺮور ﻫﺴﺘﯿﺪ ،و ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎن درﺳﺖ و ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭼﺮا ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪن در ﺻﻠﯿﺐ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮف آن اﺳﺖ ) ﺗﻨﻬﺎ راه رﺳﺘﮕﺎری ﺑﺮای
ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﺟﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﻏﺮور و ﺗﮑﺒﺮ در ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

 .۳آﯾــﺎ اﺷــﻌﯿﺎ اﻣﯿــﺪی ﺑــﻪ ﻧﺠــﺎت و رﺳــﺘﮕﺎری ﻣﻠــﻞ دﯾﮕــﺮ داﺷــﺖ؟ ﺑـﺮای ﻣﺜــﺎل ﻧــﮕﺎه
ﮐﻨﯿــﺪ ،اﺷــﻌﯿﺎ ۶ ،۳ :۲۵؛ اﺷــﻌﯿﺎ ) ۹ :۲۶ﺑــﺎ ﻣﮑﺎﺷــﻔﻪ  ۹ :۱۹ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﮐﻨﯿــﺪ(.
ﺧﻼﺻـﻪ :اﺷـﻌﯿﺎ در روﯾـﺎی ﺧـﻮد دﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ از آﺷـﻮر ،ﺑﺎﺑـﻞ ﯾﻬـﻮدا را ﻓﺘﺢ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺮد.
اﻣـﺎ او ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ دﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ رﻏـﻢ ﺣﺎﮐامن ﻓـﻮق ﺑـﴩی اﯾﻦ ﺟﻬـﺎن ﺗﺎرﯾـﮏ) ،اﻓﺴﺴـﯿﺎن (۱۲ :۶
ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ دﺷـﻤﻨﺎن اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﮐﺎر ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ،و ﺗﺼـﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐﻪ ﻧﻘـﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﺑـﺎزی ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧـﻪ ﭘﯿـﺮوز ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﺻﻠﺢ اﺑـﺪی را ﺑﺮای ﺳـﯿﺎره ﭘﺮﯾﺸـﺎن و
آﺷـﻔﺘﻪ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ آورد.

۶۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۱۸ﺑﻬﻤﻦ

ﻓﺮﻣﺎن ﮔﻤﺸﺪه

ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪرو ﻣﮏ ﭼِ ﺰﻧﯽ ،اﻣﻮر ﺑﺸﺎرﺗﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ

واﻟﻨﺘﯿﻨـﺎ ﺷـﻠﯽ ﮐﻪ در ﺷـﻬﺮی در ﺷـامل ﮐﺸـﻮر ﻗﺰاﻗﺴـﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐـﺮد ،وﻗﺘﯽ
ﻓﻬﻤﯿـﺪ ﮐـﻪ ﺧﻮاﻫـﺮ ﺑﺰرﮔـﺶ ﮔﺎﻟﯿﻨـﺎ اﻋﻼم ﮐـﺮده ﮐﻪ آﻧﻬﺎ متﺎﻣـﯽ ده ﻓﺮﻣـﺎن را ﻧﮕﻪ منﯽ
دارﻧﺪ ﺷـﮕﻔﺖ زده ﺷﺪ.
او ﺧﺮوج ﺑﺎب  ۲۰آﯾﺎت  ۱۱-۸را ﺧﻮاﻧﺪ:
»روز ﺳـﺒﺖ را ﯾـﺎد ﮐـﻦ ﺗـﺎ آن را ﺗﻘﺪﯾﺲ منﺎﯾﯽ .ﺷـﺶ روز ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﺎش و ﻫﻤﮥ
ﮐﺎرﻫـﺎی ﺧـﻮد را ﺑﺠـﺎ آور .اﻣﺎ روز ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ،ﺳـﺒﺖ ﯾﻬﻮه ،ﺧﺪای ﺗﻮﺳـﺖ .در آن ﻫﯿﭻ
ﮐﺎر ﻣﮑـﻦ ،ﺗـﻮ و ﭘـﴪت و دﺧـﱰت و ﻏﻼﻣـﺖ و ﮐﻨﯿـﺰت و ﺑﻬﯿﻤـﻪات و ﻣﻬـامن ﺗﻮ ﮐﻪ
درون دروازهﻫـﺎی ﺗـﻮ ﺑﺎﺷـﺪ .زﯾـﺮا ﮐـﻪ در ﺷـﺶ روز ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳـامن و زﻣﯿﻦ و درﯾﺎ
و آﻧﭽـﻪ را ﮐـﻪ در آﻧﻬﺎﺳـﺖ ﺑﺴـﺎﺧﺖ ،و در روز ﻫﻔﺘـﻢ آرام ﻓﺮﻣـﻮد .از اﯾـﻦ ﺳـﺒﺐ
ﺧﺪاوﻧـﺪ روز ﻫﻔﺘـﻢ را ﻣﺒـﺎرک ﺧﻮاﻧـﺪه ،آن را ﺗﻘﺪﯾـﺲ منﻮد«.
او و ﺧﻮاﻫـﺮش ﮔﺎﻟﯿﻨـﺎ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳـﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻠﯿﺴـﺎﯾﯽ ﺑﮕﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
روز ﺳـﺒﺖ را ﻧﮕـﻪ دارد .اﻣـﺎ ﮐﺠـﺎ را ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﮕﺮدﻧـﺪ؟ واﻟﻨﺘﯿﻨـﺎ ﺑـﻪ ﮔﺎﻟﯿﻨـﺎ ﮔﻔﺖ»:ﺑﯿﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر را اﻧﺠـﺎم دﻫﯿـﻢ .اﮔﺮﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس واﻗﻌﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاﺳـﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺴـﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ
از متﺎﻣـﯽ ده ﻓﺮﻣـﺎن ﭘﯿـﺮوی ﮐﻨـﺪ .ﭘـﺲ ﺑﯿـﺎ در ﻣـﻮرد اﯾـﻦ دﻋﺎ ﮐﻨﯿـﻢ« .آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﺳـﻪ ﻣـﺎه دﻋـﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .واﻟﻨﺘﯿﻨﺎ دﻋﺎ ﮐﺮد»:اﮔﺮﮐﻠﯿﺴـﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ده ﻓﺮﻣـﺎن را ﻧﮕﻪ دارد
ﻟﻄﻔـﺎ ﻣـﺎ را ﺑـﻪ آﻧﺠﺎ ﻫﺪاﯾـﺖ ﻓﺮﻣﺎ«.
ﯾﮑﺮوز واﻟﻨﺘﯿﻨﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘام ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻠﯽ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ .منﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﴎ او آﻣﺪه اﺳﺖ .او ﻣﻌﻤﻮﻻ متﺎﻣﯽ
روز را ﺑﺎ ﭘﴪ دوﺳﺎﻟﻪ اش درﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻠﯽ ،واﻟﻨﺘﯿﻨﺎ و ﻧﻠﯽ داﺷﺘﻨﺪ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﻮاﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ا ُﻟﮕﺎ زﻧﮓ در را زد .اﻟﮕﺎ دوﺳﺖ
ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب منﯽ آﻣﺪ .در واﻗﻊ واﻟﻨﺘﯿﻨﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻠﯿﺴﺎی ادوﻧﺘﯿﺴﺖ روز ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟـﮕﺎ در ﺧﺎﻧـﻪ دﻫـﺎن ﺧـﻮد را ﻧﺒﺴـﺖ .او از واﻟﻨﺘﯿﻨﺎ ﭘﺮﺳـﯿﺪ»:ﺗﻮ در ﻣﻮرد ﺧﺪا ﭼﻪ
ﻓﮑـﺮ ﻣـﯽ ﮐﻨـﯽ؟« واﻟﻨﺘﯿﻨﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺳـﻮال او ﻧﮑﺮده و ﺳـﻮال ﺧﻮدش را ﭘﺮﺳـﯿﺪ»:آﯾﺎ
متـﺎم ده ﻓﺮﻣـﺎن را ﻧﮕـﻪ ﻣـﯽ داری؟ آﯾﺎ روز ﻫﻔﺘﻢ ﺳـﺒﺖ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽ داری؟«
۶۲

ﺳـﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﻌـﺪ واﻟﻨﺘﯿﻨـﺎ ﺑـﻪ ﮔﺎﻟﯿﻨـﺎ اﻃـﻼع داد ﮐـﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘـﻢ
ﻫﻤـﻪ ده ﻓﺮﻣـﺎن را ﻧﮕـﻪ ﻣﯽ دارد .ﻣﺎﻫﻬـﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ دو ﺧﻮاﻫﺮ ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .واﻟﻨﺘﯿﻨﺎ
ﮔﻔﺖ»:ازﻃﺮﯾـﻖ ﮐﻼم ﻣﻘـﺪس ﺧـﺪا ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎﯾﯽ رﻫﻨﻤﻮن ﺳـﺎﺧﺖ ﮐـﻪ متﺎﻣﯽ ده
ﻓﺮﻣـﺎن را ﻧﮕـﻪ ﻣﯽ دارد«.
ﺑﺨﺸـﯽ از ﻫﺪاﯾـﺎی ﺳـﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳـﺒﺖ ﺑـﺮای ﺑﺎزﮔﺸـﺎﯾﯽ اوﻟﯿـﻦ ﻣﺪرﺳـﻪ اﺑﺘﺪاﯾـﯽ
ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘـﻢ درﺷـﻬﺮی ﮐـﻪ واﻟﻨﺘﯿﻨـﺎ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑـﻪ ﻧﺎم ﭘﺎوﻟُـﺪار واﻗﻊ
در ﮐﺸـﻮر ﻗﺰاﻗﺴـﺘﺎن ،اﺧﺘﺼـﺎص ﯾﺎﻓﺖ.

۶۳

درس ﻫﻔﺘﻢ

ﺷﮑﺴﺖ آﺷﻮرﯾﺎن

 ۱۸-۲۴ﺑﻬﻤﻦ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :اﺷـﻌﯿﺎ ۱ :۳۶؛ اﺷـﻌﯿﺎ  ۲ :۳۶ﺗـﺎ ۲۰؛ اﺷـﻌﯿﺎ  ۲۱ :۳۶ﺗـﺎ ۲۰ :۳۷؛ اﺷـﻌﯿﺎ
 ۲۱ :۳۷ﺗـﺎ ۳۸؛ اﺷـﻌﯿﺎ .۳۹ ،۳۸
آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :ای ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻗـﺎدر ﻣﺘﻌـﺎل ،ای ﺧـﺪای اﴎاﺋﯿـﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨـﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑـﺮ ﻓﺮاز
ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﻗـﺮار دارد ،ﻧﺸﺴـﺘﻪای .ﺗـﻮ ﺗﻨﻬـﺎ ﺧـﺪای متﺎم ﻣامﻟﮏ ﺟﻬﺎن ﻫﺴـﺘﯽ .ﺗﻮ آﺳـامن و زﻣﯿﻦ
را آﻓﺮﯾﺪهای« )اﺷـﻌﯿﺎ .(۱۶ :۳۷
ﻣﺮد ﻧﺤﯿﻔﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﭘﴪش راه ﻣﯽ رﻓﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده دﯾﮕﺮی در ﺣﺎل ﺑﺎر
زدن وﺳﺎﯾﻠﺸﺎن ﺑﺮ روی ﮔﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎو ﻧﺮ ﻻﻏﺮ و ﻧﺤﯿﻔﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .آن ﻣﺮد ﮔﺎوﻫﺎ
را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دو زن روی ﮔﺎری ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ .اﻗﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺎری ﺑﺮای
ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮروی ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﴎﺑـﺎزان در ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ .دژﮐـﻮب دروازه ﺷـﻬﺮ را در ﻫـﻢ ﻣﯽ ﺷـﮑﻨﺪ .ﮐامﻧـﺪاران ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺑـﺎﻻی دژﮐـﻮب ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺑـﺮ روی دﯾﻮارﻫـﺎ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺘﻞ و ﮐﺸـﺘﺎر
ﺑﻄـﻮر ﴎﺳـﺎم آوری ﴍوع ﻣﯽ ﺷـﻮد.
ﺧﻼﺻﻪ داﺳﺘﺎن .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ ﻓﺨﺮ و ﻣﺒﺎﻫﺎت ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺟﻠﻮس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺟﻨﮕﯽ و اﺳﯿﺮان را
ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﯿﺮان در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﺑﻪ ﻧﺰد او ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،و از او ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺣﻤﺖ و ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ او زاﻧﻮ زده
ﯾﺎ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﴍح اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠامت ﭘﺎدﺷﺎه ﴍوع ﻣﯽ ﺷﻮد» :ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﺟﻬﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر« ،و ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ »ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺘﺶ و ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺑﻪ
ﺗﺎراج رﻓﺘﻪ از ﺷﻬﺮ ﻻﮐﯿﺶ را ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«  -ﺟﺎن ﻣﺎﻟﮑﻮم راﺳﻞ ،ﻧﻮﺷﺘﺎر روی دﯾﻮار )Winona
 ،(۱۹۹۹ ,Lake, Indiana: Eisenbraunsﺻﻔﺤﺎت .۱۳۸ ،۱۳۷
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮروی دﯾﻮارﻫﺎی »ﻗﴫ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ و ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎی«
ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﺮا ﻣﺰﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و درﺣﺎل ﺣﺎﴐ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮزه ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻗﺮار
۶۴

دارﻧﺪ ،و آن دﯾﻮار ﻧﺒﺸﺘﻪ ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص اﻣﺖ اﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻪ ﺧﺪا ﺣﺮف ﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﻔنت دارﻧﺪ!

درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲۵ﺑﻬﻤﻦ –  ۱۳ﻓﻮرﯾﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۱۹ﺑﻬﻤﻦ

ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ )اﺷﻌﯿﺎ (۱ :۳۶
ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﯾﻬﻮدا اﻓﺘﺎد؟ دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ۱۳ :۱۸؛ دوم ﺗﻮارﯾﺦ ۱ :۳۲؛ اﺷﻌﯿﺎ .۱ :۳۶
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﺣﺎ ِز ﺑﯽ اﯾامن درﮔﺬﺷﺖ ،و ﭘﴪ ﺑﺎ اﯾامن او ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ ،ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را
ﺑﻪ ارث ﺑﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ از دﺳﺖ داده ﺑﻮد .ﯾﻬﻮدا ﮐﻪ ﺣامﯾﺖ آﺷﻮر ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺗﺤﺎد
ﺳﻮرﯾﻪ و اﴎاﺋﯿﻞ ﺷامﻟﯽ را ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺮاج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »وﺟﻪ اﻟﺤامﯾﻪ«
ﺑﻪ آﺷﻮر اداﻣﻪ دﻫﺪ )دوم ﺗﻮارﯾﺦ  ۱۶ :۲۸ﺗﺎ  .(۲۱ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه آﺷﻮر ﺳﺎرﮔﻮن دوم در ﻣﯿﺪان
ﻧﱪد درﮔﺬﺷﺖ و ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ در ﺳﺎل  ۷۰۵ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ ،آﺷﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ
ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺘﻮن آﺷﻮری و ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ
را ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮده )دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ،(۷ :۱۸و در اﻗﺪاﻣﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﴎﮐﺮده ﺷﻮرش ﺿﺪ
آﺷﻮری در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﻗﯿﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﺰﻗﯿﺎ اﻓﺴﻮس ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﻮای آﺷﻮر را دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺳﺎل ۷۰۱
ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ ،ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻣﭙﺮاﺗﻮری او را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد ،او ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻮرﯾﻪ -ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ زد و ﯾﻬﻮدا را وﯾﺮان ﮐﺮد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺷﻮر آﻣﺎده ﺷﺪ؟ دوم ﺗﻮارﯾﺦ  ۱ :۳۲ﺗﺎ .۸
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ ﻗﺼﺪ ﻓﺘﺢ اورﺷﻠﯿﻢ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﴎاﺋﯿﻞ را دارد ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﮔﺴﱰده ای ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺷﻮر زد .او اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت و ﺑﺮج و ﺑﺎروی ﺷﻬﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد ،ارﺗﺶ ﺧﻮد را
ﻣﺠﻬﺰ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮد ،و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺗﺎﻣﯿﻦ آب اورﺷﻠﯿﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ زد )دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
 ۲۰ :۲۰و دوم ﺗﻮارﯾﺦ  .(۳۰ :۳۲ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻮﻧﻞ آﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺘﯿﺒﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺎ
ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﴏه اﺣﺘامﻟﯽ آﺷﻮر آﻣﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫـامن اﻧـﺪازه ﮐـﻪ رﻫـﱪی ﺣﺰﻗﯿﺎ از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳـﺖ ،رﻫﱪی او از
ﻧﻈـﺮ روﺣﺎﻧـﯽ ﻧﯿـﺰ از اﻫﻤﯿـﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ ،زﯾﺮا او در زﻣﺎن ﺑﺤـﺮان در ﺻﺪد ﺗﻘﻮﯾﺖ
روﺣﯿـﻪ ﻣـﺮدم ﺧـﻮد ﺑـﺮ آﻣـﺪ» .اﻣـﺎ ﭘﺎدﺷـﺎه ﯾﻬـﻮدا ﺗﺼﻤﯿـﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑـﻮد ﺗﺎ ﺳـﻬﻢ ﺧـﻮد را در آﻣﺎده
ﺳـﺎزی ﻣـﺮدم ﺑـﺮای ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ دﺷـﻤﻦ اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ؛ و ،ﺑـﺎ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻬـﺎرت ﻫﺎ
۶۵

و ﺗﻮاﻧﺎﯾـﯽ ﻫـﺎی ﺑـﴩی ،ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﺧـﻮد را ﺟﻤـﻊ ﮐـﺮد و آﻧﺎن را ﺗﺸـﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد ﺗـﺎ دﻟﯿﺮ و
ﺷـﺠﺎع ﺑﺎﺷـﻨﺪ« اِﻟـﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،اﻧﺒﯿـﺎ و ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ .۳۵۱

اﮔﺮ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ ،ﭼﺮا ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ زد؟ آﯾﺎ اﻋﻤﺎل او ،اﯾﻤﺎن او را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ در ﻓﻠﯿﻠﯿﭙﯿﺎن  ۱۳ ،۱۲ :۲ﻫﻤﮑﺎری
ﺑﺎ ﺧﺪا را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺪرت ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻌﯽ در ﻫﺮ ﻧﺒﺮدی اﺳﺖ.

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۲۰ﺑﻬﻤﻦ

ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪا )اﺷﻌﯿﺎ  ۲ :۳۶ﺗﺎ (۲۰
ﺣﺎﮐـامن آﺷـﻮر ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﯽ رﺣـﻢ و وﺣﺸـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺎﻫـﻮش ﺑﻮدﻧـﺪ .ﻫـﺪف
آﻧـﺎن ﻓﻘـﻂ وﯾﺮاﻧﮕـﺮی و اﺿﻤﺤـﻼل ﻧﺒـﻮد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﮐﺴـﺐ ﺛـﺮوت و ﻗﺪرت ﺑـﻮد )اﺷـﻌﯿﺎ ۱۴ ،۱۳ :۱۰
را ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ( .اﮔـﺮ ﺷـام ﺑﺘﻮاﻧﯿـﺪ ﺳـﺎﮐﻨﺎن ﯾﮏ ﺷـﻬﺮ را ﺗﺮﻏﯿـﺐ ﺑﻪ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼـﺮا ﺑﺎﯾﺪ از
اﻣﮑﺎﻧـﺎت و ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺧـﻮد ﺑـﺮای ﺗﺴـﺨﯿﺮ آن ﺷـﻬﺮ ﺑـﺎ زور اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿـﺪ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
او ﻣﺸـﻐﻮل ﻣﺤـﺎﴏه ﻻﮐﯿـﺶ ﺑـﻮد ،ﺳـﻨﺤﺎرﯾﺐ ،رﺑﺸـﺎﻗﯽ ﯾـﺎ ﻫـامن ]ﴎور ﺷـﺎﻫﺰادﮔﺎن[ ﺧـﻮد را
ﻓﺮﺳـﺘﺎد ﺗـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧـﺪا اورﺷـﻠﯿﻢ را ﺗﺴـﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
رﺑﺸـﺎﻗﯽ آﺷـﻮر از ﭼـﻪ ﺗﺮﻓﻨـﺪ ﻫـﺎ و اﺳـﺘﺪﻻل ﻫﺎﯾـﯽ ﺑـﺮای ارﻋـﺎب ﯾﻬـﻮدا اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟ اﺷـﻌﯿﺎ
ِ
 ۲ :۳۶ﺗـﺎ ۲۰؛ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻧـﮕﺎه ﮐﻨﯿـﺪ ﺑﻪ دوم ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن  ۱۷ :۱۸ﺗـﺎ ۳۵؛ دوم ﺗﻮارﯾﺦ  ۹ :۳۲ﺗﺎ .۱۹
رﺑﺸـﺎﻗﯽِ آﺷـﻮر از اﺳـﺘﺪﻻل ﻫـﺎی ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﻗﺪرمتﻨـﺪی اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد» :اﮔـﺮ ﺑـﻪ ﻣـﴫ ﺗﻜﻴـﻪ
ﻣﯽﻛﻨـﯽ ،ﺑـﺪان ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻋﺼـﺎی دﺳـﺖ ﺗـﻮ ،ﻧـﯽ ﺿﻌﻴﻔـﯽ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻃﺎﻗـﺖ وزن ﺗـﻮ را ﻧـﺪارد و
ﺑـﺰودی ﻣﯽﺷـﻜﻨﺪ و ﺑـﻪ دﺳـﺘﺖ ﻓـﺮو ﻣـﯽرود .ﻫـﺮ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه ﻣـﴫ اﻣﻴـﺪ ﺑﺒﻨـﺪد ﻋﺎﻗﺒﺘـﺶ
ﻫﻤـني اﺳـﺖ! اﮔـﺮ ﺷـام ﺑﮕﻮﻳﻴـﺪ ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ،ﺧـﺪای ﺧـﻮد ﺗﻜﻴـﻪ ﻣﯽﻛﻨﻴـﻢ ،ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛـﻪ او ﻫامن
ﺧﺪاﻳـﯽ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺣﺰﻗﻴـﺎ متـﺎم ﻣﻌﺒﺪﻫـﺎی او را ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﻓـﺮاز ﺗﭙﻪﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧـﺮاب ﻛﺮده و دﺳـﺘﻮر
داده اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻫﻤـﻪ ﻣـﺮدم در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧـﮕﺎه اورﺷـﻠﻴﻢ ﻋﺒـﺎدت ﻛﻨﻨـﺪ .در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ
ﻃﺮﻓﺪار آﺷـﻮر اﺳـﺖ و از ﺳـﻨﺤﺎرﯾﺐ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦ ﺷـام ﻫﺠﻮم آورده و ﯾﻬﻮدا را ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﻨـﺪ .ﺷـام ﺣﺘـﯽ ﺑﻪ اﻧـﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﴎﺑـﺎز ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪه ﺑـﺮای ﺑﮑﺎر ﮔﯿـﺮی  ۲۰۰۰اﺳـﺐ را ﻧﺪارﯾﺪ!«.
ﺑـﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿـﺮی از ﻣﺤـﺎﴏه ای ﮐـﻪ در آن ﭼﯿـﺰی ﺑـﺮای ﺧـﻮردن و آﺷـﺎﻣﯿﺪن ﻧﺪارﯾـﺪ ،اﮐﻨـﻮن
دﺳـﺖ از ﺗـﻼش ﺑﮑﺸـﯿﺪ ﺗـﺎ ﺑﺎ ﺷـام ﺑـﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﻓﺘﺎر ﺷـﻮد .ﺣﺰﻗﯿﺎ منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷـام را ﻧﺠـﺎت دﻫﺪ و
ﭼﻮن ﺧﺪاﯾﺎن ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻓﺘﺢ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ آﺷـﻮر ،آﻧﻬﺎ را ﻧﺠﺎت ﻧﺪاده اﻧﺪ ،ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷـﯿﺪ
ﮐـﻪ ﺧﺪای ﺷـام ﻧﯿـﺰ منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷـام را ﻧﺠـﺎت ﺑﺪﻫﺪ.
۶۶

آﯾﺎ رﺑﺸﺎﻗﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﯽ ﮔﻔﺖ؟
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﺨﻨﺎن او ﺑﻮد ،اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی او ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺨﻨﺎن
وی دو اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ،او ﺗﺎزه از ﻻﮐﯿﺶ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  ۴۸ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ آن ﻃﺮﻓﱰ آﻣﺪه
ﺑﻮد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﺷﻮرﯾﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮ ﴎ آﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﴎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺟﺮات ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ .دوم ،او ﻟﺸﮑﺮی ﻗﺪرمتﻨﺪ و ﺑﺰرگ
را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺖ )اﺷﻌﯿﺎ  .(۲ :۳۶داﻧﺴنت ﴎﻧﻮﺷﺖ ارﺗﺶ ﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻣﺮه،
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﴎاﺋﯿﻞ ﺷامﻟﯽ :دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  (۱۰ ،۹ :۱۸ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ آﺷﻮر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻣﻨﻈﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻫﯿﭻ
ﯾﻬﻮدی منﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺷﻮﻣﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد ،ﺷﮏ ﮐﻨﺪ )اﺷﻌﯿﺎ  ۸ :۱۰ﺗﺎ .(۱۱
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺑﺸﺎﻗﯽ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺒﺎدت در ﻣﻌﺒﺪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎ را ﺧﺮاب
ﮐﺮده ﺑﻮد )دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ۴ :۱۸؛ دوم ﺗﻮارﯾﺦ  .(۱ :۳۱اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺗﻮﻫﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و او
را آزرده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﯿﺪ او اﻣﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه او ﺑﻮدﻧﺪ؟ آﯾﺎ او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ،
آﻧﻬﺎ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ!

آﯾــﺎ ﺗﺎﮐﻨــﻮن در ﻣﻮﻗﻌﯿــﺖ ﻣﺸــﺎﺑﻬﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﯾــﺪ ،ﺟﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ ،از ﻣﻨﻈــﺮ اﻧﺴــﺎﻧﯽ،
ﻫﻤــﻪ ﭼﯿــﺰ ﺗﺒــﺎه و ﺑــﺮ ﺑــﺎد رﻓﺘــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــﯽ رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ؟ ﺗﻨﻬــﺎ ﻣﻨﺒــﻊ اﻣﯿــﺪ و
ﭼــﺎره ﺷــﻤﺎ ﭼــﻪ ﺑــﻮده اﺳــﺖ؟ در ﺻــﻮرت ﺗﻤﺎﯾــﻞ ،آﻣــﺎده ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﺗــﺎ در ﮐﻼس ﺗﺠﺮﺑــﻪ
ﺧــﻮد و ﻧﺤــﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ و ﺛﻤــﺮه ﻧﻬﺎﯾــﯽ آﻧ ـﺮا ﺑــﺎ دﯾﮕ ـﺮان در ﻣﯿــﺎن ﺑﮕﺬارﯾــﺪ.

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۱ﺑﻬﻤﻦ

ﻣﺘﺰﻟﺰل اﻣﺎ رﻫﺎ ﻧﺸﺪه
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳـﺨﻨﻮری ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪاﻧﻪ رﺑﺸـﺎﻗﯽ ﺑﺮ ﺣﺰﻗﯿﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت وی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷـﺖ؟ دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
۴ :۱۹ – ۳۷ :۱۸؛ اﺷﻌﯿﺎ .۴ :۳۷ -۲۱ :۳۶
ﺣﺰﻗﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ متﺎم وﺟﻮد ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪه ﺑﻮد و از ﻧﺎراﺣﺘﯽ در ﺳﻮگ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺪا روی آورد
و ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺷﻌﯿﺎ ﺷﺪ ،ﻫامن ﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش اﻧﺪرزﻫﺎی او را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ دﻟﮕﺮﻣﯽ داد؟ اﺷﻌﯿﺎ  ۵ :۳۷ﺗﺎ .۷
ﭘﯿـﺎم ﮐﻮﺗـﺎه وﻟـﯽ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﮐﺎﻓﯽ رﺳـﺎ ﺑـﻮد .ﺧـﺪا در ﮐﻨﺎر ﻗـﻮم ﺧﻮد ﺑﻮد .اﺷـﻌﯿﺎ ﭘﯿـﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺳـﻨﺤﺎرﯾﺐ ﺷـﺎﯾﻌﻪ ای را ﻣـﯽ ﺷـﻨﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﺗﺎ او از ﺣﻤﻠﻪ ﺑـﻪ ﯾﻬﻮدا ﻣﻨﴫف
ﮔـﺮدد .و اﯾـﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷـﺪ.
۶۷

ﺳـﻨﺤﺎرﯾﺐ ﺑﻄـﻮر ﻣﻮﻗـﺖ دﻟـﴪد ﺷـﺪ ،اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻫﯿﭻ وﺟـﻪ ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻧﺸـﺪ ،و ﭘﯿـﺎم ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰی
ﺑـﺮای ﺣﺰﻗﯿـﺎ ارﺳـﺎل ﮐـﺮد» :ﻣﮕﺬار ﺧﺪاﯾـﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺗـﻮﮐّﻞ داری ﺗﻮ را ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اورﺷـﻠﯿﻢ ﺑﻪ
دﺳـﺖ ﭘﺎدﺷـﺎه آﺷـﻮر ﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ....آﯾﺎ ﺧﺪاﯾﺎن اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ،اﯾﺸـﺎن را ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ…؟
)اﺷـﻌﯿﺎ ۱۲ ،۱۰ :۳۷؛ دوم ﺗﻮارﯾﺦ .(۱۷ :۳۲
اﯾﻨﺒـﺎر ﺣﺰﻗﯿـﺎ ﻣﺴـﺘﻘﯿامً ﺑـﻪ ﻣﻌﺒـﺪ رﻓـﺖ و ﭘﯿـﺎم را در ﭘﯿـﺶ روی ﭘـﺮوردﮔﺎر ﮔﺬاﺷـﺖ» .ای
ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل ....،ﮐـﻪ ﻓﺮاﺗـﺮ از ﻫﻤـﻪ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﻧﮕﻬﺒـﺎن ﻧﺸﺴـﺘﻪ ای« )اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۴ :۳۷ﺗـﺎ .(۱۶
دﻋﺎی ﺣﺰﻗﯿﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺤﺮان اورﺷﻠﯿﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؟ اﺷﻌﯿﺎ  ۱۵ :۳۷ﺗﺎ .۲۰
ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ دﻓﺎﻋﯽ و ﻗﻮت ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد :اﯾامن ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺶ.
ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺗﺎب و ﺗﻮان ﺧﻮد را از دﺳﺖ دﻫﺪ ،از ﺧﺪای ﺧﻮد
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ او ﮐﯿﺴﺖ» ،اﮐﻨﻮن ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ را از دﺳﺖ آﺷﻮر ﻧﺠﺎت
ﺑﺪه ﺗﺎ متﺎم ﻣﻠﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ« )اﺷﻌﯿﺎ .(۲۰ :۳۷

دﻋﺎی ﺣﺰﻗﯿﺎ را ﺑﺎ دﻋﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ )اﺷﻌﯿﺎ  ۱۵ :۳۷ﺗﺎ  .(۲۰او ﺑﻪ ﭼﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد
ﺧﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﺎ در اﯾﻦ دﻋﺎ ﭼﻪ اﺻﻮﻟﯽ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ دﻟﮕﺮﻣﯽ
و ﻗﻮت دﻫﺪ ﺗﺎ در ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدﻣﺎن در زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۲۲ﺑﻬﻤﻦ

دﻧﺒﺎﻟﻪ داﺳﺘﺎن )اﺷﻌﯿﺎ  ۲۱ :۳۷ﺗﺎ (۳۸
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ ،ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی)ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ( ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از او ﺑﺪﺳﺖ
آﻣﺪه اﺳﺖ ،او ﭼﻬﻞ و ﺷﺶ ﺷﻬﺮ را ﺗﺴﺨﯿﺮ و اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣﺤﺎﴏه ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﺰﻗﯿﺎی ﯾﻬﻮدی
را »در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺧﻮد در اورﺷﻠﯿﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪه ای در ﻗﻔﺲ ،ﻣﺤﺒﻮس ﮐﺮده اﺳﺖ« ﺟﯿﻤﺰ
ﺑﯽ ﭘﺮﯾﭽﺎرد ،ﴎدﺑﯿﺮ ﻣﺘﻮن ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ) ،ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ،ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ:
اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ،(۱۹۶۹ ،ﺻﻔﺤﻪ  .۲۸۸اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪش ﺑﺮای ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪا
و ﺑﺰرگ منﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻨﺎی ﯾﺎدﺑﻮدی از ﺧﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﻮﺷﺘﺎری
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﺮ روی دﯾﻮارﻫﺎ ادﻋﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اورﺷﻠﯿﻢ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ .از
دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻋﻠﯿﻪ او
ﺷﻮرش ﮐﺮد ،از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﻧﺒﻮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻌﺠﺐ آور اﺳﺖ .ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻋﻠﯿﻪ آﺷﻮر
اﻧﺘﻈﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺮﮔﯽ دﻫﺸﺘﻨﺎک داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺤﻘﻘـﺎن اذﻋـﺎن ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳـﻮاﺑﻘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷـﺘﯿﻢ،
ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﯿﻢ اﻋـﱰاف ﮐﻨﯿـﻢ ﮐـﻪ ﻣﻌﺠـﺰه ای ﺑﺎﯾـﺪ رخ داده ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ ﮐﻪ ﺳـﻨﺤﺎرﯾﺐ
۶۸

دﯾﻮارﻫـﺎی »ﮐﺎخ ﺑـﯽ ﻫﻤﺘﺎﯾـﺶ« را ﻣﺰﯾـﻦ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ )ﺗﺼﺎوﯾـﺮ ﺣﮏ ﺷـﺪه( ﮐﺮده اﺳـﺖ،
ﺑـﻪ وﺿـﻮح ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺤـﺎﴏه ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧـﻪ او از ﻻﮐﯿﺶ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺣﻔﻆ اﻋﺘﺒﺎر
اوﺳـﺖ .اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻟﻄـﻒ ﺧﺪاوﻧـﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾـﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی اورﺷـﻠﯿﻢ ﺑـﺮ روی دﯾﻮارﻫـﺎی ﮐﺎخ او ﻧﻘﺶ
ﺑﺴـﺘﻨﺪ! ﺳـﻨﺤﺎرﯾﺐ ﺑﻘﯿـﻪ ﻣﺎﺟـﺮا را ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪس آﻧﺮا ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳـﺖ.
ﺑﻘﯿﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ )اﺷﻌﯿﺎ  ۲۱ :۳۷ﺗﺎ .(۳۷
در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ دﻋـﺎی از روی اﯾـامن ﺣﺰﻗﯿﺎ ،ﺧﺪاوﻧـﺪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ دﻫﻨﺪه ﺑﺮای ﯾﻬﻮدا ﻓﺮﺳـﺘﺎد
ﮐـﻪ ﴎﺷـﺎر از ﺧﺸـﻢ ﺑـﺮ ﻋﻠﯿـﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه ﻣﻐﺮور آﺷـﻮر ﺑﻮد ،ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ ﺟـﺮات ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑـﻪ ﺻﻮرت
ﭘﺎدﺷـﺎه اﻟﻬﯽ ،ﮐﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ﺑﻮد ﺳـﯿﻠﯽ ﺑﺰﻧﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۲۳ :۳۷ﺳـﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﴎﻋﺖ
ﺑـﻪ وﻋـﺪه ﺧـﻮد ﺑـﺮای دﻓـﺎع از اورﺷـﻠﯿﻢ ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ )دوم ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن  ۳۵ :۱۹ﺗـﺎ ۳۷؛ دوم
ﺗﻮارﯾـﺦ ۲۲ ،۲۱ :۳۲؛ اﺷـﻌﯿﺎ  ۳۶ :۳۷ﺗـﺎ .(۳۸
ﯾـﮏ ﺑﺤـﺮان ﺑـﺰرگ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻣﻌﺠـﺰه ای ﺑـﺰرگ دارد ،و اﯾـﻦ ﺑﺤـﺮان ﻓـﯽ اﻟﻮاﻗـﻊ ﺑـﺰرگ ﺑـﻮد.
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﮐﺸـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺳـﭙﺎه آﺷـﻮر ﺻﺪ و ﻫﺸـﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳـﻨﺤﺎرﯾﺐ
ﭼـﺎره ای ﺟـﺰ ﻋﻘـﺐ ﻧﺸـﯿﻨﯽ ﻧﺪاﺷـﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﺮگ در اﻧﺘﻈـﺎرش ﺑﻮد )اﺷـﻌﯿﺎ  ۷ :۳۷ﺗﺎ .(۳۸
»ﺧـﺪای ﻋﱪاﻧﯿـﺎن ﺑﺮ آﺷـﻮرﯾﺎن ﻣﺘﮑﱪ و ﻣﻐﺮور ﭼﯿﺮه ﺷـﺪ .ﺣﺮﻣﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ در ﻧﻈﺮ اﻗﻮام دور
و اﻃـﺮاف ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﻣﺤﻘﻖ ﺷـﺪ .در اورﺷـﻠﯿﻢ ﻗﻠﺒﻬﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷـﺎدی ﻣﻘﺪﺳـﯽ
ﻟﱪﯾﺰ ﺷـﺪ« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ،اﻧﺒﯿﺎ و ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ  .(۳۶۱ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﮔﺮ ﺳـﻨﺤﺎرﯾﺐ اورﺷـﻠﯿﻢ
را ﻓﺘـﺢ ﮐـﺮده ﺑـﻮد ،او اﻫﺎﻟـﯽ آﻧـﺮا ﺗﺒﻌﯿـﺪ ﻣـﯽ ﮐـﺮد و آﻧـﺎن ﻫامﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐـﻪ ﯾﻬﻮدا ﻫﻮﯾـﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻋﻨـﻮان اﴎاﯾﯿﻞ ﺷـامﻟﯽ از دﺳـﺖ داد ،ﻫﻮﯾﺘﺸـﺎن را از دﺳـﺖ ﻣـﯽ دادﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ از ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮ،
دﯾﮕـﺮ ﻫﯿـﭻ ﻗـﻮم ﯾﻬـﻮدی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ ﮐﻪ ﻣﺴـﯿﺢ از ﻧﺴـﻞ آن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷـﻮد .و ﺣﮑﺎﯾـﺖ آﻧﺎن در
ﻫامﻧﺠـﺎ ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن ﻣﯽ رﺳـﯿﺪ .اﻣـﺎ ﺧﺪا اﻣﯿـﺪ را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه داﺷـﺖ.

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس و ﯾﺎ ﺧﺪای ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﺪارد از ﺷﻤﺎ
اﯾﻦ ﺳﻮال را ﺑﭙﺮﺳﺪ ،ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان آﺷﻮر
ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺸﺎن ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم
ﺷﻮﻧﺪ؟ درک ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۳ﺑﻬﻤﻦ

در ﺑﯿامری و در ﺛﺮوت )اﺷﻌﯿﺎ (۳۹ ،۳۸
وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺎبﻫﺎی  ۳۸و  ۳۹اﺷﻌﯿﺎ )دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  (۲۰ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺣﺰﻗﯿﺎ را از دﺳﺖ ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺠﺎت ،ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب
) ۳۷ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن (۱۹ﴍح داده ﺷﺪه ﻫﻨﻮز اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،اﺷﻌﯿﺎ
۶۹

 ۶ ،۵ :۳۸و دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن  ۶ :۲۰ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻫﻨﻮز در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ آﺷﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
»ﴍﯾـﺮ ﻣﺼﺼـﻢ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻫـﻢ ﻣـﺮگ ﺣﺰﻗﯿـﺎ و ﻫـﻢ ﺳـﻘﻮط اورﺷـﻠﯿﻢ را ﺑﺎ ﻫـﻢ رﻗﻢ ﺑﺰﻧـﺪ ،ﺑﯽ
ﺷـﮏ ،اﮔـﺮ ﺣﺰﻗﯿـﺎ از ﴎ راه او ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﻣﯿﺸـﺪ ،ﺗـﻼش او ﺑـﺮای ﺗﻘﻮﯾـﺖ و اﯾﺠـﺎد اﺳـﺘﺤﮑﺎﻣﺎت
ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﻣـﯽ ﺷـﺪ و ﺳـﻘﻮط اورﺷـﻠﯿﻢ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﯽ ﻣﯿـﴪ ﺷـﻮد« ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس
ﺗﻔﺴـﯿﺮی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﻫـﺎی روز ﻫﻔﺘـﻢ ،ﺟﻠـﺪ ،۴ﺻﻔﺤـﻪ .۲۴۰
ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ رﻫﱪی ﺧﻮب ﺑﺮای اﻣﺖ ﺧﺪا ﭼﻘﺪر اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
ﺧﺪاوﻧـﺪ ﭼـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾـﯽ ﺑـﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﻣـﯽ دﻫﺪ ﺗـﺎ اﯾـامن او را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨـﺪ؟ دوم ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن :۲۰
 ۸ﺗـﺎ ۱۱؛ اﺷـﻌﯿﺎ  ۶ :۳۸ﺗـﺎ .۸
ﺑـﺎ رد ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾـﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸـﺎن داد )اﺷـﻌﯿﺎ  ،(۷آﺣﺎز ﯾﮏ ﺳﻠﺴـﻠﻪ وﻗﺎﯾﻌـﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد
ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ دردﴎﻫﺎی آﺷـﻮر ﺷـﺪ .اﻣـﺎ اﮐﻨـﻮن ﺣﺰﻗﯿـﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳـﺖ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ای را ﻣﯽ
ﮐـﺮد )دوم ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن (۸ :۲۰؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،ﺧﺪاوﻧـﺪ او را ﺑـﺮای ﻣﻮاﺟـﻪ و ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐـﺮدن ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘـﺪرش ﺑـﺮای ﯾﻬـﻮدا ﺑﻮﺟـﻮد آورده ﺑـﻮد ،ﻗﻮت ﺑﺨﺸـﯿﺪ .در واﻗـﻊ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ
ﻣﺸـﮑﻠﯽ را ﮐـﻪ آﺣـﺎز ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑـﻮد ،ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﺑﻠﯿــﺎن ﺣــﺮﮐﺎت اﺟ ـﺮام آﺳــامﻧﯽ را ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻗ ـﺮار ﻣــﯽ دادﻧــﺪ و آﻧﻬــﺎ را ﺑــﺎ دﻗــﺖ
رﺻــﺪ و ﺛﺒــﺖ ﮐــﺮده اﻧــﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾــﻦ ،آﻧﻬــﺎ ﻣﺘﻮﺟــﻪ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﻋﺠﯿــﺐ ﺧﻮرﺷــﯿﺪ ﺷــﺪﻧﺪ و از ﺧــﻮد
ﭘﺮﺳــﯿﺪﻧﺪ ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﺑــﻪ ﭼــﻪ ﻣﻌﻨــﺎ اﺳــﺖ .اﯾــﻦ واﻗﻌﯿــﺖ ﮐــﻪ ﻣــﺮدوک ﭘﺎدﺷــﺎه ،ﺳــﻔﯿﺮاﻧﯽ را در
اﯾــﻦ زﻣــﺎن اﻋـﺰام ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ ،ﺗﺼﺎدﻓــﯽ ﻧﯿﺴــﺖ .ﺑﺎﺑﻠــﯽ ﻫــﺎ از ارﺗﺒــﺎط ﺑﯿــﻦ ﺑﻬﺒــﻮد ﺣﺰﻗﯿــﺎ و ﻧﺸــﺎﻧﻪ
ﻣﻌﺠــﺰه آﺳــﺎ ﻣﻄﻠــﻊ ﺷــﺪه ﺑﻮدﻧــﺪ.
اﮐﻨـﻮن ﻣـﺎ ﻣـﯽ داﻧﯿـﻢ ﮐـﻪ ﭼـﺮا ﺧﺪا اﯾـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﺧـﺎص را اﻧﺘﺨﺎب ﮐـﺮد .درﺳـﺖ ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ
او ﺑﻌـﺪا از ﺳـﺘﺎره ﺑﯿـﺖ اﻟﺤـﻢ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ و آوردن ﻣﺠﻮﺳـﯿﺎن ﻣﴩق زﻣﯿﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،او از
ﺣﺮﮐـﺖ ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺑـﺮای ﻫﺪاﯾـﺖ ﭘﯿﺎم آوران از ﺑﺎﺑﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﺻـﺖ ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻔﺮد
ﺑـﺮای آﻧـﺎن ﺑـﻮد ﺗـﺎ در ﻣـﻮرد ﺧﺪای واﻗﻌـﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﻣﺮدوک ﭘﺎدﺷـﺎه متـﺎم دوران ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را
ﴏف ﮐﺴـﺐ اﺳـﺘﻘﻼﻟﯽ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر از آﺷـﻮرﯾﺎن ﮐـﺮد .او ﺑـﻪ ﻫﻢ ﭘﯿامﻧﺎﻧـﯽ ﻗﺪرمتﻨﺪ ﻧﯿﺎز داﺷـﺖ ،ﮐﻪ
اﯾـﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕـﺮ اﻧﮕﯿـﺰه وی ﺑـﺮای ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺣﺰﻗﯿـﺎ اﺳـﺖ .اﮔـﺮ ﺧﻮد ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺑـﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ ﺣﺰﻗﯿﺎ
ﺣﺮﮐـﺖ ﻣـﯽ ﮐـﺮد ،ﭼـﻪ ﮐﺎری او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑﺎ آﺷـﻮر ﺑﮑﻨﺪ؟

ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺣﺰﻗﯿــﺎ ﻓﺮﺻﺘــﯽ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧــﯽ ﺑ ـﺮای ﺟــﻼل ﻧــﺎم ﺧﺪاوﻧــﺪ و ﻫﺪاﯾــﺖ ﺑﺎﺑﻠﯿــﺎن
ﺑﺴــﻮی او را از دﺳــﺖ داد؟ ﭘﯿﺎﻣــﺪ آن ﭼــﻪ ﺑــﻮد؟ اﺷــﻌﯿﺎ  .۳۹ﺣﺰﻗﯿــﺎ ،ﮐﺴــﯿﮑﻪ ﺑﺎﯾــﺪ
ﺑـﺮای آﻧــﺎن ﺷــﺎﻫﺪ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻣــﯽ ﺑــﻮد ،در ﻋــﻮض ،ﺧــﻮد را »ﺟــﻼل« داد .در اﯾﻨﺠــﺎ ﭼــﻪ
درﺳــﯽ ﺑ ـﺮای ﻣــﺎ وﺟــﻮد دارد؟
۷۰

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۴ﺑﻬﻤﻦ

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ» :ﻓﻘـﻂ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳـﺎﯾﻪ روی ﭘﻠﻪ ﻫﺎ
را ده ﭘﻠـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻠـﻮ ﺑـﱪد ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻘـﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪ؛ و اﯾـﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ دﻋﺎی او
را ﺷـﻨﯿﺪه ﺑـﻮد و ﻧﺸـﺎﻧﻪ ای را ﺑـﻪ او داد .ﺑـﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس ،ﻧﺒـﯽ در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﯾـﻪ و زاری ﮐﺮد:
و ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺳـﺎﯾﻪ را ده ﭘﻠـﻪ از روی ﭘﻠـﻪ ای ﮐـﻪ آﺣـﺎز ﭘﺎدﺷـﺎه ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑـﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻘـﺐ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ«
)دوم ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن  ۸ :۲۰ﺗـﺎ  .(۱۱اِﻟـﻦ ﺟـﯽ واﯾـﺖ ،اﻧﺒﯿﺎ و ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ،ﺻﻔﺤﻪ .۳۴۲
»ﻣﻼﻗـﺎت ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻓﺮﺳـﺘﺎدﮔﺎن از ﺳـﻮی ﺣﺎﮐـامن ﴎزﻣﯿﻨﻬﺎی دوردﺳـﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺰﻗﯿـﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ داد
ﺗـﺎ ﺧـﺪای زﻧـﺪه را ﺟـﻼل دﻫـﺪ .ﭼﻘـﺪر ﺑـﺮای او ﺳـﺎده ﺑﻮده اﺳـﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن از ﺧـﺪا ﺑﮕﻮﯾﺪ –
او ﮐـﻪ ﺣﺎﻣـﯽ ﻫﻤـﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗـﺎت اﺳـﺖ – و از ﮐﺴـﯽ ﺑﮕﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ رﺣﻤﺘـﺶ را درﯾﻎ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ
ﺧﺼﻮﺻـﺎً وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ اﻣﯿﺪﻫﺎ از دﺳـﺖ رﻓﺘﻪ ﺑـﻮد .....
»وﻟـﯽ ﻏـﺮور و ﺧﻮدﺑﯿﻨـﯽ ﻗﻠـﺐ ﺣﺰﻗﯿـﺎ را ﺗﺴـﺨﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑـﺎ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺧـﻮد و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮﯾﺶ
ﭼﺸـامن ﻃـامع ﺧـﻮد را ﺑـﺮ ﮔﻨﺠﯿﻨـﻪ ای دوﺧـﺖ ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ اﻣﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ آن ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻪ
ﺑـﻮد» .ﺣﺰﻗﻴـﺎ آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺎ ﺧﻮﺷـﺤﺎﱄ ﭘﺬﻳﺮﻓـﺖ و متـﺎم ﺛـﺮوت ﺧـﻮد ﻳﻌﻨﻲ ذﺧﺎﻳـﺮ ﻧﻘﺮه ،ﻃـﻼ ،ادوﻳﻪ
ﻣﻬـامت ﺟﻨﮕـﻲ ﺧـﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸـﺎن داد .ﭼﻴـﺰي در اﻧﺒﺎرﻫـﺎ و ﺧﺰاﺋﻦ او در
ﺟـﺎت ،ﻋﻄﺮﻳّـﺎت و ّ
ﴎﺗـﺎﴎ ﻣﻤﻠﮑـﺖ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاده ﺑﺎﺷـﺪ« )اﺷـﻌﯿﺎ  ۳۹آﯾـﻪ  .(۲او ﺑﺮای
ﺟـﻼل دادن ﺧـﺪا ﭼﻨﯿـﻦ ﻧﮑـﺮد ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺮای رﻓﻌـﺖ دادن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﯾـﺶ در دﯾﺪﮔﺎن ﺷـﺎﻫﺰادﮔﺎن
ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎﻫـﺎت ﮐﺮد«.

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:
 .۱ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺑﺸﺎﻗﯽ آﺷﻮرﯾﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ وﻗﺘﯽ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟ )ذﮐﺮﯾﺎ  (۱ :۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ؟
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ  ۲ :۳ﺗﺎ  .۵ﺗﻨﻬﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟ روﻣﯿﺎن .۱ :۸

 .۲آﯾــﺎ ﺷــﯿﻄﺎن اﯾــﻦ اﺗﻬﺎﻣــﺎت را ﻣﺘﻮﻗــﻒ ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ ،وﻗﺘــﯽ ﺷــﻤﺎ ﺑﺨﺸــﯿﺪه ﻣــﯽ ﺷــﻮد؟
ﻧــﮕﺎه ﮐﻨﯿــﺪ ﺑــﻪ ﻣﮑﺎﺷــﻔﻪ  .۱۰ :۱۲ﺑﻌــﺪ از آﻣــﺮزش ﮔﻨﺎﻫــﺎن ﺷــﻤﺎ ،وﻗﺘــﯽ ﺷــﯿﻄﺎن
ﻫﻨــﻮز ﻣــﯽ ﮔﻮﯾــﺪ ﺷــﻤﺎ ﺑــﻪ ﺧﺎﻃــﺮ ﮔﻨﺎﻫــﺎن ﺧــﻮد ﺑــﻪ او ﺗﻌﻠــﻖ دارﯾــﺪ ،ﻣﺎﻫﯿــﺖ اﺗﻬــﺎم
او ﭼﯿﺴــﺖ؟ ﻧــﮕﺎه ﮐﻨﯿــﺪ ﺑــﻪ ﺗﺜﻨﯿــﻪ  ۱۶ :۱۹ﺗــﺎ ) ۲۱ﻗﺎﻧــﻮن ﺷــﺎﻫﺪ دروﻏﮕــﻮ ،ﻣﺨــﺮب(.

ﺧﻼﺻـﻪ :در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﻓﺮﯾـﺎد ﻧﺎﻟـﻪ و ﻓﻐـﺎن ﭘﺎدﺷـﺎه ﺑﺎ اﯾـامن ،ﺧﺪا ﻗـﻮم ﺧـﻮد را ﻧﺠﺎت داد
و ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ او ﮐﯿﺴـﺖ :ﭘﺎدﺷـﺎه ﺗﻮاﻧـﺎی اﴎاﺋﯿـﻞ ﮐـﻪ ﴎﻧﻮﺷـﺖ زﻣﯿـﻦ ﺗﺤـﺖ ﮐﻨﱰل اوﺳـﺖ؛
ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺮدﻣـﯽ را ﮐـﻪ ﺳـﻌﯽ در ﻧﺎﺑـﻮدی ﻗـﻮم او دارﻧـﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﺎﯾـﯽ را ﺑـﺮای دﯾﮕـﺮان ﻣﻬﯿـﺎ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ در زﻣـﺮه ﻗـﻮم او ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﻣﻬـﻢ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ
»ﺑﺎﺑﻠﯿـﺎن« ﺑـﻪ ﻗـﻮم او ﻣﻠﺤﻖ ﺷـﻮﻧﺪ.
۷۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۲۵ﺑﻬﻤﻦ

ﺻﺪاﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻒ

ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪرو ﻣﮏ ﭼِ ﺰﻧﯽ ،اﻣﻮر ﺑﺸﺎرﺗﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ

ﭘﺎوﻟـﻮدار ،ﺷـﻬﺮی ﺑـﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ﺑﺎﻟـﻎ ﺑـﺮ  ۳۰۰۰۰۰ﻧﻔـﺮ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﺷـامل
ﮐﺸـﻮر ﻗﺰاﻗﺴـﺘﺎن واﻗـﻊ اﺳـﺖ و از ﻧﻈـﺮ وﺳـﻌﺖ ﺑـﺰرگ ﻧﯿﺴـﺖ .اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ
رﺳـﯿﺪ ﮐـﻪ واﻟﻨﺘﯿﻨـﺎ ﺷـﻠﯽ ﻓﺮﺻـﺖ ﮐﺎﻓـﯽ ﭘﯿـﺪا منـﯽ ﮐﺮد ﺗـﺎ ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﺷـﻬﺮ ﺑـﺮود و
ﻫﺪﯾـﻪ ای از آﳌـﺎن را ﺗﺤﻮﯾـﻞ ﺑﺪﻫـﺪ.
واﻟﻨﺘﯿﻨـﺎ زﻣـﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳـﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺳـﭙﺮی ﻣﯽ ﮐـﺮد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑـﻪ ﺷـﻮﻫﺮش ﮐﻤـﮏ ﻣـﯽ ﮐـﺮد ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﻓﺮوﺧنت ﻣﺮﺑـﺎ و ﺗﺮﺷـﯽ ﺧﺎﻧﮕـﯽ در ﮐﻨـﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺗـﺎ آﺧـﺮ ﻣـﺎه دوام آورده و اﻣـﺮار ﻣﻌـﺎش ﮐﻨﻨـﺪ .او اﺣﺴـﺎس ﺧﯿﻠـﯽ ﺑـﺪی
داﺷـﺖ .ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﻫﺪﯾـﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻨـﺪی ﺷـﺪه ای را از دﺧﱰﺧﺎﻟـﻪ اش ﻧﻠـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
آﳌـﺎن ﻣﻬﺎﺟـﺮت ﮐـﺮده ﺑـﻮد ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن در ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻮد .ﻧﻠـﯽ از او
ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺑـﻮد ﺗـﺎ ﻫﺪﯾـﻪ را ﺑـﻪ ﯾﮑـﯽ از دوﺳـﺘﺎﻧﺶ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ا ُﻟﮕﺎ ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ.
ﯾـﮏ ﻣـﺎه ﮔﺬﺷـﺖ .در ﯾﮏ ﻋـﴫ ﺑﻌﺪ در ﯾـﮏ روز ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ واﻟﻨﺘﯿﻨـﺎ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
از ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﺴـﺘﻪ ﺷـﺪه و در ﻧﯿﻤﮑﺘﯽ در ﺣﯿﺎط ﻧﺸﺴـﺘﻪ ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﺷـﻨﯿﺪ ﮐﺴـﯽ
او را ﺻـﺪا ﻣـﯽ زﻧﺪ ﻣﻀﻄﺮب ﺷـﺪ.
ﺻﺪا ﮔﻔﺖ»:ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ،ﻧﻮارﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮ را ﺑﺮدار و ﺑﻪ ﻧﺰد اﻟﮕﺎ ﺑﺮو«.
ﺻـﺪا رﺳـﺎ ﻧﺒـﻮد .از درون او ﻣـﯽ آﻣـﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ ﻣﻄﻤـﱧ ﻧﺒﻮد ﭼـﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ
اﻓﺘـﺪ ﴎﯾﻌـﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷـﺪ و ﻟﺒﺎﺳـﺶ را ﭘﻮﺷـﯿﺪ و ﻫﺪﯾﻪ را ﺑﺮداﺷـﺖ و ﺑﻪ ﻃـﺮف آﭘﺎرمتﺎن
اﻟـﮕﺎ رﻓـﺖ .وﻗﺘـﯽ او در ورودی آﭘﺎرمتـﺎن را ﺑـﺎز ﻣـﯽ ﮐﺮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﯾـﮏ زن از
ﭘﺸـﺖ ﴎش وارد ﻣـﯽ ﺷـﻮد .آن ﻏﺮﯾﺒـﻪ ﺗـﺎ آﭘﺎرمتـﺎن اﻟـﮕﺎ او را ﻫﻤﺮاﻫـﯽ ﮐـﺮد .وﻗﺘﯽ
اﻟـﮕﺎ در را ﺑـﺎز ﮐـﺮد ،او از دو زن ﺧـﻮش آﻣﺪﮔﻮﯾـﯽ ﮐﺮد.
واﻟﻨﺘﯿﻨـﺎ از ﺧـﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳـﯿﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺣﺎل رخ دادن اﺳـﺖ .اﻟﮕﺎ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
دو زن را ﺑـﻪ ﻫـﻢ دﯾﮕـﺮ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣـﯽ ﮐﺮد ﮔﻔـﺖُ »:رزا اﯾـﻦ واﻟﻨﺘﯿﻨـﺎ اﺳـﺖ .واﻟﻨﺘﯿﻨﺎ ﺑﺎ
رزا آﺷـﻨﺎ ﺷـﻮ« ﺳـﭙﺲ رو ﺑـﻪ رزا ﮐـﺮده ﮔﻔﺖ»:ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺎ واﻟﻨﺘﯿﻨﺎ ﺣـﺮف ﺑﺰﻧﯽ«.
رزا ﴍوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺷـﮏ ﻣﯽ رﯾﺨﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻼت
ﻋﺪﯾـﺪه ای در ﺧﺎﻧـﻪ اش ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد و ﻗﺼﺪ ﺧﻮدﮐﺸـﯽ داﺷـﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﺑﻪ
دﻧﺒـﺎل ﺧـﺪا ﺑـﻮد اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐـﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧـﺪ را منﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ.
۷۲

اﻟﮕﺎ ﮔﻔﺖ»:واﻟﻨﺘﯿﻨﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ .او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ«.
واﻟﻨﺘﯿﻨـﺎ از رزا دﻋـﻮت ﮐـﺮد ﺗـﺎ در ﺟﻠﺴـﺎت ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه او ﺑﺎﺷـﺪ.
ﻣﺎﻫﻬـﺎ ﺑﻌـﺪ ،رزا ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ .واﻟﻨﺘﯿﻨـﺎ در ﻣـﻮرد ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ
ﻣﺎﻧـﺪن در ﻣﺴـﯿﺢ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ در اﻧﺠﯿـﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎب  ۱۵آﯾـﺎت  ۷ﺗﺎ  ۸آﻣﺪه اﺳـﺖ؛ ﮐﻪ
در آن ﻋﯿﺴـﯽ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﺪ»:اﮔـﺮ در ﻣـﻦ مبﺎﻧﯿـﺪ و ﮐﻼم ﻣﻦ در ﺷـام مبﺎﻧـﺪ ،ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯿـﺪ ،درﺧﻮاﺳـﺖ ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮآورده ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .ﺟﻼل ﭘـﺪر ﻣﻦ در اﯾﻦ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﻣﯿـﻮه ﺑﺴـﯿﺎر آورﯾـﺪ؛ و اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺷـﺎﮔﺮد ﻣـﻦ ﺧﻮاﻫﯿـﺪ ﺷـﺪ« )ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ
ﻫـﺰاره ﻧﻮ(.
واﻟﻨﺘﯿﻨـﺎ ﮔﻔـﺖ »:وﻗﺘـﯽ راﺑﻄـﻪ ﭘﺎﯾـﺪاری ﺑـﺎ ﺧـﺪا داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯽ ،او ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮ
را راﻫﻨامﯾـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﮐﺠـﺎ ﺑـﺮوی و ﺑـﺎ ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ ﺣـﺮف ﺑﺰﻧـﯽ .ﺗـﻮ اراده او را ﻣـﯽ
ﺗﻮاﻧـﯽ درﯾﺎﺑﯽ«.
ﺑﺨﺸـﯽ از ﻫﺪاﯾﺎی ﺳـﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳـﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸـﺎﯾﯽ ﻣﺪرﺳـﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ
واﻗـﻊ در ﺷـﻬﺮی ﮐـﻪ واﻟﻨﺘﯿﻨـﺎ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ؛ ﯾﻌﻨـﯽ ﭘﺎوﻟـﺪار در ﻗﺰاﻗﺴـﺘﺎن ﮐﻤـﮏ
ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ.

۷۳

درس ﻫﺸﺘﻢ

 ۲۵ﺑﻬﻤﻦ –  ۱اﺳﻔﻨﺪ

»ﻗﻮم ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯽ دﻫﯿﺪ«

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :اﺷـﻌﯿﺎ ۲ ،۱ :۴۰؛ اﺷـﻌﯿﺎ  ۳ :۴۰ﺗـﺎ ۸؛ اﺷـﻌﯿﺎ  ۹ :۴۰ﺗـﺎ ۱۱؛ اﺷـﻌﯿﺎ :۴۰
 ۱۲ﺗـﺎ .۳۱
آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :ای ﻗﺎﺻـﺪ ﺧـﻮش ﺧـﱪ ،از ﻗﻠـﮥ ﻛـﻮه ،اورﺷـﻠﻴﻢ را ﺻﺪا ﻛـﻦ .ﭘﻴﺎﻣـﺖ را ﺑﺎ متﺎم
ﻗـﺪرت اﻋـﻼم ﻛـﻦ و ﻧـﱰس .ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﻳﻬـﻮدا ﺑﮕﻮ» :ﺧﺪای ﺷـام ﻣﯽآﻳـﺪ!« )اﺷـﻌﯿﺎ .(۹ :۴۰
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم در ﺳﺎل  ۱۹۴۵در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﴎﺑﺎز ژاﭘﻨﯽ ﺑﻨﺎم ﺷﻮﯾﭽﯽ
ﯾﻮﮐﻮی در ﺟﺰﯾﺮه ﮔﻮام در ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻞ ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻫﻮاﭘﯿامﻫﺎی
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از آﺳامن رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺧﱪ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﯾﻮﮐﻮی ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﯾﮏ ﺗﺮﻓﻨﺪ اﺳﺖ .او ﯾﮏ ﴎﺑﺎز وﻓﺎودار و ﻣﯿﻬﻦ ﭘﺮﺳﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ژاﭘﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﻫﺮﮔﺰ
ﺗﺴﻠﯿﻢ دﺷﻤﻦ ﻧﺸﻮد .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ او در آن ﺟﺰﯾﺮه ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ متﺪن و دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮕﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،و در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻨﺰوی و ﴎﺳﺨﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
در ﺳـﺎل  ۲۷ ،۱۹۷۲ﺳـﺎل ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﺷـﮑﺎرﭼﯿﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﮐﻮی را
در ﺣـﺎل ﻣﺎﻫﯿﮕﯿـﺮی دﯾﺪﻧـﺪ ،و ﺗﻨﻬـﺎ آن ﻣﻮﻗـﻊ ﺑـﻮد ﮐـﻪ او ﺑـﻪ ﺻﺤـﺖ ﭘﯿـﺎم ﺻﻠﺢ واﻗﻌﯽ ﭘـﯽ ﺑﺮد.
در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪ ﺑﻘﯿـﻪ ﻣـﺮدم ده ﻫـﺎ ﺳـﺎل از دوران ﺻﻠـﺢ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﻮﮐﻮی دﻫﻬﺎ ﺳـﺎل
از ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ ﻣﺤـﺮوم و روزﮔﺎر ﺧـﻮد را در اﺿﻄﺮاب ﮔﺬاراﻧﺪه ﺑﻮد .روی ﺟﯿـﻦ ،اﻗﺘﺒﺎس از Altar
) ،Callﺑﺮﯾﻦ اﺳـﭙﺮﯾﻨﮓ ،ﻣﯿﺸـﮕﺎن (۱۹۹۹ ,Diadem :ﺻﻔﺤﻪ .۳۰۴
ﻗﺮﻧﻬـﺎ ﻗﺒـﻞ ،از ﻃﺮﯾـﻖ اﺷـﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋـﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ دوران ﭘﺮﯾﺸـﺎﻧﺤﺎﻟﯽ ،رﻧﺞ و ﻋﺬاب
ﻣﺮدﻣـﺶ واﻗﻌـﺎً ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ» :ﻗـﻮم ﻣـﺮا ﺗﺴـﻠّﯽ دﻫﯿـﺪ ،آﻧﻬـﺎ را ﺗﺴـﻠّﯽ دﻫﯿـﺪ! ﻣـﺮدم
اورﺷـﻠﯿﻢ را دﻟﮕﺮم ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ رﻧﺠﻬﺎﯾﺸـﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳـﯿﺪه ،و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸـﺎن ﺑﺨﺸـﯿﺪه
ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑﻪﺧﺎﻃـﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸـﺎن ،ﻣـﻦ آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻣـ ًﻼ ﻣﺠﺎزات ﮐـﺮدهام« )اﺷـﻌﯿﺎ .(۲ ،۱ :۴۰
ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲اﺳﻔﻨﺪ –  ۲۰ﻓﻮرﯾﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﻢ.

۷۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲۶ﺑﻬﻤﻦ

ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه )اﺷﻌﯿﺎ (۲ ،۱ :۴۰
در اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ،۲ ،۱ :۴۰ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻗـﻮم ﺧﻮد را ﺗﺴـﻠﯽ ﻣـﯽ دﻫﺪ .دوران ﻣﺠـﺎزات آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳـﯿﺪه ﺑـﻮد .ﻣﺠﺎزات آﻧـﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد؟
آﯾﺎ ﻣﺠﺎزات اِﻋامل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﺷﻮر ،ﭼﻮب ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ )اﺷﻌﯿﺎ  (۱۰ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
ﻧﺎﺑﻮدی ارﺗﺶ ﺳﻨﺤﺎرﯾﺐ در ﺳﺎل  ۷۰۱ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ،ﯾﻬﻮدا را ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دﻫﺪ؟)اﺷﻌﯿﺎ  .(۳۷ﯾﺎ اﯾﻦ
ﻣﺠﺎزاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﺮدم و داراﺋﯽ آﻧﻬﺎ را از ﯾﻬﻮدا ﻣﯽ
ﺑﺮد ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﺑﻪ رخ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﻣﺮدوک ﺑﺎﻻدان ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد؟ )اﺷﻌﯿﺎ (۳۹
ﺑﻪ »آﺷـﻮر« و »آﺷـﻮرﯾﺎن«  ۴۳ﺑﺎر در اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۷ :۷ﺗﺎ  ۶ :۳۸اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﻘﯿﻪ
ﮐﺘـﺎب اﺷـﻌﯿﺎ ﻓﻘـﻂ ﯾﮑﺒـﺎر ﻧـﺎم آﻧﻬﺎ آﻣﺪه اﺳـﺖ ،و آﻧﻬﻢ در ﺟﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ در اﺷـﻌﯿﺎ ﺑﺎب ۴ :۵۴
ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳـﺘﻢ ﻣﴫ و ﺳـﭙﺲ »آﺷـﻮرﯾﺎن« اﺷـﺎره ﻣﯽ ﺷـﻮد .در ﻗﺴـﻤﺖ ﺑﻌﺪی اﺷـﻌﯿﺎ ،ﻧﺠﺎت از
ﺗﺒﻌﯿﺪ در ﺑﺎﺑﻞ ﯾﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ )اﺷـﻌﯿﺎ ۱۴ :۴۳؛ اﺷـﻌﯿﺎ ۱ :۴۷؛ اﺷـﻌﯿﺎ  ،(۲۰ ،۱۴ :۴۸و اﯾﻦ ﮐﻮرش
ﭘﺎدﺷـﺎه ﻓـﺎرس اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﺑـﻞ را در ﺳـﺎل  ۵۳۹ﻗﺒـﻞ از ﻣﯿـﻼد ﻓﺘﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن
ﯾﻬﻮدا را آزاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ ۲۸ :۴۴؛ اﺷـﻌﯿﺎ ۱ :۴۵؛ اﺷـﻌﯿﺎ .(۱۳ :۴۵
اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۱ﺗـﺎ  ۳۹ﺑـﺮ وﻗﺎﯾﻌـﯽ ﮐـﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﻧﺠـﺎت ﯾﻬﻮدﯾﺎن از ﭼﻨﮕﺎل آﺷـﻮرﯾﺎن در ﺳـﺎل
 ۷۰۱ق .م .ﻣـﯽ ﺷـﻮد ،ﺗﺎﮐﯿـﺪ دارد ،اﻣـﺎ در آﻏـﺎز ﺑـﺎب  ،۴۰اﯾـﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﯾـﮏ ﻗﺮن و ﻧﯿﻢ
ﺑﻌﺪ و ﭘﺎﯾﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﺑﻞ در ﺳـﺎل  ۵۳۹ق .م .و ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽرﺳـﺪ.
آﯾـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺎزﮔﺸـﺖ از ﺑﺎﺑـﻞ ﺑـﺎ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﻗﺒـﻼ در ﮐﺘﺎب اﺷـﻌﯿﺎ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده ارﺗﺒـﺎط دارد؟
اﮔـﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳـﺖ ،آن ﭼﯿﺴـﺖ؟
اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ، ۳۹ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﻮﺋﯽ اﺳﺎرت ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺰﻗﯿﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘُﻠﯽ ﺑﺮای وﺻﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﺘﺎب ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )اﺷﻌﯿﺎ .(۷ ،۶ :۳۹
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ اﺷﻌﯿﺎ در ﺑﺎب ﻫﺎی  ۱۴ ،۱۳و  ۲۱ﺳﻘﻮط ﺑﺎﺑﻞ و رﻫﺎﯾﯽ ﻗﻮم ﺧﺪا را ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮدش اﴎاﺋﯿﻞ ،ﺗﺮ ّﺣﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .او ﻣﯽﮔﺬارد
ﺑﺎز ﻫﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻠّﺘﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﻗﻮم اﴎاﺋﯿﻞ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺑﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﻠﻞ
دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺑﺮده در ﺧﺪﻣﺖ اﴎاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﮐﻪ روزی اﴎاﺋﯿﻞ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن
ﻣﻐﻠﻮب اﴎاﺋﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺮدم اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روزی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ آﻧﻬﺎ
۷۵

ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم اﴎاﺋﯿﻞ را از درد و زﺣﻤﺘﺸﺎن و از ﺑﯿﮕﺎریﻫﺎی ﺳﺨﺖ ،ﺧﻼص ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«
)اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۱۴ﺗﺎ  .(۴ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﺷﻌﯿﺎ  ،۲ ،۱ :۴۰ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد وﻋﺪه ﭘﺎﯾﺎن رﻧﺞ و اﻧﺪوه آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ دﻫﺪ ،وﺟﻮد دارد.

ﭼــﻪ وﻋــﺪه ﻫﺎﯾــﯽ در ﻣــﻮرد ﭘﺎﯾــﺎن رﻧــﺞ در ﻣﯿــﺎن ﻏــﻢ واﻧــﺪوه ﺣﺎﺿــﺮ ﺑ ـﺮای ﺷــﻤﺎ
در ﮐﺘــﺎب ﻣﻘــﺪس وﺟــﻮد دارد؟ اﯾﻤــﺎن ﻣــﺎ ﺑــﺪون آن وﻋــﺪه ﻫــﺎ ﭼــﻪ ﺳــﻮدی ﺧﻮاﻫــﺪ
داﺷــﺖ ؟ ﭘــﺲ ﭼـﺮا ،ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬــﻢ اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﯾﻤــﺎن ﺧــﻮد را ﺑــﻪ آﻧﻬــﺎ از دﺳــﺖ ﻧﺪﻫﯿﻢ،
ﺑــﺎ وﺟــﻮد ﻫﻤــﻪ ﻣﺴــﺎﺋﻠﯽ ﮐــﻪ وﺟــﻮد دارد؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۲۷ﺑﻬﻤﻦ

ﺣﻀﻮر ،ﮐﻼم ،راه ﺳﺎزی )اﺷﻌﯿﺎ  ۳ :۴۰ﺗﺎ (۸
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آراﻣﺶ و ﺗﺴﻠﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ؟ )اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۴۰ﺗﺎ .(۸
ﯾـﮏ ﻣﻨـﺎدی ﺑـﯽ ﻧـﺎم اﻋـﻼم ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺧﺪا ﻣـﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺟـﻼل ﺧـﻮد را آﺷـﮑﺎر ﮐﻨﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ
 ۳ :۴۰ﺗـﺎ  .(۵و ﻧﺪاﮐﻨﻨـﺪه دﯾﮕـﺮی اﻋـﻼم ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻒ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺶ
از ﮔﻞ ﻋﻠـﻒ دوام ﻧﺪارﻧـﺪ» ،اﻣـﺎ ﮐﻼم ﺧـﺪا ﺗـﺎ اﺑﺪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳـﺖ« )اﺷـﻌﯿﺎ .(۸ :۴۰
ﻗـﻮم ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﻌـﺪ از ﺗﺒﻌﯿـﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﮐﻮه ﺳـﯿﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن داده ﺷـﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﺳـﭙﺲ
ﻫﻤـﻪ آن را در اﺛـﺮ ارﺗـﺪاد ﺧـﻮد و آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﺑﺮاﯾـﺶ ﻣﺠـﺎزات ﺷـﺪه و از دﺳـﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎز
ﺑﺪﺳـﺖ آوردﻧـﺪ :ﺣﻀـﻮر ﺧﺪاوﻧـﺪ و ﮐﻼم او .اﯾﻨﻬـﺎ ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻫـﺎ و ﻋﻨـﺎﴏ اﺻﻠـﯽ ﻋﻬـﺪ ﺧـﺪا ﺑﺎ ﺑﻨﯽ
اﴎاﺋﯿـﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﺳـﺎﮐﻦ ﺷـﺪن او در ﺣـﺮم ﻣﻘـﺪس ﺧـﻮد در ﻣﯿـﺎن آﻧـﺎن ﺑﻮد )ﺧـﺮوج :۲۵
 .(۱۶ ،۸وﻟـﯽ از آﻧﺠﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ آﻧـﺎن ﺳـﺨﻨﺎن او را ﻧﻘـﺾ ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﺧـﺪا ﻣﻌﺒﺪ ﺧـﻮد را در ﻣﯿـﺎن آﻧﺎن
ﺗـﺮک ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ )ﺣﺰﻗﯿـﺎل  ،(۱۱ ،۹اﻣـﺎ او دوﺑـﺎره ﺑﺎز ﻣـﯽ ﮔﺮدد .ﺣﻀـﻮر و ﮐﻼم ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘامد اﺑﺪی
او ،ﺗﺴـﻠﯽ و رﺳـﺘﮕﺎری و اﻣﯿـﺪ را ﺑـﻪ ارﻣﻐـﺎن ﻣﯽ آورد.
ﭼﻪ ﻧﻮع آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ؟ اﺷﻌﯿﺎ  ۳ :۴۰ﺗﺎ .۵
اﯾـﻦ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﭘﺎدﺷـﺎه ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ در ﺟـﺎده ای ﻧﺎﻫﻤـﻮار ﮔﺎم ﺑـﺮدارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑـﺮای آﻣﺪن او
ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ آﻣـﺎده ﺳـﺎزی راه ﺑـﺮای او ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﭘـﺲ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸـﱰ ﺑـﺮای آﻣﺪن ﺷـﺎه ﺷـﺎﻫﺎن! ﻧﯿﺎز
اﺳـﺖ ﺗـﺎ راه او ﻫﻤـﻮار و آﻣـﺎده ﺷـﻮد ،ﺑﺎزﮔﺸـﺖ او ﻇﺎﻫـﺮا ً از ﻣـﴩق زﻣﯿـﻦ اﺳـﺖ ،از ﻣﮑﺎﻧـﯽ
دوردﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻗـﻮم او در ﻣﯿـﺎن ﻣﻠﺘﻬـﺎ ﭘﺮاﮐﻨـﺪه ﺷـﺪه اﻧـﺪ و او در ﺣـﺎل ﺣـﺎﴐ ﭘﻨﺎﻫـﮕﺎه ﻗـﻮم

۷۶

در ﺗﺒﻌﯿـﺪ ﺧـﻮد اﺳـﺖ )ﺣﺰﻗﯿـﺎل  ،(۱۶ :۱۱ﭘـﺲ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﺻﻼﺣـﺎت ﺑﺰرﮔـﯽ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳـﺖ.
ﺳـﺎﺧﺖ ﯾـﮏ ﺑﺰرﮔـﺮاه ﻫﻤـﻮار و ﺻـﺎف ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی واﻗﻌـﯽ آن در ﺟـﺎده ﻫـﺎ و ﺗﭙﻪ ﻫـﺎی ﻧﺎﻫﻤﻮار
ﴍق اورﺷـﻠﯿﻢ ،ﺣﺘـﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﯾﻨﺎﻣﯿـﺖ و ﺑﻮﻟﺪوزرﻫﺎ ﮐﺎری ﺳـﺨﺖ و دﻟﻬـﺮه آور ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﺷـﺪ .ﺧـﺪا ﺗﻨﻬـﺎ ﮐﺴـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ اﯾﻨﮑﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛ او ﮐﺴـﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
»ﻧﺎﻫﻤـﻮاری ﻫـﺎ را ﺑـﻪ زﻣﯿـﻦ ﻫﻤـﻮار« ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﮐﻨـﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۱۶ :۴۲اﻣـﺎ او ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟـﺎده واﻗﻌﯽ
ﺑـﺮای ﺗـﺮدد ﻧـﺪارد زﯾـﺮا او ﺑـﺮ ﺑـﺎل ﮐﺮوﺑﯿـﺎن ﭘﺮواز ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ )ﺣﺰﻗﯿـﺎل  ۹ :۱ﺗـﺎ .(۱۱
ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﴏاﺣﺖ ﻧﺒﻮت اﺷﻌﯿﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﯾﺤﯿﯽ
ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻣﺘﯽ  .(۳ :۳ﭘﯿﺎم او اﯾﻦ ﺑﻮد» :از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا
ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺑﺰودی ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ« )ﻣﺘﯽ  (۲ :۳و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ »ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺗﺎ ﺧﺪا از ﺗﻘﺼﯿﺮاﺗﺘﺎن ﺑﮕﺬرد و ﺷام را ﺑﺒﺨﺸﺪ« )ﻣﺮﻗﺲ  .(۴ :۱ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،راه ﺗﻮﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ
متﺎﯾﻞ ﺑﻪ دوری از ﮔﻨﺎه ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﺴﻠﯽ و آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﺶ و ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ.
ارﻣﯿﺎ در ﺑﺎب  ۳۱ :۳۱ﺗﺎ  ۳۴ﻫامن ﭘﯿﻐﺎم روﺣﺎﻧﯽ را در دوران ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن
ﯾﻬﻮدی اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﻤﻮار ﮐﺮدن راه ﺧﺪاوﻧﺪ را درک ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﴍوع ﺗﺎزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻋﺪه ﻣﯽ دﻫﺪ» :ﻋﻬﺪ و ﻣﯿﺜﺎق
ﺟﺪﯾﺪ« ،ﮐﻪ او ﴍﯾﻌﺖ ﺧﻮد را در ﻗﻠﺒﻬﺎی آﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻋﻬﺪ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد ﮐﻪ ﺧﺪای آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﻬﺎ او و ﺷﺨﺼﯿﺖ او را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۶ :۴۰ﺗﺎ  ۸را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻒ از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽ روﯾﺪ ،ﭼﻪ اﻣﯿﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﭽﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ؟ آﻧﻬﺎ ﻫﺸﺪار
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﻢ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۸ﺑﻬﻤﻦ

آﻏﺎز ﺑﺸﺎرت )اﺷﻌﯿﺎ  ۹ :۴۰ﺗﺎ (۱۱
در اﺷﻌﯿﺎ  ۹ :۴۰ﺗﺎ  ۱۱ﭼﻪ ﻧﻮع واﻗﻌﻪ ای ﴍح داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﻌـﺪا در اﺷـﻌﯿﺎ ﻣـﺮدی ﻇﻬـﻮر ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻨﺎدی ﺧـﱪ ﺧﻮش ﺑﺮای اورﺷـﻠﯿﻢ اﺳـﺖ )اﺷـﻌﯿﺎ
۲۷ :۴۱؛ اﺷـﻌﯿﺎ  .(۷ :۵۲اﻣـﺎ در اﺷـﻌﯿﺎ  ۹ :۴۰ﻗﺎﺻـﺪی اﻋـﻼم ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ »ﺧـﺪای ﺷـام ﻣـﯽ آﯾﺪ«.
در ﻣﺰﻣﻮر  ،۶۸داود ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ »آوارﮔﺎن را ﴎ و ﺳـﺎﻣﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ و اﺳـﯿﺮان
را ﺑـﺎ ﺷـﺎدﻣﺎﻧﯽ آزاد ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ« ﺷـﮑﺮﮔﺰاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻣﺰﻣـﻮر  .(۶ :۶۸اﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﺳـﺨﻨﺎن
در ﻣـﻮرد رﻫﺎﯾـﯽ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن از اﺳـﺎرت ﻣـﴫ اﺳـﺖ ،اﺷـﻌﯿﺎ از ﻫﻤﯿـﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑـﺮای اﺷـﺎره ﺑﻪ اﻋﻼم
»آزادی« دوﺑـﺎره ﻗـﻮم ﺧﺪا اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﺑﺎزﮔﺸـﺖ از اﺳـﺎرت ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن.
۷۷

در ﻫﻤﯿـﻦ ﺣـﺎل ،ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ ،از اﺷـﻌﯿﺎ  ۳ :۴۰ﺗـﺎ  ۵ﺑﻬـﺮه ﺟﺴـﺘﻪ ﺗـﺎ آن را ﺑـﻪ ﯾﺤﯿـﯽ ﺗﻌﻤﯿـﺪ
دﻫﻨـﺪه ﻧﺴـﺒﺖ دﻫـﺪ ،ﮐـﻪ راه را ﺑـﺮای آﻣـﺪن ﻣﺴـﯿﺢ ﻫﻤـﻮار ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ .آن ﮐﻠﻤﻪ ازﻟـﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر
ﺟﺴـامﻧﯽ ﺧـﺪا در ﻣﯿـﺎن آدﻣﯿﺎن ﺷـﺪ )ﯾﻮﺣﻨـﺎ .(۱۴ :۱
ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه ،دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺧﱪ ﺧﻮش آﻣﺪن او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره او ﭘﯿﺶ ﮔﻮﺋﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده ای
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﻌﻮن و ﺣﻨﺎ را ﻧﺎم ﺑﺮد ،اﯾﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ را در ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای وﻗﻒ
ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ آوردﻧﺪ ،او را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ )ﻟﻮﻗﺎ  ۲۵ :۲ﺗﺎ  .(۲۸ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎدﯾﺎن اﺷﻌﯿﺎ ،آﻧﺎن ﻫﻢ زن و
ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﻤﻌﻮن در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺴﻠﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ،و ﻣﺴﯿﺢ ﺗﺴﻠﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﺑﻮد )ﻟﻮﻗﺎ .(۲۶ ،۲۵ :۲
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت اﺷﻌﯿﺎ ،اﯾﻦ ﻇﺎﻫﺮا ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻨﺎی ﻧﺒﯿﻪ ،در ﻣﻌﺒﺪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ،
و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در اورﺷﻠﯿﻢ آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ» :او در ﻫامن ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻠﻮ
آﻣﺪ ،ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ﺷﻜﺮﮔﺰاری منﻮد و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺠﺎت اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،درﺑﺎره آن
ﻃﻔﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮد« )ﻟﻮﻗﺎ  .(۳۸ :۲و اﯾﻦ آﻏﺎز ﺑﺸﺎرت ﻧﺎم ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ :اﻋﻼم
اﻧﺠﯿﻞ ،ﻣﮋده ﻧﯿﮑﻮ ،اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ رﺳﺘﮕﺎری و ﻧﺠﺎت را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .ﺑﻌﺪﻫﺎ،
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ ﻧﺰد ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﯽ رود و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪه ام« و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﱪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ او را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ )ﯾﻮﺣﻨﺎ  ،(۱۸ ،۱۷ :۲۰اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺸﺎرت ﻣﮋده ﻧﯿﮑﻮی او ﺑﺮ روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻘﻖ و ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻠﻒ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻼم ﺟﺎودان اﻟﻬﯽ اﻧﺴﺎن ﺷﺪ و ﺗﺎ اﺑﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ )اﺷﻌﯿﺎ  ۶ :۴۰ﺗﺎ .(۸

ﺑــﻪ اﺷــﻌﯿﺎ ﺑــﺎب  ۱۱ :۴۰ﻧــﮕﺎه ﮐﻨﯿــﺪ .ﭼــﻪ ﻧــﻮع ﺗﺼﻮﯾــﺮی در اﯾﻨﺠــﺎ ﻧﺸــﺎن داده ﻣــﯽ
ﺷــﻮد؟ در ﺧﺼــﻮص اﯾﻨﮑــﻪ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺷــﺨﺼﺎً ،ﺷــﺒﺎﻧﯽ ﺧﺪاوﻧــﺪ را در زﻧﺪﮔــﯽ ﺧــﻮد
ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﮐــﺮده اﯾــﺪ ،ﭘﺎراﮔﺮاﻓــﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴــﯿﺪ .ﭼ ـﺮا ﺧــﻮب اﺳــﺖ در ذﻫــﻦ ﺧــﻮد ﺑــﻪ
ﻫﻤــﺎن ﻃﺮﯾﻘــﯽ ﮐــﻪ ﭘــﺮوردﮔﺎر ﺷــﻤﺎ را ﻫﺪاﯾــﺖ ﮐــﺮده آن را ﺑﺎزﮔــﻮ ﮐﻨﯿــﺪ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۲۹ﺑﻬﻤﻦ

ﺧﺎﻟﻖ ﻣﻬﺮﺑﺎن )اﺷﻌﯿﺎ  ۱۲ :۴۰ﺗﺎ (۳۱
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۴۰ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ رﺣﻤﺖ و ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
در ﴎاﴎ اﯾـﻦ ﻓﺼـﻞ ،رﺣﻤـﺖ و ﻗـﺪرت ﺧـﺪا در ﻫـﻢ آﻣﯿﺨﺘـﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑـﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺧﻮرده
اﻧـﺪ )ﺑـﻪ ﭼـﺎرت ذﯾـﻞ ﻧـﮕﺎه ﮐﻨﯿـﺪ(  ،زﯾـﺮا ﮐـﻪ ﻫـﺮ دو ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺠـﺎت ﻗﻮﻣـﺶ ﻻزم ﻫﺴـﺘﻨﺪ .او
ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺮدﻣـﺶ رﺳـﺘﮕﺎر ﺷـﻮﻧﺪ ،زﯾـﺮا او رﺣـامن و رﺣﯿﻢ اﺳـﺖ؛ او ﻗﺎدر اﺳـﺖ ﮐـﻪ آﻧﺎن
را ﻧﺠـﺎت دﻫـﺪ ،زﯾـﺮا ﮐـﻪ او ﻗﺪرمتﻨﺪ اﺳـﺖ.
۷۸

رﺣﻤﺖ )اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۴۰ﺗﺎ  :(۵ﺗﺴﻠﯽ ،آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت.
ﻗﺪرت )اﺷﻌﯿﺎ  ۳ :۴۰ﺗﺎ  :(۸ﺟﻼل ،ﭘﺎﯾﺪاری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻌﻒ اﻧﺴﺎن.
رﺣﻤﺖ )اﺷﻌﯿﺎ  ۹ :۴۰ﺗﺎ  :(۱۱ﺧﱪ ﺧﻮش ﻧﺠﺎت ،ﺷﺒﺎن ﻗﻮم او.
ﻗﺪرت )اﺷﻌﯿﺎ  ۱۲ :۴۰ﺗﺎ  :(۲۶ﺧﺎﻟﻖ ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎ.
رﺣﻤﺖ )اﺷﻌﯿﺎ  ۲۷ :۴۰ﺗﺎ  :(۳۱ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻟﻖ ،ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻔﺎن ﻗﺪرت ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
اﺷـﻌﯿﺎ ﻗـﺪرت ﺧﺪاوﻧـﺪ را ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن ﺷـﮑﻮه و ﺟـﻼل و ازﻟﯽ ﺑـﻮدن او اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)اﺷـﻌﯿﺎ :۴۰
 ۳ﺗـﺎ  ، (۸اﺷـﻌﯿﺎ ﭼﻨـﺎن ﻣﻔﺼـﻞ ﻗـﺪرت و ﺣﮑﻤـﺖ ﻋﻈﯿـﻢ او را ﴍح ﻣـﯽ دﻫﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺸـﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ
ِ
ﺳـﺒﮏ
زﻣﯿـﻦ و زﻣﯿﻨﯿـﺎن در ﺑﺮاﺑـﺮش ﭘﺴـﺖ و ﺿﻌﯿـﻒ ﻫﺴـﺘﻨﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۲ :۴۰ﺗـﺎ  .(۱۷در اﯾﻨﺠـﺎ
ﺑﯿـﺎن اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎ ﻃـﺮح ﭘﺮﺳـﺶ ﺑﺪﯾﻬـﯽ* و ﻗﯿـﺎس ﻫﺎﯾﯽ روﺷـﻦ در ﺧﺼـﻮص زﻣﯿﻦ و ﻫﺮﭼـﻪ در آن
ﻫﺴـﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﺎﺳـﺦ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﻪ اﯾـﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ )اﯾﻮب  ۳۸ﺗـﺎ .(۴۱
* ﭘﺮﺳـﺶ ﺑﺪﯾﻬـﯽ ﯾـﺎ ﺳـﻮال ﻣﻌﻠـﻮم ﺑـﻪ ﺳـﻮاﻟﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺟـﻮاب آن واﺿـﺢ ،ﻗﻄﻌـﯽ و ﻣﻌﻠـﻮم اﺳـﺖ و
ﻣﺨﺎﻃـﺐ را در ﻣﻌﺬورﯾـﺖ ﻗـﺮار ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ اﮔﺮ ﻧﻘﺾ ﻏـﺮض ﮐﻨﺪ ،ﺧـﻮد را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده اﺳـﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﮐﯿﺴـﺖ
ﮐـﻪ وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ را دوﺳـﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ؟

ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑﺪﯾﻬـﯽ اﺷـﻌﯿﺎ ﭼﯿﺴـﺖ» :ﺑـﻪ ﭼﻪ ﭼﯿـﺰی ﻣﯽ ﺗـﻮان ﺧـﺪا را ﺗﺸـﺒﯿﻪ و ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﮐـﺮد«؟ )اﺷـﻌﯿﺎ .(۱۸ :۴۰
ﺑﺮای اﺷﻌﯿﺎ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﻮب ،ﭘﺎﺳﺦ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻫﯿﭻ ﮐﺲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎ،
ﯾﮑﺘﺎ و ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﺷﻌﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ و اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﻬﻦ ﺑﺎ اﻋامﻟﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫامﻧﻨﺪ ﺑﺖ اﺳﺖ )اﺷﻌﯿﺎ .(۲۰ ،۱۹ :۴۰
اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎﺳـﺦ ﻣـﯽ دﻫﺪ .در ﺣﺎل ﺣـﺎﴐ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺸـﺒﯿﻪ ﺑﻪ
ﺧـﺪا اﺣﻤﻘﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽ رﺳـﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻘـﻂ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨـﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﻣـﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﭘﯽ ﺑﺮﻧﺪ،
او در ﻣـﻮرد ﻣﻨﺤـﴫ ﺑـﻪ ﻓـﺮد ﺑـﻮدن ﺧـﺪا ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋـﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و اﺳـﺘﺪﻻﻟﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﺎﺳـﺦ
اراﺋـﻪ ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ او ﺧﺎﻟﻖ ﻣﻘﺪس اﺳـﺖ )اﺷـﻌﯿﺎ  ۲۱ :۴۰ﺗﺎ .(۲۶

ﭼﮕﻮﻧــﻪ آﯾــﻪ  ۲۷ﻃــﺮز ﺑﺮﺧــﻮرد ﻣــﺮدم ﺑــﻪ ﭘﯿــﺎم اﺷــﻌﯿﺎ را ﻧﺸــﺎن ﻣــﯽ دﻫــﺪ؟ در ﭼــﻪ
ﺻﻮرﺗــﯽ ،ﻣــﺎ ﻫــﻢ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ ﺑــﻪ ﺧﺎﻃــﺮ ﻫﻤــﺎن ﻃــﺮز ﻧﮕــﺮش ﻣﻘﺼــﺮ ﺑﺎﺷــﯿﻢ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۳۰ﺑﻬﻤﻦ

ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ )اﺷﻌﯿﺎ (۲۰ ،۱۹ :۴۰
ﺑـﺖ ﭘﺮﺳـﺘﯽ ﺑـﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾـﻦ ﮐـﺮدن ﭼﯿﺰ دﯾﮕـﺮی ﺑﻪ ﺟـﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،راﺑﻄـﻪ ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﺑـﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺑـﺎ ﺧﺪاوﻧـﺪ را از ﺑﯿـﻦ ﻣـﯽ رود )ﺧـﺮوج ۵ ،۴ :۲۰؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،اﻧﺒﯿﺎ ﺑﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳـﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان »زﻧﺎی
روﺣﺎﻧـﯽ« اﺷـﺎره ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ارﻣﯿـﺎ  ۶ :۳ﺗﺎ .(۹
۷۹

اﺷـﻌﯿﺎ  ۲۹ :۴۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺖ ﻫـﺎ را ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ آﻧﭽﻪ را ﮐـﻪ او در اﯾﻨﺠﺎ
درﺑـﺎره آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ ،ﭼﮕﻮﻧـﻪ درک ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ؟ ﭼـﺮا اﯾـﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔـﺎت در ﻣـﻮرد ﻫﻤـﻪ ﺑـﺖ ﻫﺎ
دﻗﯿـﻖ و درﺳـﺖ اﺳـﺖ ،ﺑـﺪون در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓنت اﯾﻨﮑـﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ؟
ﻣﴩﮐﺎن ﻋﻬﺪ ﮐﻬﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ متﺜﺎل ﻫﺎ و منﺎد ﻫﺎ ،آﻧﺎن ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺪرمتﻨﺪ
اﻟﻬﯽ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮف و منﺎد ﺧﺪای دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،ﻧﻘﺾ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ» :ﺧﺪای دﯾﮕﺮی را ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﮑﻦ« )ﺧﺮوج  .(۳ :۲۰اﻣﺎ اﮔﺮ وﺟﻮد ﯾﮏ
ﺑﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ منﺎد و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻮد
)ﺧﺮوج  ،(۵ ،۴ :۳۲ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه را ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ او ﺑﺎﺷﺪ رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ
منﯽ داﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ او را ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻨﺪ )ﺗﺜﻨﯿﻪ  ۱۵ :۴ﺗﺎ  ،(۱۹ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ منﺎﯾﺎﻧﮕﺮ
ﺷﮑﻮه و ﻋﻈﻤﺖ وﺟﻮد ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎ و ﯾﮕﺎﻧﻪ او ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮ ﺑﺘﯽ ﮐﻪ منﺎد ﺧﺪای دﯾﮕﺮی اﺳﺖ
و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺣﮑﺎم اول و دوم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾامﻧـﺪاران ﻧﯿـﺎزی ﺑـﻪ ﺑﺖ ﺑﺮای ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﻧﺪارﻧﺪ ،زﯾـﺮا آﻧﺎن ﺣﻀﻮر اﻟﻬـﯽ او را در ﻗﻠﺒﻬﺎی ﺧﻮد
ﺣـﺲ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و او در ﻣﯿـﺎن آﻧﺎن ﺳـﺎﮐﻦ اﺳـﺖ .ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﺑـﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐـﺮدن او ﺑﺎ
ﭼﯿـﺰی دﯾﮕـﺮی و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﻧﮑﺎر ﺣﻀﻮر واﻗﻌﯽ اوﺳـﺖ.
اﻣﺮوزه ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ آﯾﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ
ﺑﻄﺮز زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ای در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯿﺸﻮد؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ؟
»ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺧـﻮد را ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻣـﯽ ﻧﺎﻣﻨـﺪ ،در ﺧﺪﻣـﺖ ﺧﺪاﯾـﺎن دﯾﮕـﺮی ﺑـﻪ ﻏﯿﺮ
از ﭘـﺮوردﮔﺎر ﯾﮑﺘـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺧﺎﻟـﻖ ﻣﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﴎﺳـﭙﺮدﮔﯽ و وﻗـﻒ ﮐﺎﻣﻞ ،و ﺻﻤﯿامﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑـﻪ اوﺳـﺖ ،و ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎ اول ﺗﺎﺑـﻊ او ﺑﺎﺷـﯿﻢ .ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰ دﯾﮕﺮی ﮐـﻪ ﺑﺨﻮاﻫـﺪ از ﻣﺤﺒﺖ
ﻣـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ او ﮐـﻢ ﮐﻨـﺪ و ﯾـﺎ ﻣﺎﻧـﻊ ﺧﺪﻣـﺖ ﻣـﺎ ﺑـﻪ او ﺷـﻮد ،در زﻧﺪﮔـﯽ ﻣـﺎ ﻣﺒﺪل ﺑـﻪ ﺑﺘﯽ ﻣﯽ
ﺷـﻮد« .اِﻟـﻦ ﺟـﯽ واﯾـﺖ ،ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪس ﺗﻔﺴـﯿﺮی  ،SDAﺟﻠـﺪ  ،۲ﺻﻔﺤـﺎت  ۱۰۱۲و .۱۰۱۲
ﻣﺎ از روی دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و ﻣﺠﺬوب
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده ،زﯾﺮا در ﻣﻮرد ﻣﺎدﯾﮕﺮاﺋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﴩﮐﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ را ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎور
دارﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻗﯽ و ﭘﯿﴩﻓﺖ و ﺳﻌﺎدمتﻨﺪی آﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻋﺒﺎدی ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟
درﺳـﺖ ﻗﺒـﻞ از آﻣـﺪن دوﺑـﺎره ﺧﺪاوﻧـﺪ  ،ﮐـﻪ راه ﺧـﻮد را ﭘﯿﺎم آﺷـﺘﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻠﯿﺎ آﻣـﺎده ﮐﺮده
اﺳـﺖ )ﻣﻼﮐـﯽ  ، (۴اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫـامن اﯾﺎم اﺷـﻌﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :آﯾﺎ ﺷـام ﺧﺎﻟﻖ را ﻣﯽ ﭘﺮﺳـﺘﯿﺪ،
ﯾـﺎ ﭼﯿـﺰی دﯾﮕـﺮی را ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ  ، (۱۴ ، ۱۳زﯾـﺮا ﻫﻤـﻪ ﻣـﺎ در ﭘﺎﯾـﺎن ،ﻫﻤﯿﺸـﻪ
ﭼﯿﺰی را ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
۸۰

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱اﺳﻔﻨﺪ

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ :از ﺧﺎﻧـﻢ اِﻟـﻦ ﺟـﯽ واﯾـﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ» ،ﻫـﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺧﺪای ﺷـام ﻣﯽ
آﯾـﺪ« ،در اﻧﺒﯿـﺎ و ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ،ﺻﻔﺤـﺎت  ۳۱۱ﺗـﺎ .۳۲۱
»در اﯾـﺎم اﺷـﻌﯿﺎ ،درک روﺣﺎﻧـﯽ ﺑـﴩ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﻋـﺪم درک ﺧـﺪا ﺗﯿـﺮه و ﺗـﺎر ﺑﻮد .ﺑـﺮای ﻣﺪﺗﻬﺎ
ﺷـﯿﻄﺎن اﻧﺴـﺎن را ﻫﺪاﯾـﺖ ﻣـﯽ منـﻮد ﺗـﺎ ﺑـﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺧﻮد ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟـﻒ ﮔﻨﺎه و رﻧـﺞ و ﻣﺮگ
ﻧـﮕﺎه ﮐﻨـﺪ .ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ او ﻓﺮﯾـﺐ ﺧـﻮرده ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗﺼـﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﺧﺪا ﺧﺸـﻦ و ﺟﺒﺎر
اﺳـﺖ .آﻧـﺎن ﺧﺪاوﻧـﺪ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐﺴـﯽ ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﻧﺎﻇﺮ اﻋامل آﻧﺎن اﺳـﺖ ﺗﺎ آﻧﻬـﺎ را ﺗﻘﺒﯿﺢ
و ﻣﺤﮑـﻮم ﮐﻨـﺪ و او ﮐﺴـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ متﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺬﯾـﺮش ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻧـﺪارد ،و دامئـﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻋﺬری
ﻗﺎﻧﻮﻧـﯽ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﺗﺎ ﺑـﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﮑﻨﺪ .ﻗﺎﻧـﻮن ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﻠﮑـﻮت ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ
ﺷـﻮد ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺮﯾﺒـﮑﺎر اﻋﻈـﻢ ﺑﺪ ﺟﻠﻮه داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺷـﺎدی اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎ،
و ﯾﻮﻏـﯽ ﮔﺮاﻧﺒـﺎر از آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ از ﭘﺬﯾـﺮش آن ﺑﮕﺮﯾﺰﻧـﺪ .ﺷـﯿﻄﺎن ﻃـﻮری وامنﻮد ﮐـﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
اﺣـﮑﺎم ﺧـﺪا ﭼﻨﺎن ﺳـﺨﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ منﯽ ﺗـﻮان آﻧﻬﺎ را ﭘﯿـﺮوی ﮐﺮد و ﻣﺠﺎزاﺗﻬـﺎی ﴎﭘﯿﭽﯽ ﺑﻄﻮر
ﻣﺴـﺘﺒﺪاﻧﻪ ﺗﻌﯿـﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ« )اِﻟـﻦ ﺟﯽ واﯾـﺖ ،اﻧﺒﯿﺎ و ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ﺻﻔﺤﻪ .(۳۱۱

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:
 .۱ﭘﯿــﺎم اﺷــﻌﯿﺎ ﺑــﺎب  ۱۲ :۴۰ﺗــﺎ  ۳۱را ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن ﺧﻮدﺗــﺎن ﺧﻼﺻــﻪ ﮐﻨﯿــﺪ .آﻧــﺮا ﺑــﺎ
ﺑﮑﺎرﮔﯿــﺮی ﺗﺼــﻮرات ﻣــﺪرن ﺑﻨﻮﯾﺴــﯿﺪ ،ﻣﺎﻧﻨــﺪ اﮐﺘﺸــﺎﻓﺎت ﻋﻠﻤــﯽ ﻣــﺪرن و ﺣﺘــﯽ از
ﻟﺤــﺎظ ﮔﺮاﻓﯿﮑــﯽ ﻗــﺪرت ﺧــﺪای ﻣــﺎ را ﻋﻈﯿــﻢ و ﺷــﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗــﺮ ﻧﺸــﺎن دﻫﯿــﺪ .و
ﺧﻼﺻــﻪ ﮐﺎر ﺧــﻮد را در ﮐﻼس ﺑــﻪ اﺷــﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾــﺪ.
 .۲ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔــﺎت اﺷــﻌﯿﺎ در ﻣــﻮرد ﭘﺎﯾــﺪاری و ﺑﻘــﺎی ﮐﻼم ﺧــﺪا در ﺑﺮاﺑــﺮ زﻧﺪﮔــﯽ
ﻓﺎﻧــﯽ و ﺷــﮑﻨﻨﺪه اﻧﺴــﺎن )اﺷــﻌﯿﺎ  ۶ :۴۰ﺗــﺎ  ،(۸ﺑــﺎ ﺷــﻤﺎ در ﻣــﻮرد ﺗــﺮس از ﻣــﺮگ
ﺻﺤﺒــﺖ ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧــﻪ اﻣﯿــﺪ از رﺳــﺘﺎﺧﯿﺰ را ﺑ ـﺮای ﺷــﻤﺎ ﺑﺎزﮔــﻮ ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ؟

 .۳ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﺷــﻌﯿﺎ ﺑــﺎب  ۱۲ :۴۰ﺗــﺎ  ،۳۱ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﯾــﮏ ﻧﻔــﺮ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ از ﻏــﺮور
و ﺗﮑﺒــﺮ رﻫﺎﯾــﯽ ﯾﺎﺑــﺪ؟
ﺧﻼﺻـﻪ :ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷـﻌﯿﺎ ،ﺑﺮای ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﺘﺤﻤـﻞ درد و رﻧﺞ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺎم ﺗﺴـﻠﯽ
و آراﻣـﺶ ﻓﺮﺳـﺘﺎد .زﺣـامت و ﺳـﺨﺘﯿﻬﺎی آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ رﺳـﯿﺪ ،و ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﺴـﻮی آﻧﺎن
ﺑـﺎز ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺸـﺖ .آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺟﺎی ﻧـﺎ اﻣﯿﺪی و آﺷـﻔﺘﮕﯽ  ،ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘـﺮوردﮔﺎر اﻋﺘـامد ﮐﻨﻨﺪ
ﺗـﺎ او ﻗـﺪرت ﺧﻠـﻖ ﮐﻨﻨـﺪه ﺧﻮﯾﺶ را ﺑـﺮای آﻧﺎن ﺑـﮑﺎر ﺑﻨﺪد.
۸۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۲اﺳﻔﻨﺪ

ﮔﺮوه ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮه ﮐﻮﭼﮏ «ﺻ ّﯿﺎدان اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ«

ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪرو ﻣﮏ ﭼِ ﺰﻧﯽ ،اﻣﻮر ﺑﺸﺎرﺗﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ

ﻗﺪرت ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ ﭼﻘﺪراﺳﺖ؟
ﺷـﺒﺎن ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘـﻢ درﺷـامل ﴍﻗـﯽ ﻣﮑﺰﯾـﮏ ﺑـﻪ اﻋﻀﺎی ۶۰
ﻧﻔـﺮه ﮐﻠﯿﺴـﺎ اﻋـﻼم ﮐـﺮد ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮای ﺑﺎزدﯾـﺪ در ﻃـﻮل ﻫﻔﺘـﻪ ﮔـﺮوه ﻫـﺎی
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺮوه ﺑﺎﯾﺪ اﺳـﻢ ،ﺷـﻌﺎر ،ﻫﺪف و ﴎود ﻣﺨﺼﻮص داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ اﯾـﺪه از ﻣﺠﻤـﻊ ﻣﺤﻠـﯽ آﻣﺪه اﺳـﺖ.
ﭼﻨﺪﯾـﻦ ﻧﻮﺟـﻮان ﻓـﻮرا ﯾـﮏ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺸـﮑﯿﻞ دادﻧﺪ و اﺳـﻢ ﮔﺮوه را ﯾﻮﺳـﻒ
ﮔﺬاﺷـﺘﻨﺪ وﺷـﻌﺎر ﮔﺮوﻫﺸـﺎن »ﻫامﻧﻨـﺪ ﯾﻮﺳـﻒ ﺑـﺎش و ﭼﺸـﻢ اﻧـﺪازی ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت
دﯾﮕـﺮان داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ« .دﯾﮕـﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ دادﻧـﺪ و آن ﮔﺮوه ﻫﺎ
را »ﺷﻤﺸـﯿﺮ اﯾـامن«» ،ﺻﺨـﺮه«» ،دوﺳـﺘﺎن ﻋﯿﺴـﯽ« و »ﻣﺘﺤﺪ در اﯾـامن« ﻧﺎم ﮔﺬاری
ﮐﺮدﻧـﺪ .ﻣﺪﯾـﺮ ﺑﺨـﺶ اﻣﻮر ﺑﺸـﺎرﺗﯽ ﮐـﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺗـﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ دﻫﺪ.
او ﻫﻔـﺖ ﻧﻔﺮﮐـﻮدک ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه واﻟﺪﯾﻨﺸـﺎن ﮐـﻪ در ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘـﻢ
ﻧُ ِﺌـﻮو ﺗﺎﻣﭙﯿﮑـﻮ واﻗـﻊ در آﻟﺘﺎﻣﯿـﺮا ﻋﺒـﺎدت ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ را ﺟﻤـﻊ ﮐـﺮد ﺗـﺎ در ﻣـﻮرد اﯾﻦ
اﯾـﺪه ﺻﺤﺒـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ و ﻣـﺎدر ﻣﺎﻧﻮﺋـﻞ ﻫﺸـﺖ ﺳـﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد داد ﺗـﺎ ﺑـﺮای ﺟﻠﺴـﺎت
ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮوﻧﺪ .ﮔﺮوه ﻣﺬﮐﻮر اﺳﻤﺸـﺎن را »ﺻ ّﯿﺎدان اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎ« ﮔﺬاﺷـﺘﻨﺪ.
ﭘﺎﻧـﺰده ﮐـﻮدک ﺑـﺮای ﺟﻠﺴـﻪ اول ﺣﺎﴐ ﺷـﺪﻧﺪ؛ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﺸـﺖ ﮐـﻮدک از
ﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎی ﻏﯿـﺮ ادوﻧﺘﯿﺴـﺘﯽ ﻣﯽ ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨـﺶ اﻣﻮر ﺑﺸـﺎرﺗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐـﻪ ﻧﺎﻣـﺶ اﻟﺴـﺎ ﮔﺎﻟْـﻮان ﺑﻮد دﻋﻮت ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﭽﻪ ﻫـﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ داﺳـﺘﺎﻧﯽ
از ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس را ﻣـﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﴎود ﭘﺮﺳﺘﺸـﯽ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و دﻋﺎ
ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ .در آﺧﺮ ﺟﻠﺴـﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺷﯿﺮﺷـﮑﻼت داغ ﻧﻮﺷـﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺴـﮑﻮﯾﺖ
ﺧﻮردﻧﺪ.
ﮔـﺮوه ﺻﯿـﺎدان اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎ ﻫـﺮ ﻫﻔﺘـﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕـﺮ را ﻣﻼﻗـﺎت ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ .ﺑﭽـﻪ ﻫـﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻫـﺮ ﻣـﺎه ﺑـﻪ ﺑﺎزدﯾـﺪ ﺑﯿـامران ﯾـﮏ ﺑﯿامرﺳـﺘﺎن ﻣـﯽ رﻓﺘﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه
ﺑﯿـامران دﻋـﺎ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﮐﺘـﺎب ﺳـﺎل ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ را ﭘﺨـﺶ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ.
ﺑﭽـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ آﻧـﺎن ﻧﻮﺷـﯿﺪﻧﯽ داغ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻧﺎن ﮐﻪ ﺣـﺎوی ﭘﻨﯿـﺮ و ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺑـﻮد دادﻧﺪ.
ﺑﭽـﻪ ﻫـﺎی ﮔﺮوه ﮐـﻪ ﺑﻄﻮر ﭘﺎﯾﺪار در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ در ﺟﻠﺴـﺎت ﴍﮐﺖ ﻣﯽ ﺟﺴـﺘﻨﺪ،
۸۲

ﺗﺼﻤﯿـﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﺗـﺎ ﯾـﮏ ﮐﻠـﻮپ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾـﺎن را ﺗﺸـﮑﯿﻞ دﻫﻨـﺪ .ﺑﻌﺪﻫـﺎ ،ﺑﭽـﻪ ﻫﺎی
ﺑﺰرﮔـﱰ ﺗـﺮ ﮐﻠـﻮپ ﭘﯿﺸـﺎﻫﻨﮕﺎن را اﯾﺠـﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑـﺮای اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳـﺘﺎن و ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ
ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ ﻣـﺎدرش ،ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس را ﺑـﻪ ﭘﺪرﺑﺰرﮔـﺶ و ﻋﻤﻮﯾـﺶ ﺗﻌﻠﯿـﻢ ﻣـﯽ داد.
ﯾﮑـﺮوز ،ﭘﺪرﺑـﺰرگ و ﻋﻤـﻮ اﻋـﻼم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﭽﻪ ﻫـﺎی دﯾﮕﺮ
ﺑـﻪ ﺑﯿامرﺳـﺘﺎن ﺑﺮوﻧـﺪ .ﻃﻮﻟـﯽ ﻧﮑﺸـﯿﺪ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ .ﻣﺎﻧﻮﺋـﻞ و ﻣـﺎدرش
ﻫـﻢ اﮐﻨـﻮن ﺑـﻪ ﭘﴪﻋﻤـﻮی  ۸ﺳـﺎﻟﻪ اش ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس را ﺗﻌﻠﯿـﻢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺴـﯿﺎری
از ﺑﭽـﻪ ﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﯾـﮏ دوﺳـﺖ  ۸ﺳـﺎﻟﻪ و دو ﭘﴪﻋﻤﻮﻫـﺎی  ۷و ۹
ﺳـﺎﻟﻪ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس را ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ وﯾﮑﺘـﻮر  ۱۲ﺳـﺎﻟﻪ و ﻣـﺎدرش
ﻫـﻢ ﻣﯽ ﺷـﻮد.
ﮔـﺮوه »ﺻ ّﯿـﺎدان اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎ« در اوﻟﯿـﻦ ﺳـﺎل ﺧـﻮد ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪﻧﺪ ﺗـﺎ دوازده ﻧﻔـﺮ
ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ و ﺑﯿـﺶ از ﻧﺼﻒ ﺑﯿﺴـﺖ ﻧﻔﺮ در ﻃﯽ آن ﻣﺪت ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺷـﺒﺎن
 ۳۴ﺳـﺎﻟﻪ ﺳـﻤﻮﺋﯿﻞ آﻟـﻮارادو )ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻣﺎﻧﻮﺋـﻞ و وﯾﮑﺘﻮر در ﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ ﻋﮑﺲ(
ﮔﻔـﺖ »:ﺣﺮﻓﻬـﺎی ﺑﺴـﯿﺎری در ﻣـﻮرد ﻗـﺪرت ﮔـﺮوه ﮐﻮﭼـﮏ ﺑـﺮای ﮔﻔنت دارد .ﻋﯿﺴـﯽ
ﺧﺪﻣﺘـﺶ را ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ دوازده ﻧﻔﺮه ﺷـﺎﮔﺮدان و ﮐﻠﯿﺴـﺎﯾامن ﴍوع ﮐﺮد
ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺟـﻼل ﺧـﺪا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.

۸۳

درس ﻧﻬﻢ

 ۸ – ۲اﺳﻔﻨﺪ

ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن و ﻧﺠﺎت دادن

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :اﺷﻌﯿﺎ  ،۴۱اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۴۲ﺗﺎ ۷؛ اﺷﻌﯿﺎ  ۲۶ :۴۴ﺗﺎ ۶ :۴۵؛ اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۴۹ﺗﺎ .۱۲

آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :اﯾﻦ اﺳـﺖ ﺧﺪﻣﺘﮕـﺰار ﻣﻦ ﮐـﻪ او را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨـﻢ .اﯾﻦ اﺳـﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﻦ
ﮐـﻪ از او ﺧﺸـﻨﻮدم .او را از روﺣـﻢ ﭘـﺮ ﻣﯽﺳـﺎزم ﺗـﺎ ﻋﺪاﻟـﺖ و اﻧﺼـﺎف را ﺑـﺮای ﻗﻮمﻫـﺎی ﺟﻬﺎن
ﺑـﻪ ارﻣﻐﺎن آورد«) .اﺷـﻌﯿﺎ .(۱ :۴۲
ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣـﺮدم اﺣﺴـﺎس ﻣـﯽ ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﭼـﻪ اﻣﺘﯿـﺎز و ﺳـﻌﺎدت ﺑﺰرﮔـﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﯾﺎﻓﺖ اﮔﺮ
از وﻗﺎﯾـﻊ و ﺻﺤﻨـﻪ ﻫـﺎ و ﻣﺤـﻞ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﺮ روی زﻣﯿﻦ دﯾـﺪار ﻛﻨﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻣﺴـﯿﺮی ﮐﻪ او
ﮔﺎم ﺑﺮداﺷـﺖ ،ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻛﻨـﺎره درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﻛﻪ ﻋﯿﺴـﯽ در آﻧﺠﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣـﯽ داد ،ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ
ﯾـﺎ از ﺗﭙـﻪ ﻫـﺎ و دره ﻫﺎﯾـﯽ ﻛـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﺮ روی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳـﱰاﺣﺖ ﻣـﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ،دﯾـﺪن ﻛﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺑـﺮای ﮔﺎم ﺑﺮداﺷـنت در ﻣﺴـﯿﺮ ﻋﯿﺴـﯽ ،ﻻزم ﻧﯿﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻧﺎﴏه ،ﻛﻔﺮﻧﺎﺣـﻮم و ﺑﯿﺖ ﻋﻨﯿﺎ ﺳـﻔﺮ ﻛﻨﯿﻢ.
ﻣـﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﻢ ردﭘﺎی ﻣﺴـﯿﺢ را در ﻛﻨﺎر ﺑﺴـﱰ ﻣﺮﯾﻀـﺎن ،در ﻛﻠﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻘﺮ ﻓﻘﯿـﺮان و در ﻛﻮﭼﻪ
ﻫـﺎی ﺷـﻠﻮغ ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﺑـﺰرگ و در دﻟﻬـﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺴـﻠﯽ ﭘﯿـﺪا ﻛﻨﯿـﻢ .ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم دادن آﻧﭽـﻪ
ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ اﻧﺠـﺎم داد ،ﻗـﺎدر ﺧﻮاﻫﯿـﻢ ﺑـﻮد در ﻣﺴـﯿﺮ او ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾـﻢ« )اِﻟـﻦ ﺟﯽ واﯾـﺖ ،آرزوی
اﻋﺼـﺎر ،ﺻﻔﺤﻪ .(۶۴۰
اﺷـﻌﯿﺎ در ﻣـﻮرد ﺧـﺎدم ﺧﺪاوﻧـﺪ و ﻣﺎﻣﻮرﯾـﺖ ﻣﺸـﺎﺑﻪ او ﯾﻌﻨـﯽ رﺣﻤـﺖ و ﺷـﻔﻘﺖ ﺻﺤﺒـﺖ
ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ» :او ﻧـﯽِ ﺧﻤﯿـﺪه را ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺷﮑﺴـﺖ و ﭼـﺮاغ ﮐﻢ ﻧـﻮر را ﺧﺎﻣﻮش منﯽﮐﻨـﺪ .او ﻋﺪاﻟﺖ
ﭘﺎﯾـﺪار ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ ﺑـﻪ ارﻣﻐـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ آورد......ﺗﻮ ﭼﺸـامن ﮐﻮران را ﺑـﺎز ﻣﯽﮐﻨـﯽ ،و زﻧﺪاﻧﯿﺎن را
از ﺳـﯿﺎهﭼﺎل آزاد ﻣﯽﺳـﺎزی« )اﺷـﻌﯿﺎ .(۷ ،۳ :۴۲
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎدم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻨﺪازم .او ﮐﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۹اﺳﻔﻨﺪ –  ۲۷ﻓﻮرﯾﻪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۸۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۳اﺳﻔﻨﺪ

ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﻗﻮم )اﺷﻌﯿﺎ (۴۱
در اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۸ :۴۱ﺧﺪاوﻧـﺪ از »اﴎاﺋﯿـﻞ ،ﺑﻨـﺪه ]ﯾﺎﺧﺪﻣﺘﮕـﺰار[ ﻣﻦ «،ﺻﺤﺒﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ ،و در
ﺑـﺎب  ۱ :۴۲او »ﺑﻨـﺪه ﻣـﻦ« را ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﭼﻪ ﮐﺴـﯽ اﺳـﺖ؟
آﯾـﺎ اﯾـﻦ اﴎاﺋﯿﻞ/ﯾﻌﻘـﻮب ،ﺟـﺪ ﺑﻨـﯽ اﴎاﺋﯿـﻞ اﺳـﺖ؟ ﯾـﺎ ﻣﻠـﺖ اﴎاﺋﯿـﻞ اﺳـﺖ؟ آﯾـﺎ ﻣﺴـﯿﺢ
ﻣﻮﻋﻮد/ﻣﺴـﯿﺢ ،در ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻫـامن ﻋﯿﺴـﯽ اﺳـﺖ؟
از ﻃﺮﯾـﻖ اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۴۱ﺗـﺎ  ،۵۳ﺑـﻪ دو ﻧـﻮع ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﺧﺪا اﺷـﺎره ﺷـﺪه
اﺳـﺖ .ﯾـﮏ ﺧﺪﻣﺘﮕـﺰار »اﴎاﺋﯿـﻞ« ﯾـﺎ »ﯾﻌﻘـﻮب« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷـﺪه ،ﮐﻪ در اﺷـﻌﯿﺎ ۸ :۴۱؛ اﺷـﻌﯿﺎ :۴۴
۲۱ ،۲ ،۱؛ اﺷـﻌﯿﺎ ۴ :۴۵؛ اﺷـﻌﯿﺎ  ۲۰ :۴۸ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻧﺮا ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﺣـﺎل ﺣـﺎﴐ اﴎاﺋﯿﻞ/ﯾﻌﻘـﻮب را ﺧﻄـﺎب ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ ﮐـﻪ او ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻌﻘـﻮب ،ﻣﻌﺮف
ِ
واﻗﻌﯿـﺖ رﺳـﺘﮕﺎری ﺑـﺮای ﺧﺪﻣﺘﮕـﺰار ﺧـﺪا ﯾﻌﻨـﯽ
ﻣﻠﺘـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻧﺴـﻞ او ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .اﯾـﻦ
ﯾﻌﻘـﻮب زﻣﺎﻧـﯽ واﻗـﻊ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ او از ﺑﺎﺑﻞ ﺧﺎرج ﺷـﻮد )اﺷـﻌﯿﺎ .(۲۰ :۴۸
در ﻣـﻮارد دﯾﮕـﺮ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺷـﻌﯿﺎ ۱ :۴۲؛ اﺷـﻌﯿﺎ ۱۰ :۵۰؛ اﺷـﻌﯿﺎ ۱۳ :۵۲؛ اﺷـﻌﯿﺎ  ،۱۱ :۵۳ﺑـﻪ ﻧـﺎم
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺧﺪا اﺷـﺎره ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﺷـﻌﯿﺎ  ۱ :۴۲ﺑﻪ او اﺷـﺎره ﻣﯽ
ﺷـﻮد ،ﻫﻮﯾـﺖ او ﻓـﻮرا آﺷـﮑﺎر منـﯽ ﺷـﻮد .ﺑـﺎ اﯾﻨﺤـﺎل ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺷـﻌﯿﺎ ﻣﺸـﺨﺼﺎت ﺧـﻮد را در
آﯾـﺎت ﺑﻌـﺪی ﴍح ﻣـﯽ دﻫﺪ ،ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ او ﻓﺮدی اﺳـﺖ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﯾﻌﻘـﻮب )اﴎاﺋﯿﻞ(
را ﺑـﺮای ﺧﺪاوﻧـﺪ اﺣﯿـﺎ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ  (۶ ،۵ :۴۹و ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎران از روی اﯾﺜﺎر و از ﺧﻮدﮔﺬﺷـﺘﮕﯽ
ﻣـﯽ ﻣﯿـﺮد )اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۳ :۵۲ﺗـﺎ ۱۲ :۵۳؛ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑـﻪ اﺷـﻌﯿﺎ  .(۶ ،۵ :۴۹ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،او منﯽ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻫﻤﭽـﻮن ﯾـﮏ ﻗـﻮم ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،روﺷـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺷـﻌﯿﺎ از دو ﻧـﻮع ﺧﺪﻣﺘﮕـﺰار ﺧﺪا
ﺻﺤﺒـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .ﯾﮑـﯽ ،ﻣﻨﺘﺴـﺐ ﺑﻪ ﮔـﺮوه )ﻗﻮم( اﺳـﺖ و دﯾﮕﺮی ﯾﮏ ﺷـﺨﺺ اﺳـﺖ.
ﻧﻘﺶ ﺧﺎدم ﻗﻮم ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺷﻌﯿﺎ  ۸ :۴۱ﺗﺎ .۲۰
ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ اﴎاﺋﯿـﻞ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﻣـﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨـﻮز ﺑﻨﺪه ]ﺧﺎدم[ ﭘـﺮوردﮔﺎر اﺳـﺖ» :ﻣﻦ ﺗﻮ را
از اﻗﺼـﺎی ﺟﻬـﺎن ﻓـﺮا ﺧﻮاﻧـﺪم و ﮔﻔﺘـﻢ ﮐـﻪ ﺗـﻮ ﺑﻨـﺪه ﻣﻦ ﻫﺴـﺘﯽ .ﻣـﻦ ﺗـﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪهام و ﺗﺮﮐﺖ
ﻧﺨﻮاﻫـﻢ ﮐـﺮد« )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۹ :۴۱ﺳـﭙﺲ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﯾﮑـﯽ از ﺑﺎ ﺷـﮑﻮه ﺗﺮﯾـﻦ و ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ وﻋﺪه
ﻫـﺎ در ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس را ﺑـﻪ اﴎاﺋﯿـﻞ ﻣـﯽ دﻫﺪ» :ﻧـﱰس ،ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴـﺘﻢ! ﻣﻦ ﺧﺪای ﺗﻮ ﻫﺴـﺘﻢ!
از ﻫﯿـﭻ ﭼﯿـﺰ ﺗﺮﺳـﺎن ﻣﺒـﺎش ،ﻣـﻦ ﺗـﻮ را ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻣﯽﮐﻨـﻢ و ﺑـﻪ ﺗـﻮ ﮐﻤـﮏ ﺧﻮاﻫـﻢ ﮐـﺮد .ﻣـﻦ از
ﺗـﻮ ﺣامﯾـﺖ ﻣﯽﮐﻨـﻢ و ﺗـﻮ را ﻧﺠـﺎت ﺧﻮاﻫـﻢ داد« )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۱۰ :۴۱در اﯾﻨﺠـﺎ و در آﯾـﺎت ﺑﻌﺪی
۸۵

ﻧﺸـﺎن داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از وﻇﺎﯾـﻒ اﺳﺎﺳـﯽ و اﺻﻠـﯽ ﻗـﻮم اﴎاﺋﯿـﻞ ،اﻋﺘـامد ﺑـﻪ ﺧـﺪای
ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت آﻧﻬﺎﺳـﺖ و ﻧـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻗﻮم ﻫﺎ اﻋﺘـامد ﺑﻪ ﺧﺪاﯾـﺎن دﯾﮕﺮ و متﺜـﺎل آﻧﺎن
)ﻫامﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ آﺣـﺎز ﭘﺎدﺷـﺎه اﻋﺘامد ﻧﮑـﺮد() ،اﺷـﻌﯿﺎ  ۲۱ ،۷ :۴۱ﺗـﺎ .(۲۹ ،۲۸ ،۲۴

ﺗﻮﺟــﻪ ﮐﻨﯿــﺪ ﮐــﻪ ﭼﮕﻮﻧــﻪ در اﺷــﻌﯿﺎ ﺑــﺎب ]۱۴ :۴۱ﺑــﻪ ﺗﺮﺟﻤــﻪ ﻗﺪﯾﻤــﯽ ﻧــﮕﺎه ﮐﻨﯿــﺪ[،
ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻗــﻮم اﺳ ـﺮاﺋﯿﻞ را ﮐــﺮم ﻣــﯽ ﻧﺎﻣــﺪ .ﻣﻨﻈــﻮر او ﭼﯿﺴــﺖ؟ ﺑــﻪ ﮐﻞ ﻣﺘــﻦ ﺗﻮﺟــﻪ
ﮐﻨﯿــﺪ ﺗــﺎ ﺑــﻪ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻬﺘــﺮی ﺑﺮﺳــﯿﺪ .اﯾــﻦ ﭼــﻪ ﭼﯿــﺰی را ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ ﻣــﺎ در ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ
اﺗــﮑﺎ ﮐﺎﻣــﻞ ﺑــﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﺑﯿﺎﻣــﻮزد؟

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۴اﺳﻔﻨﺪ

ﺧﺎدم ﺑﯽ ﻧﺎم)اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۴۲ﺗﺎ (۷
ﻧﻘـﺶ و ﺷـﺨﺼﯿﺖ ﺧـﺎدم ﺑـﯽ ﻧـﺎم ﺧﺪاوﻧـﺪ ﭼﯿﺴـﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و
روح ﺧﻮﯾـﺶ را ﺑـﺮ او ﻣـﯽ ﮔـﺬارد؟ اﺷـﻌﯿﺎ  ۱ :۴۲ﺗـﺎ .۷
ﺑﻬﱰﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ:
 .۱او ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮای متﺎم ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
 .۲او اﻫﺪاف ﺧﻮد را آرام و ﺑﯽ ﺻﺪا ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .۳او ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ.
 .۴او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻬﺪی ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺧﺪاﺳﺖ.
 .۵او ﭼﺸامن ﮐﻮران را ﺑﺎز و زﻧﺪاﻧﯿﺎن را از ﺳﯿﺎه ﭼﺎل آزاد ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 .۶ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ.
ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻧﻘـﺶ و ﺷـﺨﺼﯿﺖ اﯾـﻦ ﺧـﺎدم ﺑـﺎ »ﺟﻮاﻧـﻪ ای از ﮐﻨﺪه درﺧﺖ ﯾﺴـﯽ« ،ﮐـﻪ روح ﺧﺪا در
او ﺳـﺎﮐﻦ اﺳـﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ؟ )اﺷـﻌﯿﺎ .(۱۱
ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ در اﺷـﻌﯿﺎ  ۴۲آﻣـﺪه اﺳـﺖ ،ﺣﺎﮐﻤﯽ از ﻧﺴـﻞ داود ﮐـﻪ در اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۱ﻫامﻫﻨﮓ
ﺑـﺎ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﺑـﺮای ﻣﻈﻠﻮﻣـﺎن ﻋﺪاﻟـﺖ و رﺳـﺘﮕﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺣﮑﻤـﺖ و داﻧﺶ
ﺧـﺪا را ﺑـﻪ ارﻣﻐـﺎن ﻣـﯽ آورد .ﻣﺎ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ »ﺷـﺎﺧﻪ« و »رﯾﺸـﻪ« ﯾﺴـﯽ ،ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد اﺳـﺖ
ﮐـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪ اﻟﻬـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﺷـﻌﯿﺎ  ۷ ،۶ :۹آﻣـﺪه اﺳـﺖ ،ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳـﻠﻄﻨﺖ
ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد و »ﺷـﺎﻫﺰاده ﺻﻠـﺢ و ﺳـﻼﻣﺘﯽ« ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .او ﺑـﺮ ﺗﺨـﺖ داود و ﺑـﺮ ﻗﻠﻤـﺮو او
ﺣﮑﻤﺮاﻧـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد ،و آﻧـﺮا ﺑـﻪ اﻧﺼـﺎف و ﻋﺪاﻟـﺖ ،از ﺣـﺎل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ اﺳـﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺳـﺎﺧﺖ
و ﭘﺎﯾـﺪار ﻧـﮕﺎه ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ« )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۷ :۹ﺧـﺎدم در اﺷـﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ،۴۲آﺷـﮑﺎرا ﻣﺴـﯿﺢ اﺳـﺖ.

۸۶

ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺧـﺎدم ﻧـﺎم ﺑـﺮده ﺷـﺪه در اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۱ :۴۲ﺗـﺎ  ۷را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ
ﻋﺪاﻟـﺖ را ﺑﺮﻗـﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد ،ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ؟ ﻣﺘـﯽ  ۱۵ :۱۲ﺗـﺎ .۲۱
ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۱۲از اﺷـﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۴۲اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺮا ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺴـﮑﯿﻦ و ﺷـﻔﺎی ﻋﯿﺴـﯽ ،ﭘﴪ
ﻣﺤﺒـﻮب ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﻣـﯽ ﺳـﺎزد ﮐﺴـﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا از وی ﺧﺸـﻨﻮد اﺳـﺖ )اﺷـﻌﯿﺎ ۱ :۴۲؛ ﻣﺘﯽ :۳
۱۷ ،۱۶؛ ﻣﺘـﯽ  .(۵ :۱۷اﯾـﻦ ﮐﺴـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ رﺳـﺎﻟﺖ او ﺑﺮﻗـﺮاری ﻣﺠـﺪد ﻋﻬﺪ و ﭘﯿـامن ﻣﯿﺎن ﺧﺪا
و ﻗﻮﻣـﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ ۶ :۴۲؛ داﻧﯿﺎل .(۲۷ :۹
ﻋﯿﺴـﯽ و ﺷـﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑـﺎ رﻫﺎﯾـﯽ ﻣـﺮدم از ﻏـﻢ و اﻧـﺪوه ،ﺟﻬـﻞ و ﻧﺎداﻧـﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺪا ،و
اﺳـﺎرت ﺷـﯿﻄﺎن ،ﻋﺪاﻟـﺖ را ﺑـﺮای آﻧـﺎن ﺑـﻪ ارﻣﻐـﺎن آوردﻧـﺪ )ﻟﻮﻗـﺎ  .(۱۹ :۱۰ﺳـﭙﺲ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﺮای
اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ »ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ« را ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﮐﻨـﺪ ﺑـﺮروی ﺻﻠﯿـﺐ ﺟـﺎن ﺧـﻮد را داد )ﻣﺘـﯽ  (۲۸ :۲۶و ﺑـﺎ
راﻧـﺪن ﺷـﯿﻄﺎن ﻋﺪاﻟـﺖ را ﺑـﺮای ﺟﻬـﺎن آورد ،ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ ای ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺟﻬـﺎن را ﻏﺼـﺐ ﮐـﺮده ﺑـﻮد،
»ﺣﺎﮐـﻢ اﯾـﻦ ﺟﻬـﺎن« ،ﺑﯿـﺮون راﻧـﺪه ﻣﯿﺸـﻮد )ﯾﻮﺣﻨـﺎ  ۳۱ :۱۲ﺗـﺎ .(۳۳

ﺑــﻪ اﺷــﻌﯿﺎ  ۱ :۴۲ﺗــﺎ  ۴ﻧــﮕﺎه ﮐﻨﯿــﺪ ﮐــﻪ ﺗﺼﻮﯾــﺮی از ﻣﺴــﯿﺢ اﺳــﺖ .زﻣﺎﻧــﯽ را ﺻــﺮف
ﺗﻤﺮﮐــﺰ ﺑــﺮروی زﻧﺪﮔــﯽ ﻣﺴــﯿﺢ ﮐﻨﯿــﺪ .ﭼــﻪ وﯾﮋﮔــﯽ ﻫــﺎی ﺧﺎﺻــﯽ از ﺧﺪﻣــﺖ او ﺑــﻪ
ﺧﻮﺑــﯽ اﯾــﻦ ﻧﺒــﻮت را ﺗﺤﻘــﻖ ﺑﺨﺸــﯿﺪ؟ ﭼــﻪ درسﻫﺎﯾــﯽ را ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ در ﻣــﻮرد ﻧﺤــﻮه
ﺻﺤﯿــﺢ ﺧﺪﻣــﺖ ﺑــﻪ دﯾﮕ ـﺮان از آن ﯾــﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾــﻢ؟

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۵اﺳﻔﻨﺪ

»ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد« ﭘﺎرﺳﯽ )اﺷﻌﯿﺎ  ۲۶ :۴۴ﺗﺎ (۶ :۴۵
ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰی در اﺷﻌﯿﺎ  ۲۶ :۴۴ﺗﺎ  ۶ :۴۵آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺧﺪﻣﺖ اﺷﻌﯿﺎ از ﺳﺎل  ۷۴۵ق .م .ﺗﺎ ﺣﺪود ﺳﺎل  ۶۸۵ق .م .ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﺷﻌﯿﺎ ﭘﺲ از اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻓﺎﺗﺤﯽ در ﴍق و ﺷامل)اﺷﻌﯿﺎ  (۲۵ ،۳ ،۲ :۴۱و ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﱪ ﺧﻮب ﺑﺮای اورﺷﻠﯿﻢ )اﺷﻌﯿﺎ  ،(۲۷ :۴۱او
دﻗﯿﻘﺎ ﮐﻮرش را ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﯿﺶ ﮔﻮﺋﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت او را ﺗﴩﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او از ﺷامل و ﴍق ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ و
آﻧﺮا در ﺳﺎل  ۵۳۹ق .م .ﻓﺘﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ او ﺑﺎ آزاد ﮐﺮدن ﯾﻬﻮدﯾﺎن از ﻗﯿﺪ اﺳﺎرت و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ و او اﺟﺎزه ﺑﺎزﺳﺎزی و اﺣﯿﺎ ﻣﻌﺒﺪ را ﺻﺎدر ﮐﺮد )ﺑﻪ ِﻋﺰرا ﺑﺎب  ۱ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ(.
ﻧﮕﺎﻫـﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﭘﯿـﺶ ﺑﯿﻨـﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ .از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ ﺣـﺪودا ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ و ﺷـﺶ ﺳـﺎل از
زﻣـﺎن ﻣـﺮگ اﺷـﻌﯿﺎ ﺗـﺎ ﺳـﻘﻮط ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳـﺖ ،ﻧﺒـﻮت او ﯾﮏ ﻗـﺮن و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﻞ از آن اﺳـﺖ .اﯾﻦ
ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﯿـﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺟﻮرج واﺷـﻨﮕنت در ﻣﻮرد ﻣـﺮدی ﺑﻨﺎم ژﻧـﺮال دواﯾﺖ آﯾﺰﻧﻬﺎور ﺑﺎﺷـﺪ
ﮐـﻪ ﺑـﻪ رﻫﺎﯾﯽ اروﭘـﺎ در ﺳـﺎل  ۱۹۴۵ﮐﻤﮏ ﮐﺮد!

۸۷

از آﻧﺠﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ اﻗﺪاﻣـﺎت ﮐـﻮروش ﺑـﻪ ﺧﻮﺑـﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ اﻧـﻮاع ﻣﻨﺎﺑـﻊ و ﺷـﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﯽ ،از
ﺟﻤﻠـﻪ ﴍح وﻗﺎﯾـﻊ ﺗﺎرﯾﺨـﯽ ،و ﻧﻘـﻞ ﻗﻮل ﺧﻮدش در »ﻣﻨﺸـﻮر ﮐﻮرش« ،و ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ )دوم ﺗﻮارﯾـﺦ ۲۳ ،۲۲ :۳۶؛ ِﻋـﺰرا ۱؛ داﻧﯿـﺎل ۵؛ داﻧﯿـﺎل ۲۸ :۶؛ داﻧﯿـﺎل  ،(۱ :۱۰و
ﺻﺤـﺖ و دﻗـﺖ ﻧﺒـﻮت اﺷـﻌﯿﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از آن اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫـﺪ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ و ﺑﺤﺚ ﻗـﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ
اﻣـﺮ اﯾـامن اﻓـﺮادی را ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻘـﺎد دارﻧـﺪ ،اﻧﺒﯿﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿـﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫـﺎی دﻗﯿﻘﯽ را
از ﺟﺎﻧـﺐ ﺧـﺪا درﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ،و آﻧﻬـﺎ از آﯾﻨـﺪه ﺑﺴـﯿﺎر زودﺗﺮ ﺑﺎ ﺧﱪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
ﭼﺮا ﺧﺪا از ﮐﻮروش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮد »ﻣﺴﺢ ﺷﺪه ﺧﻮد« ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد )اﺷﻌﯿﺎ (۱ :۴۵؟
ﮐﻠﻤﻪ ﻋﱪی ﺑﺮای »ﻣﺴﺢ ﺷﺪه« در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﻤﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ ،ﯾﮏ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﻣﺴﺢ
ﺷﺪه )ﻻوﯾﺎن ۱۶ ،۵ ،۳ :۴؛ ﻻوﯾﺎن  ،(۲۲ :۶ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه )اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ۶ :۱۶؛
اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ۱۰ ،۶ :۲۴؛ دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ  ،(۵۱ :۲۲ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد ،ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺪه ال و ﻧﺠﺎت
دﻫﻨﺪه از ﻧﺴﻞ داود در آﯾﻨﺪه )ﻣﺰﻣﻮر ۲ :۲؛ داﻧﯿﺎل  (۲۶ ،۲۵ :۹ﺑﺎﺷﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه اﺷﻌﯿﺎ ،ﮐﻮرش
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در آﯾﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .اﻣﺎ او
ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺢ ﻏﺮﯾﺐ و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد ،زﯾﺮا او ﻏﯿﺮ اﴎاﺋﯿﻠﯽ ﺑﻮد .او ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد ﮐﻪ
ﻣﺴﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و آزادی اﺳﯿﺮان ،اﻣﺎ او منﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﺎ منﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫامن ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا او از ﻧﺴﻞ داود ﻧﺒﻮد.
ﺑـﺎ ﭘﯿـﺶ ﺑﯿﻨـﯽ در ﻣـﻮرد ﮐـﻮرش ،ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻧﺸـﺎن دادن اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ او از آﯾﻨـﺪه ﺧـﱪ دارد،
اﻟﻮﻫﯿـﺖ ﺑـﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﺧـﻮد را ﺛﺎﺑـﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ  ۲۱ ،۴ :۴۱ﺗـﺎ  ۲۶ ،۲۳ﺗﺎ ۲۸؛ اﺷـﻌﯿﺎ .(۲۶ :۴۴
او ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در ﻣـﻮرد ﮐـﻮرش ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ» :ﮔﻨﺠﻬـﺎی ﻧﻬـﺎن در ﺗﺎرﯾﮑـﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺸـﯿﺪ،
و ﺧﺰاﺋـﻦ ﭘﻨﻬـﺎن در ﺟﺎﯾﻬـﺎی ﻣﺨﻔـﯽ را از آنِ ﺗـﻮ ﺧﻮاﻫـﻢ ﺳـﺎﺧﺖ .ﺗـﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻬـﻮه ،ﺧﺪای
اﴎاﺋﯿـﻞ ،ﻫﺴـﺘﻢ ،ﮐـﻪ ﺗﻮ را ﺑـﻪ ﻧﺎم ﻣﯽﺧﻮاﻧـﻢ« )اﺷـﻌﯿﺎ .(۳ :۴۵

در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﺒﻮت ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ،۲ﺑﻪ ﺟﺰ آﺧﺮﯾﻦ ،داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ،۷ﯾﺎ در ﻣﻮرد دوران ﻣﺴﯿﺢ
در داﻧﯿﺎل ﺑﺎب  ۲۴ :۹ﺗﺎ  .(۲۷اﯾﻦ ﻧﺒﻮت ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﭼﻪ ﻧﻮع اﻣﯿﺪی ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۶اﺳﻔﻨﺪ

اﻣﯿﺪواری زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ اﺷﻌﯿﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﮐﻮرش را ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮ و
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻧﺒﻮت اﻧﺒﯿﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،آﻧﻬﺎ
۸۸

ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۴۰ﺗﺎ  ۶۶از ﺳﻮی ﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ »اﺷﻌﯿﺎ دوم«
ﮐﻪ در زﻣﺎن ﮐﻮروش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ،ﮐﺘﺎب اﺷﻌﯿﺎی »ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﺷﺪه« ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺳﻨﺘﯽ دﭼﺎر ﻫامن ﴎﻧﻮﺷﺘﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺒﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ )ﻋﱪاﻧﯿﺎن .(۳۷ :۱۱
ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد ،ﻫﯿـﭻ ﺳـﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨـﯽ در ﻣـﻮرد وﺟﻮد دوﻣﯿﻦ »اﺷـﻌﯿﺎ« در دﺳـﺖ ﻧﯿﺴـﺖ .اﮔﺮ
او وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ،اﯾـﻦ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﭼﺮا ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪس ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﭘﯿـﺎم او از اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﺎﻻﯾـﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و ﻣﻬـﺎرت او در ﺧﻠـﻖ اﯾـﻦ اﺛـﺮ ادﺑـﯽ ﺷـﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳـﺖ ،ﻧﺎﻣـﯽ از او
ﻧـﱪده اﺳـﺖ .ﺣﺘـﯽ در ﻗﺪﯾﻤـﯽ ﺗﺮﯾـﻦ ﻧﺴـﺨﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪس ،و ﻃﻮﻣﺎر اﺷـﻌﯿﺎ از ﻣﻨﻄﻘـﻪ قوﻣﺮان
)ﻣﺤﻠـﯽ در ﮐﺮاﻧـﻪ ﺑﺎﺧـﱰی و ﻣﺤـﻞ دﻓـﻦ ﻃﻮﻣـﺎر ﻫـﺎ( ،ﻫﯿﭻ وﻗﻔـﻪ ای ﺑﯿﻦ اﺷـﻌﯿﺎ  ۳۹و  ۴۰وﺟﻮد
ﻧـﺪارد ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﺟﺪﯾﺪی ﻧﻮﺷـنت ﮐﺘـﺎب را اداﻣﻪ داده ﺑﺎﺷـﺪ.
در ﴎاﴎ ﮐﺘـﺎب اﺷـﻌﯿﺎ در ﭘﯿـﺎم اﺻﻠـﯽ ﺗﻨﺎﻗﻀـﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد :ﺑﻪ ﺧـﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ ،و ﻣﺴـﯿﺢ
ﻣﻮﻋـﻮد ،و ﻧـﻪ ﻫﯿـﭻ ﻗـﺪرت دﯾﮕـﺮی اﻋﺘـامد ﮐﻨﯿـﺪ .ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺑـﻪ درﺳـﺘﯽ ﺑـﺮ ﺗﻐﯿﯿـﺮ متﺮﮐـﺰ از
دوره آﺷـﻮرﯾﺎن در اﺷـﻌﯿﺎ  ۳۹–۱ﺑـﻪ دوره ﺑﺎﺑﻠﯿـﺎن در ﻓﺼـﻞ  ۴۰و ﺑﻌـﺪ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .اﻣـﺎ ﻣـﺎ
درﯾﺎﻓﺘﯿـﻢ ﮐـﻪ اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۱۳و  ۱۴از ﻗﺒـﻞ ،اﺳـﺎرت ﺑﺎﺑـﻞ را ﭘﯿـﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .درﺳـﺖ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب ﻫـﺎی  ۱ﺗـﺎ  ۳۹ﺑـﺮ »داوری« و اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب ﻫـﺎی  ۴۰ﺗـﺎ  ۶۶ﺑـﺮ »ﺗﺴـﻠﯽ« ﺗﺎﮐﯿـﺪ
دارﻧـﺪ .اﻣـﺎ در ﺑﺎبﻫـﺎی ﻗﺒﻠـﯽ ،آراﻣـﺶ و ﺗﺴـﻠﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎن اﻟﻬﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟـﻮد دارد ،و
ﺑﺎبﻫﺎی ﺑﻌﺪی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۸ :۴۲ﺗﺎ  ،۲۵اﺷـﻌﯿﺎ  ۲۲ :۴۳ﺗﺎ  ،۲۸و اﺷـﻌﯿﺎ  ۱ :۴۸ﺗﺎ  ،۱۱در ﺑﺎره
داوری ﻫـﺎی ﺧـﺪا در ﻣـﻮرد ﯾﻬـﻮدا ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ ﺗﺮک ﮔﻔنت او ﺻﺤﺒـﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨـﯽ ﻫـﺎی اﺷـﻌﯿﺎ در ﻣـﻮرد ﺗﺴـﻠﯽ در آﯾﻨـﺪه ﺣﺎﮐـﯽ از وﺟـﻮد رﻧﺞ و ﺳـﺨﺘﯽ در آﯾﻨﺪه اﺳـﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﻣﯿﺪ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪادﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﺪا ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﻻوﯾﺎن ﺑﺎب  ۴۰ :۲۶ﺗﺎ  ۴۵آﻣﺪه
اﺳﺖ ،ﭼﺴﺒﯿﺪه و ﺗﻮﮐّﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .آﯾﺎت ﻓﻮق را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻋﺪه از ﻋﱪاﻧﯿﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻗﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺑﻞ زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﭼﻪ اﻣﯿﺪی در اﯾﻦ آﯾﺎت ﻣﯿﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ؟

ﭼــﻪ اﺻــﻮل روﺣﺎﻧــﯽ را در اﯾــﻦ آﯾــﺎت در ﻻوﯾــﺎن ﻣــﯽ ﺑﯿﻨﯿــﺪ؟ ﺧﺪاوﻧــﺪ در آﻧﺠــﺎ ﺑــﻪ
اﺳ ـﺮاﺋﯿﻞ ﭼــﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻫﻤﯿــﻦ اﺻــﻞ در زﻧﺪﮔــﯽ ﺧــﻮد ﻣــﺎ ﮐﺎر ﻣــﯽ ﮐﻨــﺪ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۷اﺳﻔﻨﺪ

ﺧﺎدم اﺣﺴﺎس و رﻧﺞ )اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۴۹ﺗﺎ (۱۲
ِ
ﺧﺎدم ﺧﺪاﺳﺖ؟
در اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۱ :۴۹ﺗﺎ  ۱۲ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ِ
۸۹

ﺧـﺪا ﻗﺒـﻞ از ﺗﻮﻟـﺪ او را ﺻـﺪا ﮐـﺮده و ﻧـﺎم ﻣـﯽ ﺑـﺮد ،دﻫﺎﻧـﺶ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺸـﯿﺮ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ و از
ﻃﺮﯾـﻖ او ﺟـﻼل ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ .ﺧﺪاوﻧـﺪ از ﺧـﺎدم اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ ﺗـﺎ ﻣﻠـﺖ اﴎاﺋﯿﻞ را ﺑـﻪ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪ ،ﺗـﺎ ﻧـﻮر ﻧﺠـﺎت ﺑـﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﺷـﻮد ،ﻋﻬﺪی ﺑﺎ آﻧـﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و اﺳـﯿﺮان را آزاد ﺳـﺎزد.
ﺑﯿـﻦ اﯾـﻦ ﺗﻮﺻﯿـﻒ و ﴍح اﺷـﻌﯿﺎ  ،۴۲ﺟﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺧـﺎدم را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺴـﯿﺢ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﮐﺮدﯾـﻢ،
ﻫﻤﭙﻮﺷـﺎﻧﯽ زﯾـﺎدی وﺟـﻮد دارد .درﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ در ﺧﺼـﻮص دو ﺑـﺎر آﻣـﺪن ،ﺻﻔـﺎت ﺧـﺎدم را
در ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﺘﺠﻠـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ:ﻣﺘـﯽ  ،۲۱ :۱ﯾﻮﺣﻨـﺎ ۱۲ :۸؛ ﯾﻮﺣﻨـﺎ ۵ :۹؛ ﯾﻮﺣﻨـﺎ  ۱ :۱۷ﺗـﺎ ۵؛
ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ۱۶ :۱؛ ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ۱۶ :۲؛ ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ .۱۵ :۱۹
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﺎدم ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﺧﺪا او را »اﴎاﺋﯿﻞ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ؟ )اﺷﻌﯿﺎ .(۳ :۴۹
ﭘﯿـﺶ از اﯾـﻦ درﯾﺎﻓﺘﯿـﻢ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ از ﮐﺘـﺎب اﺷـﻌﯿﺎ ،ﺑﻨـﺪه ﺧـﺪا »اﴎاﯾﯿﻞ/ﯾﻌﻘـﻮب«
ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﻠـﺖ اﺷـﺎره دارد .اﻣـﺎ در اﯾﻨﺠـﺎ ﻧـﺎم »اﴎاﺋﯿﻞ« )ﺑﺪون اﺷـﺎره ای ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺎ »ﯾﻌﻘﻮب«(
ﺑـﻪ وﺿـﻮح در ﻣـﻮرد ﺧـﺎدم ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﺷـﺨﺺ اﺷـﺎره ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﻗـﻮم اﴎاﺋﯿﻞ را
ﺑﺴـﻮی ﺧـﺪا ﺑـﺎز ﻣـﯽ ﮔﺮداﻧـﺪ) ،اﺷـﻌﯿﺎ  .(۵ :۴۹ﺑﻨـﺪه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮏ ﺷـﺨﺺ ،ﺗﺠﺴـﻢ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﯾﺎ
منﺎﯾﻨـﺪه ﻣﻠﺘـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋـﺪم ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳـﺘﯽ آن ﻣﻠﺖ ﻣﺎﻧﻊ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺎم »اﴎاﯾﯿﻞ« ﺷـﺪه
اﺳـﺖ )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۱ :۴۸آن ﺧﺎدم ،ﺗﺠﺴـﻤﯽ اﯾﺪه آل ﯾﺎ منﺎﯾﻨﺪه ﻗﻮﻣﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴـﺖ او
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺎم »اﴎاﺋﯿـﻞ« را در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ ﻗﺮار داده اﺳـﺖ.
ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد؟ )اﺷﻌﯿﺎ .(۷ ،۴ :۴۹
در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﺮای اوﻟﯿـﻦ ﺑـﺎر ﺳـﺨﺘﯽ و ﻣﺸـﮑﻠﯽ ﮐـﻪ در ﮐﺎر ﺑﻨـﺪه ﺧـﺪا وﺟـﻮد دارد ،اﻋـﻼم ﻣـﯽ
ﺷـﻮد .وی ﺑـﺎ اﺑـﺮاز ﺗﺎﺳـﻒ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ» :ا ّﻣﺎ ﻣـﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐـﻪ ﻋﺒﺚ زﺣﻤﺖ ﮐﺸـﯿﺪم و ﻗـ ّﻮت ﺧﻮد را
ﺑﯽﻓﺎﯾـﺪه و ﺑﺎﻃـﻞ ﴏف ﮐـﺮدم« )اﺷـﻌﯿﺎ  ،(۴ :۴۹ﻫﻤﯿـﻦ اﯾـﺪه در داﻧﯿـﺎل  ۲۶ :۹ﺗﮑـﺮار ﻣﯽ ﺷـﻮد:
»و آن ﯾﮕﺎﻧـﻪ ﻣﺴـﺢ ﺷـﺪه ﮐﺸـﺘﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ وﻟـﯽ ﻧـﻪ ﺑﺮای ﺧـﻮدش« .اﻣـﺎ ﮐﺎر ﻣﻦ ﺑـﺮای ﻣﺮدم
ﺑﯿﻬـﻮده ﺑـﻮده و ﻣـﻦ ﺑﯽﺟﻬـﺖ ﻧﯿـﺮوی ﺧـﻮد را ﺑـﺮای آﻧﺎن ﴏف ﮐـﺮدهام.
ﺟﯽ .اَﻟِﮏ ﻣﻮﺗﺎﯾﺮ ﻣﻮﯾﱰ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺷﻌﯿﺎ ﺧﺎدﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ذات اﻧﺴﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮت ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻨﺪه راه اﯾامن اﺳﺖ ،او ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾامن واﻗﻌﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺧﺪای ﻣﻦ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ منﯽ رﺳﺪ« .ﻧﺒﻮت اﺷﻌﯿﺎ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
و ﺗﻔﺴﯿﺮ )داوﻧﺮز ﮔﺮو ،اﻟﯿﻨﻮﯾﺰ :اﻧﺘﺸﺎرات اﯾﻨﱰ وارﺳﯿﺘﯽ ،(۱۹۹۳ ،ﺻﻔﺤﻪ .۳۸۷
اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۷ :۴۹ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﺧﺎدم »ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮم ﻫﺎی اﺳﯿﺮ ﺣﺎﮐامن ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮ
و ﺗﻨﻔﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺗﻮ آزاد ﺷﺪه ای ﺑﻪ اﺣﱰام
ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺎﺳﺖ ،ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﻫﻢ آﻧﺮا ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﺣﱰام ﺧﻢ ﺷﺪه ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ و ﺧﺪای ﻗﺪوس اﴎاﯾﯿﻞ در وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد اﻣﯿﻦ اﺳﺖ«.

ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .درﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ،آﯾﺎ او دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮای دﻟﺴﺮد
ﺷﺪن ﻧﺪارد؟ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،او ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ .ﭼﻪ درﺳﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻧﺸﻮﯾﻢ و وﻓﺎدار ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ؟
۹۰

ﺟﻤﻌﻪ

 ۸اﺳﻔﻨﺪ

ﺗﻔﮑـﺮی ﻓﺮاﺗـﺮ :از ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫـﺎی اﻟـﻦ ﺟـﯽ واﯾـﺖ ،ﴍح ﺷـﻔﺎ و ﺗﻌﻠﯿـﻢ ﻋﯿﺴـﯽ را از ﻓﺼـﻞ ۲۶
ﮐﺘـﺎب آرزوی اﻋﺼـﺎر ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان »درﮐﻔﺮﻧﺎﺣـﻮم« ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ ،ﺻﻔﺤـﺎت  ۲۵۲ﺗـﺎ .۲۶۱

» در ﮐﺎر ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺟﺎنﻫﺎ ،ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺧﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻻزم اﺳﺖ .ﻣﻨﺠﯽ ﺑﴩﯾﺖ ﻫﺮﮔﺰ در ﺑﯿﺎن
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺎﮐﺖ منﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ او ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻧﺮا ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻓﺎش ﮐﺮد .در رواﺑﻄﺶ )رﻓﺘﺎرش( ﺑﺎ دﯾﮕﺮان،
ﻫﻤﯿﺸﻪ او از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و دﻟﻮاﭘﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .او ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯽ ادب و ﺗﻨﺪ
ﺧﻮ ﻧﺒﻮد ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ از ﮐﻠامت ﺗﻨﺪ و ﺧﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮد ،ﻫﺮﮔﺰ درد و رﻧﺠﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺟﺎنﻫﺎی زودرﻧﺞ و ﻧﺎزﮐﺪل ﻧﮑﺮد .او ﺿﻌﻔﻬﺎی اﻧﺴﺎن را ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻧﮑﺮد .او از روی ﺗﺮس و ﺑﺎ
رﯾﺎﮐﺎری ،ﺑﯽ اﯾامﻧﯽ و ﴍارت را ﻣﺤﮑﻮم ﻧﮑﺮد ،اﻣﺎ ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﴍارت را ﻣﻼﻣﺖ و ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻣﯽ
ﮐﺮد ،اﺷﮏ در ﺻﺪای او ﺟﺎری و آﺷﮑﺎر ﺑﻮد .او ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺎر و ﺑﯽ
رﺣامﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﴩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
او ﻧﺸﺎن داد .ﻫﺮ ﺟﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ او ﺑﺎ ارزش ﺑﻮد .او ﺑﺎ ﮐﺮاﻣﺖ اﻟﻬﯽ آﻣﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ،ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و
ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺪا ﻓﺮوﺗﻦ ﺷﺪ .او در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ،ﺟﺎنﻫﺎﯾﯽ را دﯾﺪ
ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ او ﻧﺠﺎت آﻧﺎن ﺑﻮد« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﺠﯿﻞ ،ﺻﻔﺤﻪ .(۱۱۷

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:
 .۱در ﮐﻼس ،دوﺑــﺎره آﻧﭽــﻪ ﮐــﻪ ﺧﺎﻧــﻢ اِﻟــﻦ ﺟــﯽ واﯾــﺖ در ﺑــﺎﻻ در ﻣــﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕــﯽ

ﺧﺪﻣــﺖ ﻣﺴــﯿﺢ ﺑــﻪ دﯾﮕـﺮان ﻧﻮﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ را ﺑﺨﻮاﻧﯿــﺪ .در اﯾﻨﺠــﺎ اﯾــﻦ اﺻــﻮل را ﻣــﻮرد
ﺑﺤــﺚ و ﮔﻔﺘﮕــﻮ ﻗ ـﺮار دﻫﯿــﺪ و ﺳــﭙﺲ در ﮐﻼس ﺑﺤــﺚ و ﺑﺮرﺳــﯽ ﮐﻨﯿــﺪ ﮐــﻪ ﭼﮕﻮﻧــﻪ
ﮐﻠﯿﺴــﺎی ﺧــﻮد ﺷــﻤﺎ ﺑــﻪ ﺧﻮﺑــﯽ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻣﻨﻌﮑــﺲ ﮐﻨﻨــﺪه اﯾــﻦ اﺻــﻮل ﺑﺎﺷــﺪ.
 .۲آﯾــﺎ ﺷــﻤﺎ »ﻧــﯽ ﺧﻤﯿــﺪه« ﯾــﺎ »ﭼ ـﺮاغ ﮐــﻢ ﻧــﻮر« )اﺷــﻌﯿﺎ  (۳ :۴۲را ﻣــﯽ ﺷﻨﺎﺳــﯿﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺷــﺨﺺ ﺑــﺪون »ﺷﮑﺴــﺘﻦ« و ﯾــﺎ »ﺧﺎﻣــﻮش ﺷــﺪن« ﮐﻤــﮏ
ﮐﻨﯿــﺪ؟ از ﭼــﻪ ﻃﺮﯾــﻖ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ اﯾــﻦ اﻓــﺮاد را ﺑــﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻧﺸــﺎن دﻫﯿــﺪ؟ ﺑــﻪ
ﻣﻨﻈــﻮر ﺷــﻔﺎ و ﮐﻤــﮏ ،ﭼــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ ﺑــﻪ آﻧﻬــﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿــﺪ ﮐــﻪ اﻧﺠــﺎم دﻫﻨــﺪ؟
 .۳اﺳــﺘﺪﻻل و ﺑﺤــﺚ در ﻣــﻮرد وﺟــﻮد ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑ ـﺮای ﮐﺘــﺎب اﺷــﻌﯿﺎ از
اﯾــﻦ ﻓــﺮض ﻧﺎﺷــﯽ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣــﺮدم ﻧﻤــﯽ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ آﯾﻨــﺪه را ﻫﻤﺎﻧﻄــﻮر ﮐــﻪ اﺷــﻌﯿﺎ
دﯾــﺪ ،ﭘﯿــﺶ ﺑﯿﻨــﯽ ﮐﻨﻨــﺪ .ﻣﺸــﮑﻞ اﺳﺎﺳــﯽ اﯾــﻦ اﺳــﺘﺪﻻل ﭼﯿﺴــﺖ ،و ﭼـﺮا ﻣــﺎ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ
ﻋﻨــﻮان ﻣﺴــﯿﺤﯿﺎن اﯾــﻦ ﻓﺮﺿﯿــﻪ را ﺻﺮﯾﺤــﺎ رد ﮐﻨﯿــﻢ؟
ﺧﻼﺻـﻪ :ﻧﺠـﺎت ﻧﯿـﺎز ﺑﻪ ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪه دارد .ﻗﻮم ﺧﺎدم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺗﻮﺳـﻂ دو
ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪه رﺳـﺘﮕﺎر ﺷـﻮد :ﮐـﻮرش ،ﮐـﻪ اﺳـﯿﺮان را از ﺗﺒﻌﯿـﺪ ﺑﺎﺑـﻞ آزاد ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﯾـﮏ ﺧﺎدم
ﺑـﯽ ﻧـﺎم ،ﮐـﻪ ﻫﻮﯾـﺖ وی ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴـﯿﺢ ﺑﺘﺪرﯾـﺞ ﻓﺎش ﻣﯽ ﺷـﻮد .اﯾﻦ ﺧـﺎدم ﻋﺪاﻟـﺖ را ﺑﺮﻗﺮار
ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﺎن را ﺑﺴـﻮی ﺧﺪا ﺑﺎز ﻣـﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.
۹۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۹اﺳﻔﻨﺪ

ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ

ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪرو ﻣﮏ ﭼِ ﺰﻧﯽ ،اﻣﻮر ﺑﺸﺎرﺗﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ

ﻟﻮﺋﯿـﺲ ده ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه واﻟﺪﯾﻨـﺶ ﺑـﻪ ﻻ آﭘﺎرﺗـﺎدا ،ﺷـﻬﺮی واﻗـﻊ در ﺑﺨـﺶ
ﺷـامﻟﯽ ﮐﺸـﻮر ﮐﻠﻤﺒﯿـﺎ ﮐـﻪ ﺑـﺪون ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﺑـﻮد ،ﻧﻘـﻞ ﻣـﮑﺎن ﮐﺮدﻧـﺪ.
ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر ﻟﻮﺋﯿـﺲ ﺧﻮاﻫـﺎن اﯾـﻦ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ او در روز ﺳـﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﺮود.
ﻟﻮﺋﯿـﺲ ﻫـﻢ ﺧﻮاﻫـﺎن رﻓـنت ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﻧﺰدﯾﮑﱰﯾـﻦ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ در
ﺷـﻬﺮی دور اﻓﺘـﺎده ﺑـﻮد .ﺷـﺒﺎن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﻈﺮی داﺷـﺖ و ﮔﻔﺖ»:ﺷـام ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴـﺎ
ﺑـﺎز ﮐﻨﯿﺪ«.
ﭘـﺪر و ﻣـﺎدرش از اﯾـﻦ اﯾـﺪه ﺧﻮﺷﺸـﺎن آﻣـﺪ .ﻟﻮﺋﯿـﺲ ﻧﯿـﺰ از اﯾـﻦ اﯾﺪه ﺧﻮﺷـﺶ
آﻣـﺪ .اﻣـﺎ ﮐﺠـﺎ ﻗـﺮار ﺑـﻮد ﻣـﺮدم ﺟﻤـﻊ ﺷـﻮﻧﺪ و ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﮐﻨﻨـﺪ؟ ﺧﺎﻧـﻪ ﺷـﺎن ﺑـﺮای
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺗﻌﺪادﺷـﺎن زﯾـﺎد ﻣـﯽ ﺷـﺪ ﺑﯿـﺶ از ﺣـﺪ ﮐﻮﭼـﮏ ﺑـﻮد.
ﭘـﺪرش ﮔﻔﺖ»:ﭼـﺮا از ﭘﺎرﮐﯿﻨـﮓ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿـﻢ؟« ﻧﻈـﺮ ﺧﻮﺑـﯽ ﺑـﻮد .ﭘﺎرﮐﯿﻨـﮓ
ﺑﺰرﮔـﱰ از ﺧﺎﻧـﻪ ﺷـﺎن ﺑـﻮد .ﺑـﻪ ﻋﻼوه ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ .ﭘـﺪر ﻟﻮﺋﯿﺲ
از او ﺧﻮاﺳـﺖ ﺗﺎ دوﺳـﺘﺎﻧﺶ را از ﻣﺪرﺳـﻪ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﺗﺎ روز ﺳـﻪ ﺷـﻨﺒﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﺴـﻪ
ﯾـﮏ ﺳـﺎﻋﺘﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
ﻟﻮﺋﯿـﺲ ﺑـﻪ دوﺳـﺘﺎﻧﺶ ﮔﻔـﺖ» :ﺑـﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨـﮓ ﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿـﺪ ﺗـﺎ ﭼﯿـﺰی ﺟﺎﻟـﺐ
را ﺑﺸـﻨﻮﯾﺪ و دور ﻫـﻢ ﻏﺬاﯾـﯽ ﺧـﻮب ﺑﺨﻮرﯾـﻢ« آﻧﻬـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ دادﻧﺪ»:اﻟﺒﺘـﻪ! ﺧﻮاﻫﯿﻢ
آﻣﺪ«.
ﺳـﯽ و ﻫﻔـﺖ ﻧﻔـﺮ از ﺑﭽـﻪ ﻫـﺎ ﺑﯿـﻦ ﺳـﻨﯿﻦ  ۵و  ۱۴ﺳـﺎﻟﻪ در اوﻟﯿـﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﺳـﻪ
ﺷـﻨﺒﻪ ﺣـﺎﴐ ﺷـﺪﻧﺪ .ﻟﻮﺋﯿـﺲ ﺑـﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿـﺢ داد ﮐﻪ ﻧﮕـﻪ داﺷـنت ﻋﻬﺪﻫﺎ ﭼﻘﺪر
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳـﺖ .او از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﯿﺶ ﺗﺪارک ﺷـﺪه ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﮑﺎت
ـﭻ داد ﮐﻪ
ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮد .ﭘـﺲ از آن ،ﻣـﺎدر ﻟﻮﺋﯿﺲ ﺑـﻪ آﻧﻬﺎ دﴎی ﺑﻪ ﻧـﺎم آ ُرزﮐُﻦ ﻟِ ْ
ﺑﺎ ﺷـﯿﺮ و ﺑﺮﻧﺞ درﺳـﺖ ﻣﯽ ﺷـﺪ.
ﻟﻮﺋﯿـﺲ از ﺑﭽـﻪ ﻫـﺎ دﻋـﻮت ﮐـﺮد ﺗـﺎ ﻫﻔﺘـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻧﯿـﺰ ﺑﯿﺎﯾﻨـﺪ .ﺷـﺼﺖ و ﭘﻨـﺞ ﻧﻔﺮ
آﻣﺪﻧـﺪ .ﮔﺎراژ ﺑـﻪ ﻗﺪرﮐﺎﻓـﯽ ﺑـﺰرگ ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از ﺳـﻪ ﻣﺎه ﭘﺪرش از ﻣﺴـﻮوﻟﯿﻦ
ﺷـﻬﺮداری ﺧﻮاﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻣـﮑﺎن ﺟﺪﯾـﺪی ﺑﺮاﯾﺸـﺎن ﺗـﺪارک ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪ .ﺷـﻬﺮدار از اﯾﻨﮑـﻪ
ﻟﻮﺋﯿـﺲ اﯾـﺪه ﻫـﺎی ﻣﺜﺒـﺖ را ﺑـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻫـﺎ ﻣـﯽ آﻣﻮﺧﺖ ﺧﺮﺳـﻨﺪ ﺑـﻮد و ﮔﻔﺖ»:ﺷـام
۹۲

ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ در ﺳـﺎﻟﻦ ﻗﺪﯾﻤـﯽ ﺷـﻬﺮ ﺟﻤـﻊ ﺷـﻮﯾﺪ« .ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﺑﭽـﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧـﺪ ﭘـﺪرش ﺗﺼﻤﯿـﻢ ﮔﺮﻓـﺖ ﺗـﺎ ﮐﻠـﻮپ ﭘﯿﺸـﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾـﺎن را اﯾﺠـﺎد ﮐﻨـﺪ.
ﺑـﻪ ﻋـﻼوه دو ﮐﻠـﻮپ ﻣﺬﮐـﻮر در ﺟﻠﺴـﺎت ﻫﻔﺘﮕـﯽ ﻟﻮﺋﯿـﺲ ﻧﯿـﺰ ﴍﮐﺖ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﭘﯿﴩﻓـﺖ ﺧﻮﺑﯽ داﺷـﺘﻨﺪ.
ﭘـﺪرش ﯾـﮏ ﺳـﺎﺧﺘامن ﻣﱰوﮐـﻪ را دﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽ رﺳـﯿﺪ ﮐـﻪ ﻣـﮑﺎن ﺑﻬﱰی
ﺑـﺮای ﺟﻠﺴـﺎت ﺑﺎﺷـﺪ و از ﺷـﻬﺮداری ﺟـﻮاز اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آﻧﺠـﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺷـﻬﺮداری ﻫﻢ
ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﭘـﺰو ﺑـﺮای ﻧﻮﺳـﺎزی ﻣـﮑﺎن داد .در ﯾـﮏ ﺻﺒـﺢ ﻣـﺎه ژوﺋﯿﻪ ،ﺗﻨﻬـﺎ ﭘﺲ از
ﭼﻬـﺎر ﻣـﺎه ﮐـﻪ ﮔـﺮوه ﻫﻤﺪﯾﮕـﺮ را در ﭘﺎرﮐﯿﻨـﮓ ﻣﻼﻗـﺎت ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻔﺘـﺎد ﮐﻮدک
و ﻧﻮﺟـﻮان در ﻣﺮﮐـﺰ ﺳـﺎﺧﺘامن ﻧـﻮ ﺳـﺎزی ﺷـﺪه ﺟﻤـﻊ ﺷـﺪﻧﺪ ﺗـﺎ اوﻟﯿـﻦ ﺳـﺒﺖ را ﺑـﻪ
ﻋﺒـﺎدت ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ .ﻟﻮﺋﯿﺲ ﺧﻮﺷـﺤﺎل ﺑﻮد .ﺑﯿﺸـﱰ ﴍﮐـﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﭽﻪ ﻫـﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
دﻋـﻮت ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣـﺮوز ،ﻧـﻪ ﻣـﺎه ﭘـﺲ از اوﻟﯿـﻦ ﻣﻼﻗـﺎت در ﭘﺎرﮐﯿﻨـﮓ ﻣـﯽ ﮔـﺬرد ،و  ۸۰ﮐـﻮدک
و ﺑﯿﺴـﺖ ﻧﻮﺟـﻮان در ﺳـﺎﺧﺘامن ﻣﺮﮐـﺰی در روز ﺳـﺒﺖ ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .ﺳـﯽ
و ﻫﺸـﺖ ﻧﻔـﺮ ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ .ﺷـﻬﺮی ﮐـﻪ ﻟﻮﺋﯿـﺲ در آن زﻧﺪﮔـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﯾـﮏ
ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ دارد .ﻟﻮﺋﯿـﺲ ﮔﻔﺖ»:ﺧﯿﻠـﯽ ﺧﻮﺷـﺤﺎمل ﭼـﻮن ﭼﯿﺰﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ
زﯾـﺎدی آﻣﻮﺧﺘـﻢ .ﻓﺮاﺗـﺮ از اﯾﻨﻬـﺎ ﯾـﺎد ﮔﺮﻓﺘـﻢ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﻢ ﮐـﻮدﮐﺎن را ﺑـﻪ ﺳـﻮی
ﻋﯿﺴـﯽ دﻋـﻮت ﮐﻨـﻢ«.

۹۳

درس دﻫﻢ

 ۱۵ – ۹اﺳﻔﻨﺪ

اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :اﺷـﻌﯿﺎ  ۴ :۵۰ﺗـﺎ ۱۰؛ اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۳ :۵۲ﺗـﺎ ۱۲ :۵۳؛ اﺷـﻌﯿﺎ  ۳ :۵۳ﺗـﺎ ۹؛
اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۰ :۵۳ﺗـﺎ .۱۲
آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :ا ّﻣـﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃـﺮ ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﻣـﺎ ،او ﻣﺠـﺮوح ﺷـﺪ و ﺑﻪﺧﺎﻃـﺮ ﴍارﺗﻬـﺎی ﻣـﺎ ،او
ﻣـﴬوب ﮔﺮدﯾـﺪ .و ﺑﻪﺧﺎﻃـﺮ دردی ﮐـﻪ او ﻣﺘﺤ ّﻤﻞ ﺷـﺪ ،ﺷـﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﯿـﻢ و ﺑﻪﺧﺎﻃـﺮ ﴐﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
او ﺗﺤ ّﻤـﻞ ﮐـﺮد ،ﺳـﺎمل ﺷـﺪﯾﻢ« )اﺷـﻌﯿﺎ .(۵ :۵۳

ﻻف ﻓﻮک ،ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﭼﯿﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ در ﻣﻌﺎدن آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ
ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪه و دﻟﺶ ﺑﻪ درد آﻣﺪ .او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺎم اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ
اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﱰﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟ راه ﺣﻞ او اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮای ﻣﺪت  ۵ﺳﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﺑﻔﺮوﺷﺪ .او ﺑﻪ دﯾﻤﺮارا رﻓﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ او
در ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ.
ﻻف ﻓـﻮک ﭘـﺲ از اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﺗـﺎ  ۲۰۰ﻧﻔﺮ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺠﯽ ﺧﻮد
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧـﺪ و از ﯾـﺎس و ﻧﻮﻣﯿـﺪی ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ درﮔﺬﺷـﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺜﺎر ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻌﺎدت دﯾﮕﺮان! ﭼﻪ منﻮﻧﻪ ای!
ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﮐﺎر ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺼـﻮر ،ﯾﻌﻨـﯽ ﺑـﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ »ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻏـﻼم« در آﻣـﺪ )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن
 ،(۷ :۲ﻋﯿﺴـﯽ ،ﻧﯿـﺰ دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﮐﺎری ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺼـﻮر زد ،ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺷـام ،ﻣـﻦ و متـﺎم ﺟﻬـﺎن ﮐﻪ در
ﴎاﺷـﯿﺒﯽ ﮔﻨـﺎه اﻓﺘـﺎده و در آن ﻏـﺮق ﺷـﺪه اﯾـﻢ ،دﺳـﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ ﺧﻮاﻫﯿـﻢ دﯾـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ روﯾـﺪاد ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧـﯽ ﺻﺪﻫـﺎ ﺳـﺎل ﭘﯿـﺶ از اﯾﻨﮑـﻪ اﺗﻔـﺎق
ﺑﯿﺎﻓﺘـﺪ ،ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ ﺷـﺪه ﺑـﻮده اﺳـﺖ.
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۱۶اﺳﻔﻨﺪ –  ۶ﻣﺎرچ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۹۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۱۰اﺳﻔﻨﺪ

آزﻣﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺷﻌﯿﺎ )اﺷﻌﯿﺎ (۴-۱۰ :۵۰
اﮔـﺮ اﺷـﻌﯿﺎ ﻓﻘـﻂ ﻗﺼـﺪ ﻧﻘـﻞ ﮐﺮدن ﯾـﮏ ﴎی اﻃﻼﻋـﺎت را داﺷـﺖ ،متـﺎم ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋـﻮد را ﯾﮑﺒـﺎره ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽ ﮐـﺮد .اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ،ﺗﻌﻠﯿـﻢ ،ﺗﺸـﻮﯾﻖ و ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﺧـﺎدم ﺧﺪاوﻧـﺪ ،او ﻗﻄﻌﻪ ای ﺑﺎ ارزش از ﻧﺖ ﻫﺎی ﺗﮑﺮاری را ﺑﻪ ﺳـﺒﮏ ﺳـﻤﻔﻮﻧﯿﮏ اﯾﺠﺎد
ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .او ﭘﯿـﺎم ﺧـﺪا را ﮔﺎم ﺑـﻪ ﮔﺎم آﺷـﮑﺎر ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻫﺮ ﺟﻨﺒـﻪ را ﺑﺘﻮاﻧـﺪ در راﺑﻄـﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ
ﺗﺼﻮﯾـﺮ درک ﮐـﺮد .اﺷـﻌﯿﺎ ﻫرنﻣﻨـﺪی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻮم ﻧﻘﺎﺷـﯽ او روح ﻣﺨﺎﻃﺐ اوﺳـﺖ.
اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۴ :۵۰ﺗـﺎ  ۱۰را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﺧﻼﺻـﻪ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ را ﺑﻨﻮﯾﺴـﯿﺪ.
ﻋﯿﺴـﯽ را در اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﯽ ﺑﯿﻨﯿـﺪ؟
ﻣـﺎ در اﺷـﻌﯿﺎ  ۷ :۴۹ﻓﻬﻤﯿﺪﯾـﻢ ﮐـﻪ ﺧـﺎدم ﺧـﺪا ﻣـﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻨﻔـﺮ و اﻧﺰﺟﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ و »ﺑﺮده
ﺣﺎﮐـامن« ﻣـﯽ ﺷـﻮد ،اﻣـﺎ » وﻗﺘﯽ ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ﺗـﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺣـﱰام ﺗﻮ از ﺟﺎی ﺧـﻮد ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺧﺎﺳـﺖ و ﺷـﺎﻫﺰادﮔﺎن ﺑـﻪ ﺗـﻮ ﺗﻌﻈﯿـﻢ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد« .ﻣـﺎ در اﺷـﻌﯿﺎ  ۵۰ﻣـﯽ آﻣﻮزﯾـﻢ ،دره ﺑـﺮای
ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم او ﺧﺴـﺘﮕﺎن را ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸـﺪ ،ﻋﻤﯿﻖ اﺳـﺖ )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۴ :۵۰ﻣﺴـﯿﺮ
اﺛﺒـﺎت ﺑـﯽ ﮔﻨﺎﻫـﯽ ﺑﻪ ﺷـﮑﻨﺠﻪ ﺟﺴـﻤﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد )اﺷـﻌﯿﺎ .(۶ :۵۰
اﯾـﻦ ﺑـﺪ رﻓﺘـﺎری و ﺗﻮﻫﯿـﻦ و ﺣﻘـﺎرت ﺑـﺮای ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻏﺮﺑـﯽ ﻣـﺪرن ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺪ و ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ رﺳـﺪ .اﻣـﺎ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﮐﻬـﻦ در ﺧـﺎور ﻧﺰدﯾـﮏ ،ﴍف و ﻋـﺰت زﻧﺪﮔـﯽ و ﻣـﺮگ ﻫـﺮ
ﻓـﺮد ﺑـﺮای ﺧﺎﻧـﻮاده و ﻗﺒﯿﻠـﻪ او ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬـﻢ ﺑـﻮد .اﮔـﺮ ﺷـام ﺑﻪ ﺷـﺨﺼﯽ اﯾـﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑـﺪ رﻓﺘﺎری و
ﺗﻮﻫﯿﻨـﯽ ﻣـﯽ ﮐﺮدﯾـﺪ ،ﺑﻬـﱰ ﺑـﻮد ﻣﺮاﻗـﺐ ﺟـﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﭼـﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﯾـﺎ ﻗﺒﯿﻠـﻪ او در اوﻟﯿﻦ
ﻓﺮﺻـﺖ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﻪ ﻣﺜـﻞ و اﻧﺘﻘـﺎم ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
داود ﭘﺎدﺷـﺎه ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر ﻋﻤﻮﻧﯿـﺎن ﺣﻤﻠـﻪ و آﻧـﺮا ﻓﺘﺢ ﮐـﺮد )دوم ﺳـﻤﻮﺋﯿﻞ  ۱ :۱۰ﺗـﺎ  ،(۱۲زﯾﺮا
ﻓﻘـﻂ ﻋﻤﻮﻧﯿـﺎن »ﻧﯿﻤـﯽ از رﯾـﺶ ﻗﺎﺻـﺪان داود را ﺗﺮاﺷـﯿﺪﻧﺪ و ﻟﺒـﺎس اﯾﺸـﺎن را ﺗﺎ ﻗﺴـﻤﺖ ﺑﺎﻻی
ران ﭘـﺎره ﮐﺮدﻧـﺪ و آﻧﻬـﺎ را ﻧﯿﻤـﻪ ﺑﺮﻫﻨـﻪ رواﻧـﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ« )دوم ﺳـﻤﻮﺋﯿﻞ  .(۴ :۱۰اﻣﺎ در اﺷـﻌﯿﺎ ،۵۰
ﻣـﺮدم ﺧـﺎدم ﺧـﺪا را ﻣـﻮرد ﴐب و ﺷـﺘﻢ ﻗـﺮار ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ ،ﺑﻄﺮز دردﻧﺎﮐـﯽ رﯾﺶ او را ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
و آب دﻫـﺎن ﺑـﺮروی او ﻣـﯽ اﻧﺪازﻧـﺪ .آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻗﺪاﻣـﺎت را ﺑـﻪ ﯾـﮏ روﯾـﺪاد ﺑﯿـﻦ اﳌﻠﻠـﯽ و
ﮐﻬﮑﺸـﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،اﯾﻨﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽِ ﭘﯿـﺎم آور ،ﺷـﺎه ﺷـﺎﻫﺎن اﺳـﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۷ ،۶ :۹و اﺷـﻌﯿﺎ  ۱ :۱۱ﺗـﺎ  ۱۶ﺑﺎ ﺳـﺎﯾﺮ آﯾﺎت در ﺧﺼﻮص»ﺧـﺎدم« ،ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ
ﮐـﻪ ﺧـﺎدم ،ﭘﺎدﺷـﺎه ،ﻧﺎﺟـﯽ ﻣﻘﺘـﺪر و ﺗﻮاﻧﺎ اﺳـﺖ! اﻣـﺎ او ﺑﺎ متﺎم ﻗـﺪرت ،ﻋﺰت و ﻋﻈﻤـﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺼـﻮری ،ﺧـﻮدش را ﻧﺠـﺎت منـﯽ دﻫـﺪ! اﯾﻦ ﺑﺴـﯿﺎر ﺟـﺎی ﺷـﮕﻔﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻣـﺮدم اﯾﻦ
ﻣﺴـﺌﻠﻪ را ﺑـﺎور ﻧﮑﺮدﻧـﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﺮروی ﺻﻠﯿﺐ ﺑﻮد ،رﻫﱪان او را ﻣﺴـﺨﺮه ﮐﺮدﻧﺪ» :او
۹۵

دﯾﮕـﺮان را ﻧﺠـﺎت داد .اﮔـﺮ اﯾـﻦ ﻣـﺮد ﻣﺴـﯿﺢ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﺪاﺳـﺖ ،ﺣـﺎﻻ ﺧﻮدش را ﻧﺠـﺎت دﻫﺪ«
)ﻟﻮﻗـﺎ » .(۳۵ :۲۳ﺣـﺎﻻ از ﺻﻠﯿـﺐ ﭘﺎﯾﯿـﻦ ﺑﯿﺎﯾـﺪ و ﻣـﺎ ﺑﻪ او اﯾـامن ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد« )ﻣﺘـﯽ .(۴۲ :۲۷

اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۴ :۵ﺗﺎ  ۱۰را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﺻﻮل روﺣﺎﻧﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .در ﭼﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟ در ﺻﻮرت دﻟﺴﺮدی ،آﻧﺮا ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۱۱اﺳﻔﻨﺪ

ﺷﻌﺮ ﺧﺎدم رﻧﺠﺪﯾﺪه )اﺷﻌﯿﺎ  ۱۳ :۵۲ﺗﺎ (۱۲ :۵۳
اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۱۳ :۵۲ﺗﺎ  ،۱۲ :۵۳ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺷﻌﺮ ﺧﺎدم رﻧﺠﺪﯾﺪه« ،اﺷﺘﻬﺎر اﺷﻌﯿﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
»ﭘﯿﺎﻣﱪ اﻧﺠﯿﻞ« ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮی اﻧﺠﯿﻞ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﺮﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ادﺑﯿﺎت
اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﺗﺎه و ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪه ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﻼش ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻧﺴﻞ ﮔﻤﺮاه و ﻏﺮق ﺷﺪه در ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.
ﮐﻼم اﺷـﻌﯿﺎ ﻧﯿﺴـﺖ .او ﻣﺨﺎﻃﺒﯿـﻦ ﺧـﻮد را ﺑﺎ ﺑﺴـﻂ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺘﺴـﺐ ﺑﻪ ﻣﺴـﯿﺢ
اﯾـﻦ »ﺷـﯿﺮِ« ِ
ﻣﻮﻋـﻮد از ﻫـامن اﺑﺘـﺪای ﮐﺘـﺎب ﺧﻮﯾـﺶ آﻣـﺎده ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .در اداﻣـﻪ ﻣﺴـﯿﺮ ﮐﻠـﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴـﯿﺢ
ﻣﻮﻋـﻮد ﺑـﺮ روی زﻣﯿـﻦ ،ﻧﺒـﯽ داﺳـﺘﺎن ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻟﻘـﺎح و ﺗﻮﻟﺪ او ﴍوع ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ ،(۱۴ :۷
ﮐـﻪ ﻫﻮﯾـﺖ او را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﮐـﻪ از ﻧﺴـﻞ داود اﺳـﺖ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ  ۶ :۹و
 ،(۷ﮐـﻪ در ﮐﺎر اﺣﯿـﺎی اﴎاﺋﯿـﻞ ﴍح داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ )اﺷـﻌﯿﺎ  (۱-۱۶ :۱۱و ﺧﺪﻣـﺖ آزادﺳـﺎزی
ﺧﺎﻣـﻮش از ﺑـﯽ ﻋﺪاﻟﺘـﯽ و رﻧﺞ )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۱-۷ :۴۲ﺳـﭙﺲ اﺷـﻌﯿﺎ آﺷـﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ منﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ
ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋـﻮد ﺷـﺎﻣﻞ ﯾـﮏ منﺎﯾﺶ ﺣـﺰن اﻧﮕﯿﺰ ﭘﯿـﺶ از رﻓﻌﺖ ﯾﺎﻓنت اﺳـﺖ) .اﺷـﻌﯿﺎ  ۱ :۴۹ﺗﺎ ۱۲؛
اﺷـﻌﯿﺎ  ۶ :۵۰ﺗـﺎ  .(۱۰اﮐﻨـﻮن ﺷـﻌ ِﺮ ﺧـﺎدم رﻧﺠﺪﯾـﺪه ،ﻋﻤﻖ منﺎﯾﺶ ﺣـﺰن اﻧﮕﯿﺰ را ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑـﻪ ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎی ذﮐـﺮ ﺷـﺪه در ﭘﺎراﮔـﺮاف ﺑـﺎﻻ ﻧـﮕﺎه ﮐﻨﯿـﺪ .آﻧﭽـﻪ را ﮐـﻪ در ﻣـﻮرد ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد،
ﯾﻌﻨـﯽ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﻨـﺪ را ﻣـﺮور ﮐﻨﯿـﺪ .ﭼﮕﻮﻧـﻪ آﻧﻬـﺎ ﮐﻤـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺎ ﺑـﺮای آﻧﭽﻪ در
اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب ﻫـﺎی  ۵۳ ،۵۲ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ،آﻣﺎده ﺷـﻮﯾﻢ؟ ﯾـﺎ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در اﺷـﻌﯿﺎ
ﺑـﺎب  ۵۲رخ داده اﺳـﺖ را ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﺗـﺮ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۱۳ :۵۲ﺗـﺎ  ۱ :۵۳ﺷـﻌﺮ را ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨـﻪ ای ﺣﺎوی ﺗﻀﺎدﻫـﺎی ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ
ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ :ﺧـﺎدم ﻣﻮﻓـﻖ و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣـﯽ ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﻠﻨﺪ دﺳـﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓـﺖ ،اﻣـﺎ ﻇﺎﻫـﺮ او ﻗﺎﺑﻞ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺴـﺖ .ﭼﻪ ﮐﺴـﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺎور ﮐﻨﺪ؟

۹۶

ﺑـﺎ ﭘﺴـﺘﯽ و ﺧـﻮاری دردﻧـﺎک او از ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه ﺧﺎدﻣـﯽ و ﻇﺎﻫـﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟـﯽ ﺑـﻪ ﻏـﻢ و اﻧـﺪوه و
ﻃـﺮد او ﴍوع ﻣﯿﺸـﻮد .اﺷـﻌﯿﺎ در ﺑﺎﺑﺪرﻧـﮓ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﺗﺎ ﴍح دﻫـﺪ ﮐﻪ رﻧﺞ و ﻋـﺬاب او در واﻗﻊ
ﻣﺠـﺎزات ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﻣـﺎ اﺳـﺖ ،ﮐـﻪ از ﺟﺎﻧـﺐ ﻣـﺎ ﻣﺘﺤﻤـﻞ ﻣﯿﺸـﻮد ﺗـﺎ ﻣـﺎ ﺷـﻔﺎ ﯾﺎﺑﯿﻢ .اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب ﺑﺎ
ﺧـﻮاری آزار و ﺳـﺘﻢ ﺑﻨـﺪه ﺑـﯽ ﮔﻨـﺎه ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻗـﱪ اداﻣﻪ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۳ ،۲ :۵۳ﻫﺒـﻮط دردﻧﺎﮐـﯽ را از ﻣﺒـﺪأ و ﻇﺎﻫـﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟـﯽ ﺧـﺎدم ﺗﺎ ﻏـﻢ و ﻃﺮد او
آﻏـﺎز ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .اﺷـﻌﯿﺎ  ۴ :۵۳ﺗـﺎ  ۶ﻣﮑـﺚ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫـﺪ ﮐﻪ رﻧـﺞ او در واﻗـﻊ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻣﺠـﺎزات ﻣﺎﺳـﺖ ،ﮐـﻪ وی ﺑـﺮای ﺷـﻔﺎی ﻣـﺎ ﺗﺤﻤـﻞ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .اﺷـﻌﯿﺎ  ۷ :۵۳ﺗـﺎ  ۹ﻫﺒﻮط ﺧـﺎدم ﺑﯽ
ﮔﻨـﺎه را ﺑـﻪ ﮔـﻮر اداﻣﻪ ﻣـﯽ دﻫﺪ.
در اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۱۰ :۵۳ﺗﺎ  ،۱۲ﺧﺎدم ﺑﻪ اﺟﺮ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺷﻌﺮ در اﺷﻌﯿﺎ  ۱۳ :۵۲ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻪ اﯾﺜﺎر و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ او ﺑﺮای ﻧﺠﺎت دﯾﮕﺮان اراده و ﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﺪاﺳﺖ» .دره« در اﺷﻌﯿﺎ  ۴ :۴۰را ﺑﺎ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن  ۵ :۲ﺗﺎ  ۱۱ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ از ﺷﮑﻞ
ﺧﺪاﺋﯽ ﺧﻮد را ﺗﻬﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﻞ اﺳﺎرت ﺑﴩی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﻮد را ﺣﻘﯿﺮ و ﭘﺴﺖ
منﻮده و ﺑﺎ ﺣﻘﺎرت ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺮگ ﻣﯽ ﻣﯿﺮد :ﻣﺮگ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ او را در ﺣﺪ اﻋﻠﯽ
ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪا ﺗﺎﯾﯿﺪ منﺎﯾﺪ )ﺑﺎ اﺷﻌﯿﺎ  ۷ :۴۹ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ(.

اﺷ ــﻌﯿﺎ  ۱۳ :۵۲ﺗ ــﺎ  ۱۲ :۵۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿ ــﺪ .ﻫ ــﺮ آﻧﭽ ــﻪ را ﮐ ــﻪ ﺷ ــﻌﺮ ﻣ ــﯽ ﮔﻮﯾ ــﺪ ﮐ ــﻪ
ﻣﺴ ــﯿﺢ ﺑ ـﺮای ﻣ ــﺎ اﻧﺠ ــﺎم داده اﺳ ــﺖ ﯾﺎداﺷ ــﺖ ﮐﻨﯿ ــﺪ .ﺑﯿﻨﺪﯾﺸ ــﯿﺪ ﮐ ــﻪ اﯾ ــﻦ اﻗﺪاﻣ ــﺎت
ﺑﺨﺎﻃ ــﺮ ﻣ ــﺎ ﭼ ــﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋ ــﯽ دارد.

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۱۲اﺳﻔﻨﺪ

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎور ﮐﺮده اﺳﺖ؟ )اﺷﻌﯿﺎ  ۱۳ :۵۲ﺗﺎ (۱۲ :۵۳
در اﺷﻌﯿﺎ  ۱۳ :۵۲ﺧﺎدم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ واﻻ و رﻓﯿﻊ ﻣﯽ رﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﻋﻼﻣﯽ ،آﯾﻪ
ﺑﻌﺪی ﻇﺎﻫﺮ او را ﭼﻨﺎن ﮐﺮﯾﻪ و از ﺷﮑﻞ اﻓﺘﺎده ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺒﯿﻪ »ﺑﻨﯽ آدم« ﻧﺒﻮد.
ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﴍح ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺻﺪﻣﻪ وارد منﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻼق ،ﺗﺎج
ﺧﺎر ،ﻣﺼﻠﻮب ﮐﺮدن ،اﻣﺎ ﻣﻬﻤﱰ از ﻫﻤﻪ ،ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﴩ .ﮔﻨﺎه ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺗﺤﻤﻞ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ »ﭘﴪ اﻧﺴﺎن« ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ را ﺑﺎ داﺳﺘﺎن اﯾﻮب ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن او از ﻣﻘﺎم و ﺛﺮوت و ﻋﺰت و ﻗﺪرت
ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ و ﺑﯿامری ﻧﺰول ﮐﺮد و ﺧﺎﮐﺴﱰ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪ و ُد َﻣﻠﻬﺎی دردﻧﺎک ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﮑﻪ
ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺧﺎراﻧﺪ )اﯾﻮب  .(۲ ،۱اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻮب ﭼﻨﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
دوﺳﺘﺎن اﯾﻮب ﻧﯿﺰ در اﺑﺘﺪا او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ )اﯾﻮب  .(۱۲ :۲ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ :ﭼﺮا اﯾﻮب ﻣﺘﺤﻤﻞ اﯾﻦ
رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﺷﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد ﻣﺘﺤﻤﻞ رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﻣﯽﺷﺪ؟ ﺳﺰاوار ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺮ ﴎﺷﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻫﺮ دو ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ؟
۹۷

آﯾـﺎت اﻣـﺮوز را ﺑﻄـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ و ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ را ﻓﺮد ﺑﯽ ﮔﻨـﺎه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎر رﻧﺞ و ﻋﺬاب
ﻣـﯽ ﮐﺸـﺪ را ﯾﺎدداﺷـﺖ ﮐﻨﯿـﺪ .در اﯾﻨﺠـﺎ ﭼﻪ ﭘﯿـﺎم ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳـﺖ؟
ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﻮﺟﻮد در اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۵۳ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﺮ ﺑﺎور ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ورزد )ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۳۷ :۱۲ﺗﺎ  (۴۱و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن اداﻣﻪ
دﻫﯿﻢ .اﻣﺎ ﺳﻮاﻻت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ دارﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو
ﺳﻮال ﺣﺎﮐﯽ از دﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﺪرت رﺳﺘﮕﺎری ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ )ﺑﺎ اﺷﻌﯿﺎ  ۱۰ :۵۲ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ( ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾامن دارﻧﺪ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺷام ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻗﺪرت ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﭘﺲ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷام اﻋﻼم ﺷﺪه اﯾامن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﺷﻌﯿﺎ  ۶ :۵۳را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ ﭘﯿﻐﺎم وﯾﮋه ای در اﯾﻨﺠﺎ وﺟﻮد دارد؟ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ
ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﯿﺪ دﻫﺪ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۱۳اﺳﻔﻨﺪ

دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ،ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ )اﺷﻌﯿﺎ  ۳ :۵۳ﺗﺎ (۹
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾـﮏ ﮔﯿـﺎه آﺳـﯿﺐ ﭘﺬﯾـﺮ ﮐـﻪ ﻇﺎﻫـﺮا ً ارزش ﺧﺎﺻـﯽ ﻧـﺪارد و ﻣﻄﺮود اﺳـﺖ )اﺷـﻌﯿﺎ :۵۳
 ۲و  -(۳اﯾـﻦ ﺗﺼﻮﯾـﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﯾﻨﺠـﺎ از ﺧـﺎدم رﻧـﺞ ﮐﺸـﯿﺪه اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .اﺷـﻌﯿﺎ ﺑﻪ
ﴎﻋـﺖ ﻣـﺎ را از ﻃﺮﯾـﻖ ﺟﻮاﻧـﯽ ﻣﻌﺼـﻮم و ﺑـﯽ ﮔﻨـﺎه ﺑﻪ ﭘﺮﺗـﮕﺎه ﻣﺮگ ﻣﯽ رﺳـﺎﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑـﺎ وﺟﻮد
اﻃﻼﻋﺎﺗـﯽ و ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ ای ﮐـﻪ از ﻗﺒـﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز آﻣﺎده ﻧﯿﺴـﺘﯿﻢ
ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﴎﻧﻮﺷـﺖ ﺧـﺎدم ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﻮﯾﻢ و آن را ﻗﺒـﻮل ﮐﻨﯿـﻢ .ﺑﺮﻋﮑﺲ! اﺷـﻌﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳـﺖ
ﻛـﻪ ﻛﻮدﻛـﯽ را ﻛـﻪ ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﺑﻌﻨـﻮان ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺷـﺎﻫﺰاده ﺻﻠﺢ و ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﺑـﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳـﺖ را
ﮔﺮاﻣـﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ .دﯾﮕـﺮان او را ﺗﺤﻘﯿـﺮ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ،اﻣﺎ ﻣـﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐـﻪ او واﻗﻌﺎً ﮐﯿﺴـﺖ.
ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ ﺷـﺨﺼﯽ ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ» :ﻣـﺎ دﺷـﻤﻨﯽ را ﻣﻼﻗـﺎت ﮐـﺮده اﯾـﻢ و آن ﻣـﺎ ﻫﺴـﺘﯿﻢ«.
ﺧـﺎدم ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﮐﺴـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد ﺗﺤﻘﯿـﺮ ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد و ﻃـﺮد ﻣـﯽ ﺷـﻮد ،و ﯾـﺎ اوﻟﯿـﻦ
اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد ﺟﻔـﺎ ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد .ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ داود ﭘﺎدﺷـﺎه از دﺳـﺖ ﭘـﴪش
اﺑﺸـﺎﻟﻮم ﻣـﯽ ﮔﺮﯾﺨـﺖ او ﻫـﻢ ﯾﮑـﯽ از آن ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ در ﻏـﻢ و اﻧـﺪوه ﺑـﻮد)دوم ﺳـﻤﻮﺋﯿﻞ
 .(۳۰ :۱۵اﻣـﺎ ﻣﺼﯿﺒﺘـﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﯾـﻦ ﺧـﺎدم ﺗﺤﻤﻞ ﺷـﺪ از ﺧﻮد او و ﻧﺎﺷـﯽ از ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﺧﻮد او
ﻧﯿﺴـﺖ .او اﯾـﻦ آﻻم را ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ ﻓـﺮد دﯾﮕـﺮی ﻧﯿـﺰ ﻣﺘﺤﻤﻞ منﯽ ﺷـﻮد ،ﺑﻠﮑـﻪ »ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨـﺎه ﻣﺎ را
ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب او ﻣـﯽ آورد ،و او ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﻣـﺎ ﻣﺘﺤﻤـﻞ آن ﻣﺠـﺎزات ﻣـﯽ ﺷـﻮد« )اﺷـﻌﯿﺎ .(۶ :۵۳
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ »ﭼﺮا؟« ،آزﻣﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎﺑﯽ اﺷﻌﯿﺎ اﺳﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ،ﻣﺴﯿﺢ او
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﺷﻮد .اﻣﺎ ﭼﺮا؟ اﺷﻌﯿﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ
۹۸

ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر را ﺑﻪ امتﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ :او ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎل ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ رﻧﺞ ﺷﻮد ،و آن اﻧﺴﺎن دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ!
ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ درک منـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ،اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎدم » از ﺳـﻮی ﺧﺪا ﻣﴬوب ﮔﺸـﺘﻪ«
)اﺷـﻌﯿﺎ  .(۴ :۵۳درﺳـﺖ ﻫامﻧﻨـﺪ دوﺳـﺘﺎن اﯾـﻮب ﮐـﻪ ﺗﺼـﻮر ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﮔﻨـﺎه او ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ
رﻧـﺞ و ﻋـﺬاب او ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،و درﺳـﺖ ﻫامﻧﻨـﺪ ﺷـﺎﮔﺮدان ﻋﯿﺴـﯽ ﮐـﻪ از او ﺳـﻮال ﮐﺮدﻧـﺪ» :ای
اﺳـﺘﺎد ،ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﮔﻨـﺎه ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ ﺑـﻮد ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻣـﺮد ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑـﻪ دﻧﯿﺎ آﻣـﺪ؟ ﺧـﻮد او ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎر ﺑﻮد
ﯾـﺎ واﻟﺪﯾﻨـﺶ؟« )ﯾﻮﺣﻨـﺎ  ،(۲ :۹ﭘـﺲ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ را ﺑﺮروی ﺻﻠﯿـﺐ دﯾﺪﻧﺪ ،ﺗﺼـﻮر ﮐﺮدﻧﺪ او
ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﺑﺪﺗﺮﯾـﻦ ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ .آﯾﺎ ﻣﻮﺳـﯽ ﻧﮕﻔـﺖ» :آن ﮐﻪ ﺑـﺮ دار آوﯾﺨﺘﻪ ﺷـﻮد ،ﻣﻠﻌﻮن
ﺧﺪاﺳـﺖ« )ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ ﺗﺜﻨﯿـﻪ ۲۳ :۲۱؛ را ﺑـﺎ اﻋـﺪاد .(۴ :۲۵
ﺑـﺎ اﯾﻨﺤـﺎل ،ﻫﻤـﻪ اﯾﻨﻬـﺎ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺧﻮاﺳـﺖ و اراده ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﻮد )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۱۰ :۵۳ﭼـﺮا؟ زﯾﺮا
»ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ ﻣـﺎ ﻣﻠﻌﻮن ﺷـﺪ ،ﺗـﺎ ﻣﺎ را از ﻟﻌﻨـﺖ ﴍﯾﻌﺖ آزاد ﮐﻨـﺪ« )ﻏﻼﻃﯿـﺎن  .(۱۴ :۳زﯾﺮا
ﺧـﺪا »ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ ﻣـﺎ ،او را ﮐـﻪ ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﻫﯿﺞ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺸـﺪه ﺑـﻮد ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺷـﻨﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ
او ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻫـﻢ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧﺪا ﻧﯿﮏ ﺷـﻤﺮده ﺷـﻮﯾﻢ« )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن .(۲۱ :۵
»ﭼﻪ ﺑﻬﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺗﺎوان ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ! ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ و ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮروی آن ﺑﻪ دار ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ .ﺑﻪ آن دﺳﺘﺎن ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺦ ﻇﻠﻢ ﺳﻮراخ ﺷﺪه
اﻧﺪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ .ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎی او ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺪه و زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ درﺧﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ .ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .و رﻧﺞ و ﻋﺬاﺑﯽ را ﮐﻪ ﺑﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ آزادی و ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﺑﻮد را ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﯾﻢ« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،ﻓﯿﺾ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺧﺪا ،ﺻﻔﺤﻪ .(۱۷۲

ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ ،ﺟـﺮم و ﻣﺠـﺎزات ﮔﻨـﺎه ﮐﻞ ﺟﻬـﺎن ،و ﻣﺠـﺎزات ﻫـﺮ ﮔﻨﺎﻫـﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻫـﺮ
ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎری اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد ،ﺑـﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺑـﺮروی ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮ دوش ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓـﺖ ،ﺑـﺮ روی ﺷـﺎﻧﻪ او ﮐـﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺎﺳـﺖ! اﯾﻦ ﻣﻄﻠـﺐ در ﻣﻮرد ﻣﻨﻔﻮر
ﺑـﻮدن ﮔﻨـﺎه و ﺑﻬـﺎی ﺳـﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ ﺗـﺎوان آن و ﻧﺠﺎت ﻣـﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه ،ﭼﻪ
ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ؟ و در ﻣـﻮرد ﻣﺤﺒـﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ و ﮐﺎری ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﭘﺮداﺧـﺖ آن ﺑﻬـﺎی ارزﺷـﻤﻨﺪ
ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت ﻣـﺎ اﻧﺠـﺎم داده اﺳـﺖ ،ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣـﯽ ﺑﺮای ﻣـﺎ دارد؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۱۴اﺳﻔﻨﺪ

ﭘﯿﺸﮑﺶ ﺟﱪان ﺧﺴﺎرت )ﮐﻔﺎره()اﺷﻌﯿﺎ  ۱۰ :۵۳ﺗﺎ (۱۲
اﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎدم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را »ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎه ﺳﺎﺧﺖ« )اﺷﻌﯿﺎ (۱۰ :۵۳؟
ﮐﻠﻤـﻪ ﻋـﱪی ﮐـﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ/ﭘﯿﺸـﮑﺶ ﺟﱪان ﺧﺴـﺎرت)ﮐﻔﺎره( اﺷـﺎره دارد )ﻻوﯾـﺎن  ۱۴ :۵ﺗﺎ :۶
۹۹

 ،۷ﻻوﯾـﺎن  ۱ :۷ﺗـﺎ  ،(۷ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﺧﻄﺎی ﻋﻤﺪی ﻓـﺮدی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷـﺪ )ﻻوﯾﺎن
 .(۳ ،۲ :۶ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷـﻌﯿﺎ ﺑﺮﺷـﻤﺮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ )اﺷـﻌﯿﺎ  ۱ﺗﺎ ۳؛ اﺷـﻌﯿﺎ ،۱ :۱۰
۲؛ اﺷـﻌﯿﺎ  .(۵۴ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ،ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎر ﺑﺎﯾـﺪ ﻗﺒـﻞ از ﺗﻘﺪﯾـﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ آﻣـﺮزش ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﻧـﺰد ﺧﺪاوﻧـﺪ،
ﺧﻄـﺎی ﺧـﻮد را ﺟـﱪان ﮐـﺮده و آﻧﭽـﻪ را ﮐـﻪ دزدﯾـﺪه ﺑـﻪ اﺿﺎﻓـﻪ ﺟﺮﯾﻤـﻪ آن ﺑـﻪ ﻓـﺮد ﻣﻮرد ﺳـﺘﻢ
واﻗـﻊ ﺷـﺪه ﺑـﺮ ﮔﺮداﻧـﺪ )ﻻوﯾـﺎن  ۴ :۶ﺗﺎ ۷؛ را ﺑﺎ ﻣﺘﯽ  ۲۴ ،۲۳ :۵ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ( .در ﺻﻮرت ﻗﺼﻮر
در اﻣـﻮر ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ،ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎر ﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﺎوان ﺧﻄـﺎی او را ﺑﭙـﺮدازد ﺗـﺎ ﮔﻨـﺎه او ﺑﺨﺸـﯿﺪه
ﺷـﻮد )ﻻوﯾﺎن .(۱۶ :۵
اﮐﻨـﻮن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﻢ اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۲ :۴۰را درک ﮐﻨﯿـﻢ ،ﺟﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻗـﻮم ﺗﺒﻌﯿـﺪ ﺷـﺪه
ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﮔﻔـنت اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﺗﺎوان ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺗﺴـﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸـﺪ.
اﻣـﺎ ﺑـﺮای ﺑـﺎز ﭘﺮداﺧـﺖ ﻓﺪﯾﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .و در اﯾﻨﺠﺎ در اﺷـﻌﯿﺎ
ﺑـﺎب  ۵۳آﻣـﺪه اﺳـﺖ» :ﺧـﺎدم ﺧـﺪا در ﻋـﻮض ﺑـﺮه ای ﺑﻪ ﮐﺸـﺘﺎرﮔﺎه ﺑﺮده ﺷـﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ  (۷ :۵۳ﺑﻪ
ﺧﺎﻃـﺮ ﻣﺮدﻣـﯽ ﮐـﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ رﻓﺘـﻪ ﺑﻮدﻧﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ .(۶ :۵۳
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ )اﺷﻌﯿﺎ  ۸ :۵۳را ﺑﺎ داﻧﯿﺎل  ۲۶ :۹ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ( اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺪﯾﻪ ،ﺷﻌﻠﻪ اﻣﯿﺪ را ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﮐﺮد ،ﺧﺎدم از ﻣﺮگ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و از ﴎزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓنت ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻋﻤﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ
ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯽ ﺷامر ﺷﻮد و اراده ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ او اﺟﺮا ﺷﻮد )اﺷﻌﯿﺎ  ۱۰ :۵۳ﺗﺎ .(۱۲
ﺑﻪ آﯾﺎت ذﯾﻞ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﭘﯿﺎم ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﮐﻪ در اﺷﻌﯿﺎ  ۵۳اﺳﺖ ،ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻣﺰﻣﻮر۲ ،۱ :۳۲
روﻣﯿﺎن ۸ :۵
ﻏﻼﻃﯿﺎن ۱۶ :۲
ﻓﯿﻠﯿﭙﺎن ۹ :۳
ﻋﱪاﻧﯿﺎن ۹ :۲
اول ﭘﻄﺮس ۲۴ :۲

اﮔــﺮ ﮐﺴــﯽ از ﺷــﻤﺎ ﺳــﻮال ﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻣــﮋده ﻧﯿﮑــﻮی اﺷــﻌﯿﺎ  ۱۳ :۵۲ﺗــﺎ  ۱۲ :۵۳را در ﯾــﮏ
ﭘﺎراﮔـﺮاف ﺧﻼﺻــﻪ ﮐﻨﯿــﺪ ،ﭼــﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴــﯿﺪ؟
۱۰۰

ﺟﻤﻌﻪ

 ۱۵اﺳﻔﻨﺪ

ﺗﻔﮑﺮی ﻓﺮاﺗﺮ» :ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮروی ﺻﻠﯿﺐ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﺑﺮروی ﺟﺴﻢ ﺧﻮد ﺷﺪ .....ﮔﻨﺎه
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺎﻧﯽ منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻔﺎره آن را ﺑﭙﺮدازد؟ ﻟﻌﻨﺖ و ﻣﺠﺎزات آن ﭼﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎوان آﻧﺮا ﺑﭙﺮدازد؟ ﺻﻠﯿﺐ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽ دﻫﺪ
و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﮔﻨﺎه ،ﻣﺮگ اﺳﺖ  .....آه ،آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرﺗﯽ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺧﻼﻗﯿﺎت را در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻗﺮار دﻫﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺮﺑﻪ ای ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات
روح اﻟﻘﺪس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؟« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺎ از اﻋﻠﯽ ،ﺻﻔﺤﻪ .(۴۴
»ﴍﯾﻌـﺖ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣـﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﺑـﺎ ﻣـﺮگ ﭘـﴪ ﯾﮕﺎﻧـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺮروی ﺻﻠﯿـﺐ
ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﺗـﺮ و ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﺮﻓـﺖ .ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﺘﺤﻤـﻞ ﮔﻨﺎﻫـﺎن ﺟﻬـﺎن ﺷـﺪ .ﻣـﺎ ﻓﻘـﻂ از
ﻃﺮﯾـﻖ ﺟﺴـﻢ ﭘﻮﺷـﯿﺪن و ﻣـﺮگ ﭘـﴪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ و ﻋﺎدل ﺷـﻤﺮده ﻣﯽ ﺷـﻮﯾﻢ .او ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻣﺘﺤﻤـﻞ رﻧـﺞ ﻣﺠﺎزات ﻣﺎ ﺑﺸـﻮد ،زﯾﺮا ﮐـﻪ او دارای اﻟﻮﻫﯿﺖ اﺑﺪی ﺑﻮد .او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ
ﺗﺤﻤـﻞ ﮐﻨـﺪ ،زﯾـﺮا در او ﻫﯿـﭻ ﻟﮑـﻪ ﮔﻨـﺎه و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد .ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از اﻧﺴـﺎن در ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﺠـﺎزات ﮔﻨﺎه)ﻣـﺮگ( ﭘﯿـﺮوز ﺷـﺪ .او ﺣﯿـﺎت اﺑﺪی ﻣﺎ را ﺗﻀﻤﯿـﻦ ﮐﺮده اﺳـﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﴍﯾﻌﺖ
]اﺣـﮑﺎم[ ﺧـﻮد را ﺑـﺰرگ داﺷـﺖ و آﻧـﺮا ﻣﮑـﺮم ﺳـﺎﺧﺖ )اﺷـﻌﯿﺎ  .«(۲۱ :۴۲اِﻟـﻦ ﺟـﯽ واﯾـﺖ ،ﭘﯿـﺎم
ﻫـﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ،ﺟﻠـﺪ اول ،ﺻﻔﺤﻪ .۳۰۲

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:
 .۱اﺷــﻌﯿﺎ ﺑــﺎب  ۷ :۵۳ﺗــﺎ  ۹اﻋﻤــﺎق دره ﻇﻠﻤــﺖ و ﺗﺎرﯾﮑــﯽ را ﻧﺸــﺎن ﻣــﯽ دﻫﻨــﺪ :ﻣــﺮگ
و دﻓــﻦ ﺧــﺎدم .ﭼــﻪ ﺟﻨﺒــﻪ ﻫﺎﯾــﯽ از اﯾــﻦ آﯾــﺎت ﺑــﺎ ﭘﺎﯾــﺎن زﻧﺪﮔــﯽ ﻣﺴــﯿﺢ ﻣﺤﻘــﻖ ﻣــﯽ
ﺷــﻮﻧﺪ؟ ﻣﺘــﯽ  ۵۷ :۲۶ﺗــﺎ ۶۰ :۲۷؛ ﻣﺮﻗــﺲ  ۵۳ :۱۴ﺗــﺎ ۴۶ :۱۵؛ ﻟﻮﻗــﺎ  ۵۴ :۲۲ﺗــﺎ ۵۳ :۲۳؛
ﯾﻮﺣﻨــﺎ  ۱۲ :۱۸ﺗــﺎ .۴۲ :۱۹
 .۲ﺑــﻪ آﺧﺮﯾــﻦ ﻧﻘــﻞ ﻗــﻮل ﺑــﺎﻻ از ﺧﺎﻧــﻢ اِﻟــﻦ ﺟــﯽ واﯾــﺖ در ﻣــﻮرد ﻣــﺮگ ﻣﺴــﯿﺢ و
ﺗﮑﺮﯾــﻢ ﺷــﺮﯾﻌﺖ ﻧــﮕﺎه ﮐﻨﯿــﺪ .ﻣﻨﻈــﻮر وی ﭼﯿﺴــﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣﺮگ ﻣﺴــﯿﺢ ﻣﺎﻧــﺪﮔﺎری و
اﺑــﺪی ﺑــﻮدن ﺷــﺮﯾﻌﺖ را ﺑـﺮای ﻣــﺎ ﺑــﻪ اﺛﺒــﺎت ﻣــﯽ رﺳــﺎﻧﺪ؟

ﺧﻼﺻـﻪ :ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن وﻻدت ،ﻫﻮﯾـﺖ و ﮐﺎر رﻫﺎﯾـﯽ دﻫﻨﺪه ﺧﺪا ،اﺷـﻌﯿﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اوج داﺳـﺘﺎن ﻏﻢ
اﻧﮕﯿـﺰ را ﺑـﺎ اﯾـﻦ اﻣﯿـﺪ ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ :ﺑـﺮای دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ،ﻧﺠﺎت و ﺷـﻔﺎی ﻣـﺮدم از دﺳـﺖ رﻓﺘﻪ ،از
ﺟﻤﻠـﻪ ﺧـﻮد ﻣـﺎ ،ﺧـﺎدم ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﻄـﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ رﻧـﺞ و ﻋﺬاب ﻣـﺎ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷـﻮد.

۱۰۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۱۶اﺳﻔﻨﺪ

ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ُودﮐﺎ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﭘﺎک
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪرو ﻣﮏ ﭼِ ﺰﻧﯽ ،اﻣﻮر ﺑﺸﺎرﺗﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ

ِﴎﮔﺌـﯽ ُﺳـﮑُﻞ ﮐـﻪ ﻣﻬﻨﺪس ارﺷـﺪ در ﴍﮐﺖ ﻧﻮﺷـﺎﺑﻪ ﺳـﺎزی در ﺷـامل ﻗﺰاﻗﺴـﺘﺎن
ﺑـﻮد و از اﯾـﺪه ﯾﮑـﯽ از ﻫﻤـﮑﺎران ﺧﻮﺷـﺶ آﻣﺪ؛ اﯾـﺪه او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ در وﻗﺖ ﻧﺎﻫﺎر
ﮐـﻪ زﻣـﺎن اﺳـﱰاﺣﺖ ﻫﺴـﺖ ﻣـﺮدم ﺑﺎﯾـﺪ ﺟﺸـﻦ ﻋﯿﺪﭘـﺎک را ﺑـﺎ ﻧﻮﺷـﯿﺪﻧﯽ ُودﮐﺎ ،ﺗﺨﻢ
ﻣﺮﻏﻬـﺎی ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺷـﺪه و ﮐﻮﻟﯿـﭻ ﮐـﻪ ﯾﮏ ﻧﺎن ﺳـﻨﺘﯽ ﻣﺨﺼـﻮص ﻋﯿﺪ ﭘﺎک ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن
ارﺗﺪﮐﺲ ﺑﻮد ﺟﺸـﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد .ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﺮدم در ﻗﺰاﻗﺴـﺘﺎن ﺟﺸـﻦ ﻋﯿﺪ ﭘﺎک را
ﺑـﺎ ودﮐﺎ ،ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ و ﮐﻮﻟﯿـﭻ ﺑﺮﮔﺰار ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﴎﮔﺌـﯽ ﮔﻔـﺖ»:در ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس در ﻣـﻮرد ﻋﯿﺪ ﭘﺎک ﭼﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ؟«
ﻫﻤـﮑﺎرش ﻧﺪاﻧﺴـﺖ ﭼـﻪ ﺑﮕﻮﯾـﺪ .او ﻫﺮﮔـﺰ ﮐﺘﺎب ﻣﻘـﺪس را ﻧﺨﻮاﻧـﺪه ﺑﻮد.
ُﺳـﮑُﻞ ﺑـﻪ ﻃـﺮف دﻓـﱰش دوﯾـﺪ و ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﯾـﮏ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺑﺮﮔﺸـﺖ .ﺑـﻪ
ﻫﻤـﺮاه ﻣﻌـﺎون ﻫامﻫﻨـﮓ ﮐﻨﻨـﺪه و ﭼﻨﺪﯾـﻦ ﻫﻤـﮑﺎران دﯾﮕـﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻧـــﺸﺪﻧﺪ ﻣﺘﻨﯽ
را ﺑﯿﺎﺑﻨـﺪ ﮐـﻪ راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﻋﯿـﺪ ﭘـﺎک ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟﺸـﻦ ﻗﯿـﺎم ﻋﯿﺴـﯽ از ﻣـﺮدﮔﺎن ذﮐـﺮ
ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ .اﻣـﺎ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾـﻦ ﻣﺮﺟﻊ در ﻣـﻮرد ﻋﯿﺪﭘـﺎک ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﯿﺎﺑﻨـﺪ ﮐﻪ در
زﺑـﺎن روﺳـﯽ ﻫـامن اﺳـﻢ را ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﯿﺪ ﭘـﺎک دارد :ﭘﺎﺳـﺨﺎ .ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺬاﯾـﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب
ﻣﻘـﺪس ذﮐـﺮ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﺗـﺎ در زﻣـﺎن ﭘﺎﺳـﺨﺎ ﺧﻮرده ﺷـﻮد ﮔﻮﺷـﺖ ﺑﺮﯾﺎن ﺑـﺮه ﯾﺎ ﺑﺰ
ﺑـﺎ ﻧـﺎن ﻓﻄﯿـﺮ و ﺳـﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﻠـﺦ ﻣﺰه اﺳـﺖ.
ﯾﮑـﯽ از ﻫﻤﮑﺎرﻫـﺎ ﭘﺮﺳـﯿﺪ»:ﭘﺲ ودﮐﺎ ،ﺗﺨـﻢ ﻣﺮﻏﻬـﺎی ﻧﻘﺎﺷـﯽ ﺷـﺪه و ﮐﻮﻟﯿـﭻ
ﮐﺠﺎﺳـﺖ؟«
ﴎﮔﺌـﯽ ﻟﺒﺨﻨـﺪی زد و ازﮔﻔﺘﮕﻮﻫـﺎی آﻧـﺎن ﺧﻮﺷـﺶ آﻣـﺪ .آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﻋﯿﺴـﯽ
ﻫﺪاﯾﺖ ﺷـﺪﻧﺪ.
وﻗﺘـﯽ ﴎﮔﺌـﯽ در روزﻫـﺎی اول ﺑـﻪ ﴍﮐـﺖ ﭘﯿﻮﺳـﺖ ﻫﻤـﮑﺎران آﺷـﮑﺎرا در ﻣـﻮرد
ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس ﺣـﺮف منـﯽ زدﻧﺪ .او واﻫﻤـﻪ ای در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺪاﺷـﺖ ﮐـﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﻨﺪ
ﮐـﻪ ﻋﻀـﻮ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﻫـﺎی روز ﻫﻔﺘـﻢ اﺳـﺖ و در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ذﻫﻨـﺶ ﺑﺎز
ﺑـﻮد؛ اﻣـﺎ ﻫﻤﮑﺎراﻧـﺶ ﻓﮑﺮ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾامﻧﺶ ﻏﯿﺮﻋﺎدی اﺳـﺖ .آﻧﻬـﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
ﭘـﭻ ﭘـﭻ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧﺪ»:اﯾـﻦ آدم ﻓﺮدی ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺮاﺳـﺖ«
ﴎﮔﺌـﯽ ﺑـﻪ ﻃﻌﻨـﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿـﺰ ﺗﻮﺟﻬـﯽ ﻧﮑـﺮد و ﺑـﺮای ﺣﮑﻤـﺖ دﻋـﺎ ﮐـﺮد
۱۰۲

ﺗـﺎ اﻣﯿـﺪش را درﺑـﺎره ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ اﺷـﱰاک ﺑﮕـﺬارد .او از ﺧـﻮد ﭘﺮﺳـﯿﺪ ﮐـﻪ
ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻣـﻮرد اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﭼﯿـﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﯾـﺎدش آﻣﺪ ﮐﻪ
ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﻫﻤﮑﺎراﻧـﺶ ﺗﺎرﯾـﺦ ﺗﻮﻟـﺪی دارﻧـﺪ .او در روز ﺗﻮﻟـﺪ آﻧﻬـﺎ ﮐﺘـﺎب ﻫﺎی اﻟﻦ
ﺟـﯽ واﯾـﺖ؛ ﻧـﱪد ﻋﻈﯿـﻢ وﮔﺎم ﻫﺎﯾـﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﻣﺴـﯿﺢ را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫﺪﯾـﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﯽ
داد .آﻧﻬـﺎ ﮐﺘﺎﺑﻬـﺎ را ﺧﻮاﻧﺪﻧـﺪ و در زﻣـﺎن ﴏف ﻧﺎﻫـﺎر ﺳﻮاﻻﺗﺸـﺎن را ﻣـﯽ ﭘﺮﺳـﯿﺪﻧﺪ.
وﻗﺘـﯽ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﻣﺤﻠـﯽ »ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬاری ﺷـﻬﺮی« را اﻓﺘﺘـﺎح ﮐﺮد و
آﮔﻬـﯽ ﮐـﺮد ﮐـﻪ در ﻣﺤﻮﻃـﻪ آن ﻣﺎﺳـﺎژ راﯾـﮕﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ،ﴎﮔﺌـﯽ از ﻫﻤﮑﺎراﻧـﺶ
دﻋـﻮت منـﻮد ﺗـﺎ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم ﮐﻨﻨـﺪ .ﺳـﻪ ﻧﻔـﺮ ﺧﺎﻧـﻢ آﻣﺪﻧـﺪ و ﻗﺒـﻞ از ﴍوع ﺟﻠﺴـﻪ او
ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻣـﮑﺎن ﻣﻘـﺪس ،ﺳـﺎﻟﻦ ﮐﻮﭼﮏ و اﺗـﺎق ﺑﭽﻪ ﻫـﺎ را ﻧﺸـﺎن داد .ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃـﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ده روزه ﻣﺎﺳـﺎژ راﯾـﮕﺎن ﮐـﻪ در ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ درﯾﺎﻓـﺖ منـﻮده
ﺑﻮدﻧـﺪ از ﺧـﺪا ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰاری ﮐﺮدﻧـﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن ﻧﺎﻫﺎر از ﴎﮔﺌﯽ ﭘﺮﺳـﯿﺪ»:ﻣﺎ
ﻓﮑـﺮ ﮐﺮدﯾـﻢ ﺗـﻮ ﺑـﻪ ﻓﺮﻗـﻪ ای ﺗﻌﻠـﻖ داری اﻣـﺎ ﺑﻌﺪﻫـﺎ ﻣﻌﻠـﻮم ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﯾـﮏ
ﮐﻠﯿﺴﺎﺳـﺖ— ﯾـﮏ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﺧﻮب«.
ﴎﮔﺌـﯽ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ اﺻـﻼ اﯾـﻦ اﺣﺴـﺎس را ﻧـﺪارد ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺑﻪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﮔـﺬاردن
ﻋﯿﺴـﯽ ﮐﺎر ﺑﺸـﺎرﺗﯽ اﻧﺠـﺎم داده ﺑﺎﺷـﺪ .او ﮔﻔﺖ»:ﻓﮑـﺮ منـﯽ ﮐﻨـﻢ ﮐﺎر ﺑـﻪ ﺧﺼﻮﺻـﯽ
ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﻢ .اﯾـﻦ ﮐﺎری اﺳـﺖ ﮐـﻪ از دﺳـﺘﻢ ﻣـﯽ آﻣﺪ«.
ﺑﺨﺸـﯽ از ﻫﺪاﯾـﺎی ﺳـﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺎزﮔﺸـﺎﯾﯽ اوﻟﯿـﻦ ﻣﺪرﺳـﻪ اﺑﺘﺪاﯾـﯽ
ادوﻧﯿﺴـﺖ روزﻫﻔﺘـﻢ در ﺷـﻬﺮزادﮔﺎه ﴎﮔﺌـﯽ ُﺳـﮑُﻞ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﭘﺎ ْوﻟـﻮدار در ﻗﺰاﻗﺴـﺘﺎن
ﮐﻤـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ.

۱۰۳

درس ﯾﺎزدﻫﻢ

اﺟﺮ ﻣﺤﺒﺖ

 ۲۲ – ۱۶اﺳﻔﻨﺪ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :اﺷـﻌﯿﺎ  ۱ :۵۵ﺗـﺎ ۷؛ اﺷـﻌﯿﺎ  ۶ :۵۵ﺗـﺎ ۱۳؛ اﺷـﻌﯿﺎ  ۱ :۵۸ﺗـﺎ ۱۲؛ اﺷـﻌﯿﺎ
.۱۴ ،۱۳ :۵۸
ﻫﻢ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﮐﻨﯽ و ﺟﺎن ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن را ﺳﯿﺮ ﺳﺎزی ،آﻧﮕﺎه
آﯾﻪ ﺣﻔﻈﯽ» :اﮔﺮ متﺎﻣﯽ ّ
ﺷﺐ ﺗﻮ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﯿﻤﺮوز روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« )اﺷﻌﯿﺎ .(۱۰ :۵۸
ﻧﻮر ﺗﻮ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ درﺧﺸﯿﺪ و ِ

ﯾـﮏ ﻣـﺪاح ﯾﻬـﻮدی )رﻫﱪ ﭘﺮﺳـﺘﺶ( و ﻫﻤﴪش ﮐﻪ در اﯾﺎﻟﺖ ﻧﱪاﺳـﮑﺎ در ﺷـﻬﺮ ﻟﯿﻨﮑﻦ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﻬـﺎی ﺗﻠﻔﻨـﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ و ﻫﻤـﺮاه ﺑﺎ ﻓﺤﺎﺷـﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬـﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾـﻦ متﺎسﻫـﺎ از ﺳـﻮی رﻫـﱪ ﯾـﮏ ﮔـﺮوه ﯾﻬﻮدﺳـﺘﯿﺰ ﺑﻨـﺎم ﮐﻮﮐﻠﻮﮐـﺲ ﮐﻼن اﺳـﺖ .آﻧﻬـﺎ ﺑﺎ داﻧﺴـنت
ﻫﻮﯾـﺖ وی ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ او را ﺑـﻪ ﭘﻠﯿـﺲ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .اﻣـﺎ آﻧﻬـﺎ ﺗﺼﻤﯿـﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ اﯾـﻦ
ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑـﺎ ﯾـﮏ روﯾﮑـﺮد رادﯾـﮑﺎل ﺗـﺮی ﺑﺮﺧـﻮرد ﮐﻨﻨـﺪ .وﻗﺘـﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧـﺪ او ﻣﻌﻠـﻮل اﺳـﺖ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﺗﻬﯿـﻪ ﺧﻮراﮐـﯽ ﺑـﻪ در ﺧﺎﻧـﻪ او رﻓﺘﻨـﺪ! او ﮐﺎﻣـﻼ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺣﺮﮐـﺖ آﻧـﺎن ﻣـﺎت و ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷـﺪ.
ﻧﻔـﺮت او ﻣﺠـﺬوب ﻣﺤﺒـﺖ آﻧﺎن ﺷـﺪ .اﯾـﻦ زوج ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑـﻪ ﻣﻼﻗﺎت او اداﻣـﻪ دادﻧﺪ و راﺑﻄﻪ
دوﺳـﺘﯽ آﻧـﺎن ﺑﯿﺸـﱰ ﺷـﺪ .او ﺣﺘـﯽ ﻓﮑﺮ ﮐـﺮد ﮐﻪ ﯾﻬﻮدی ﺷـﻮد!
»آﯾـﺎ روزهای ﮐـﻪ ﻣـﻦ ﻣﯽﭘﺴـﻨﺪم اﯾـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ زﻧﺠﯿـﺮ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘـﯽ را ﺑﮕﺸـﺎﯾﯽ ،و ﺑﻨﺪﻫﺎی
ﯾـﻮغ را ﺑـﺎز ﮐﻨـﯽ؟ ﻣﻈﻠﻮﻣـﺎن را آزاد ﺳـﺎزی ،و ﻫـﺮ ﯾـﻮغ را ﺑﺸـﮑﻨﯽ؟ ﮐﻪ ﻧـﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﺮﺳـﻨﮕﺎن
ﻗﺴـﻤﺖ ﮐﻨـﯽ و ﻓﻘﯿـﺮانِ ﺑﯽﺧﺎمنـﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮﯾـﺶ آوری؟ و ) «.....اﺷـﻌﯿﺎ  .(۷ ،۶ :۵۸از ﻗﻀﺎ،
اﯾـﻦ زوج در ﺷـﻬﺮ ﻟﯿﻨﮑـﻦ ﺑـﺎ اداﻣـﻪ روزه داری و ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺧـﻮراک ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳـﺘﻤﮕﺮ ﮔﺮﺳـﻨﻪ ای ،او
را از زﻧﺠﯿـﺮه ﻫـﺎی ﻏـﺮور و ﺗﻌﺼـﺐ ﺑﯽ اﻧﺼﺎﻓـﯽ آزاد ﮐﺮدﻧﺪ!
ﺑﯿﺎﺋﯿـﺪ ﺗـﺎ در ﻣـﻮرد اﯾـﻦ اﺻـﻞ ﻣﻬـﻢ روﺣﺎﻧـﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﺷـﻌﯿﺎ ﻧﺒﯽ ﴍح داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ،
ﺑﯿﺸـﱰ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ.
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۲۳اﺳﻔﻨﺪ –  ۱۳ﻣﺎرس آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۱۰۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۱۷اﺳﻔﻨﺪ

ﺧﺮﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ راﯾﮕﺎن؟ )اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۵۵ﺗﺎ (۷
اﯾـﻦ آﯾـﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ» :ای متـﺎم ﺗﺸـﻨﮕﺎن ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،آب اﯾﻨﺠﺎﺳـﺖ! ای متﺎم ﮐﺴـﺎﻧﯽﮐﻪ ﭘـﻮل ﻧﺪارﯾﺪ
ﺑﯿﺎﯾﯿـﺪ ،ﻏﻠّـﻪ ﺑﺨﺮﯾـﺪ و ﺑﺨﻮرﯾـﺪ! ﺑﯿﺎﯾﯿـﺪ ،ﺷـﯿﺮ و ﴍاب را ﺑـﻪ راﯾـﮕﺎن ﺑﺨﺮﯾـﺪ!« )اﺷـﻌﯿﺎ .(۱ :۵۵
ﭼـﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀـﯽ در اﯾـﻦ آﯾﻪ وﺟـﻮد دارد؟
ﻓـﺮض ﮐﻨﯿـﺪ ،ﺷـام ﺧﻮراﮐـﯽ را ﺗﻬﯿـﻪ ﮐـﺮده اﯾـﺪ و در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧـﯽ در ﯾـﮏ ﺷـﻬﺮ ﺑـﺰرگ اﯾﺴـﺘﺎده
اﯾـﺪ و ﺑـﻪ ﮔﺮﺳـﻨﮕﺎن و ﺑـﯽ ﺧﺎمنﺎﻧـﺎن در آﻧﺠـﺎ اﻋـﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ» :ای ،ﺷـام ﮐـﻪ ﭘﻮل ﻧﺪارﯾـﺪ ،ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ
ﺑﺨﺮﯾـﺪ و ﺑﺨﻮرﯾـﺪ!« ،اﻣـﺎ اﮔـﺮ آﻧـﺎن ﭘـﻮل ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾـﺪ ﮐﻨﻨﺪ؟
اﻣـﺎ اﮔـﺮ اﯾـﻦ ﮐﻠـامت را اﺿﺎﻓـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ ،ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ اﺷـﻌﯿﺎ ﮐـﺮد» :ﺑـﻪ راﯾـﮕﺎن و ﺑـﺪون ﭘﻮل
و ﺑـﺪون ﺑﻬـﺎ« ﺑﺨﺮﯾـﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ  ، (۱ :۵۵ﻧﮑﺘـﻪ واﺿـﺢ ﺗـﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮد .اﺷـﻌﯿﺎ از ﻣـﺮدم ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺨﺸـﺶ و رﺣﻤـﺖ )اﺷـﻌﯿﺎ  (۷ :۵۵را ﺑـﻪ رﯾـﮕﺎن ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤـﺎل ،ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺮﯾـﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ آﻧﭽـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺮای رﻓـﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻫـﺎی آﻧـﺎن ﻫﺪﯾﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و
ارزﺷـﻤﻨﺪ اﺳـﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،درﯾﺎﻓـﺖ آن ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ )ﻣﻌﺎوﺿـﻪ ﺑـﺎ ﭼﯿـﺰی ﮔﺮاﻧﺒﻬـﺎ( ﻣﴩوط
اﺳـﺖ .ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ راﯾـﮕﺎن ﻫﺪﯾـﻪ ﺑﺨﺸـﺶ را در ﻗﺎﻟـﺐ ﯾـﮏ ﻋﻬـﺪ ﺑـﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ﻣﺮدﻣـﺶ
ﻫﺪﯾـﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،اﻣـﺎ ﻧـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺮای او ﻣﺠﺎﻧـﯽ و ﺑـﯽ ارزش ﺑـﻮده اﺳـﺖ :او آن را ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧـﺖ ﺧـﻮن ﮔﺮاﻧﺒﻬـﺎی ﺧـﺎدم ﺧـﻮد ﺧﺮﯾـﺪاری ﮐﺮد .اﮔﺮﭼـﻪ ﺑﺮای ﻗـﻮم او ﺑﻪ راﯾﮕﺎن اﺳـﺖ ،اﻣﺎ
ﺧـﻮد او ﻫﺰﯾﻨـﻪ ای ﺣﯿـﺮت اﻧﮕﯿـﺰ و ﮔﺮاﻧﺒﻬـﺎ ﺑﺮاﯾـﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳـﺖ.
ﺑﻬﺎی ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اول ﭘﻄﺮس .۱۹ ،۱۸ :۱
ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان روﯾﮑـﺮد اﺷـﻌﯿﺎ در ﺧﺼـﻮص رﺳـﺘﮕﺎری را ﺑـﺎ ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐـﺮد؟
اﻓﺴﯿﺴـﯿﺎن .۹ ،۸ :۲
اﺷـﻌﯿﺎ اﻧﺠﯿـﻞ ﯾـﺎ ﺧـﱪ ﺧـﻮش رﺳـﺘﮕﺎری را در ﻋﻬـﺪ ﻋﺘﯿـﻖ ﺧﻼﺻـﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﻫامﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ
اﻧﺠﯿـﻞ در ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ ﺧﻼﺻـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻫﯿـﭻ رﺳـﺘﮕﺎری »ﻋﻬـﺪ ﻗﺪﯾـﻢ« از ﻃﺮﯾـﻖ اﻋـامل
اﻧﺴـﺎن وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾـﻦ ﻧﺠﺎت »ﻋﻬـﺪ ﺟﺪﯾﺪ« از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﯿﺾ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ .از زﻣﺎﻧﯽ
ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ آدم و ﺣـﻮا وﻋـﺪه داد ﮐـﻪ رﻫﺎﯾـﯽ دﻫﻨـﺪه ای ﺑـﺮای آﻧـﺎن وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ
)ﭘﯿﺪاﯾـﺶ  ،(۱۵ :۳ﻓﻘـﻂ ﯾـﮏ راه ﺑـﺮای رﺳـﺘﮕﺎری وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ :ﺑﻪ ﺳـﺒﺐ ﻓﯿﺾ ﺧـﺪا و از
راه اﯾـامن )اﻓﺴﯿﺴـﺎن (۸ :۲؛ »زﯾـﺮا ﻣـﺰدی ﻛـﻪ ﮔﻨـﺎه ﻣﯽدﻫـﺪ ﻣﻮت اﺳـﺖ ،ا ّﻣﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽﮐﻪ
ﺑـﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ،ﻣﺴـﯿﺢ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺘّﺤﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺑـﻪ راﻳﮕﺎن ﺣﯿﺎت ﺟـﺎودان ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ« )روﻣﯿﺎن :۶

۱۰۵

 .(۲۳از ﮔﯿﻠﮕﻤـﺶ ﺑﺎﺳـﺘﺎن ،ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم ﮐﺎرﻫـﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧـﻪ ﺑـﯽ مثﺮ در ﭘـﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﺑـﺪی ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗـﺎ ﺑﺎزﯾﮕـﺮان ﻣـﺪرن ﮐـﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳـﺦ )ﺣﻠـﻮل روح ﺑﻌـﺪ از ﻣﺮگ در ﺟﺴـﻢ دﯾﮕﺮی( ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ،
ﻣـﺮدم ﻫﻤـﻪ راﻫﻬـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ را ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت و رﺳـﺘﮕﺎری آزﻣـﻮده اﻧـﺪ ،اﻣـﺎ ﻫﻤـﻪ ﺑﯽ مثـﺮ ﺑﻮده
اﻧـﺪ .ﺑـﻪ ﻫﻤﯿـﻦ دﻟﯿـﻞ اﺳـﺖ ﮐﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ و آﻧﭽـﻪ ﮐﻪ او ﺑـﺮروی ﺻﻠﯿﺐ
ﺑـﺮای آﻧـﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳـﺖ آﮔﺎﻫـﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﻧﺠــﺎت راﯾــﮕﺎن اﺳــﺖ زﯾ ـﺮا ﻣــﺎ ﻧﻤــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ ﻋﻤﻠــﯽ اﻧﺠــﺎم دﻫﯿــﻢ ﮐــﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿــﻢ در
ﻣﻘﺎﺑــﻞ آﻧـﺮا ﺑﺪﺳــﺖ آورﯾــﻢ .اﻋﻤــﺎل ﻣــﺎ ﻫﺮﮔــﺰ ﻧﻤــﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﻪ اﻧــﺪازه ﮐﺎﻓــﯽ ﺧــﻮب
ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ ﻣــﺎ را ﻧﺠــﺎت دﻫﻨــﺪ .ﺑــﺎ اﯾﻨﺤــﺎل ،ﻫﻤﺰﻣــﺎن ،اﯾــﻦ ﻧﺠــﺎت ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ
ﺑــﻪ ﺑﻬــﺎی ﻫﻤــﻪ ﭼﯿــﺰی ﮐــﻪ ﻣــﺎ دارﯾــﻢ ﺑـﺮای ﻣــﺎ ﺗﻤــﺎم ﺷــﻮد .اﯾــﻦ ﺑــﻪ ﭼــﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳــﺖ؟
ﻧــﮕﺎه ﮐﻨﯿــﺪ ﺑــﻪ ﻣﺘــﯽ ۳۹ :۱۰؛ ﻟﻮﻗــﺎ ۲۶ :۱۴ ،۲۳ :۹؛ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿــﺎن .۸ :۳
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اﻓﮑﺎر و راه ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ )اﺷﻌﯿﺎ  ۶ :۵۵ﺗﺎ (۱۳
ﭼـﺮا ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ اﻓـﮑﺎر و راﻫﻬﺎی او از ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮ اﺳـﺖ» ،ﻫـامن اﻧﺪازه ﮐﻪ آﺳـامن ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ
از زﻣﯿﻦ اﺳـﺖ« )اﺷـﻌﯿﺎ (۹ ،۸ :۵۵؟ اﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ؟
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﳌﯽ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت
آن دارای اﴎاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺮوردﮔﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﻫﺎی او
ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آﻧﺮا درک ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﯿﮑﺮان او
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺮای ﻣﺎ آﺳﺎنﺗﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﮐﻤﮏ او را ﺑﻄﻠﺒﯿﻢ )اﺷﻌﯿﺎ .(۱۵ :۵۷
اﺷﻌﯿﺎ  ۶ :۵۵ﺗﺎ  ۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .زﻣﯿﻨﻪ ای ﮐﻪ در آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ راه ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر او ﺑﺮﺗﺮ از آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺴﺖ؟ او ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ درک آن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ؟
در ﻣﯿـﺎن متـﺎم اﴎار ﺑﺰرﮔـﯽ ﮐـﻪ در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد ،ﺑﯽ ﺷـﮏ ﻧﻘﺸـﻪ ﻧﺠـﺎت ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ آﻧﺎن
اﺳـﺖ ،رﻣـﺰ و رازی ﮐـﻪ ﺑﻪ ﺳـﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ درک ﮐﻨﯿـﻢ )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﻓﺴﺴـﯿﺎن  .(۱۹ :۶اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﺎﻟـﻖ ﺟﻬـﺎن ﮐﻮﺷـﯿﺪ ﺗـﺎ ﺟﺴـﻢ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﭙﻮﺷـﺪ ،و ﻣﺘﺤﻤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﭘـﺮ از زﺣﻤﺖ و رﻧﺞ و ﺳـﺨﺘﯽ
ﺑﺸـﻮد ،ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺟـﺎن ﺧـﻮد را ﺑﺮای ﻣـﺎ ﻓﺪا ﮐﻨـﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ ﮔﻨﺎه ﺷـﻮد ،ﺗـﺎ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻣـﺎ را ﺑﺒﺨﺸـﺪ و رﺣﻤـﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻧﺸـﺎن دﻫﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺨﻠﻮﻗـﺎت ﺧﺪا را
ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ دوران ﺗـﺎ ﺑﻪ اﺑﺪﯾﺖ ﺑـﻪ ﻟـﺮزه در ﺧﻮاﻫﺪ آورد.

۱۰۶

»رﺳـﺘﮕﺎری ﻣﻮﺿﻮﻋـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن آرزوی درک آن را دارﻧﺪ؛ ﻋﻠـﻢ و آﻫﻨﮓ ﻧﺠﺎت در
ﴎاﴎ دوران ﺳـﮑﻮﻧﺖ در اﺑﺪﯾـﺖ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﺑـﺮ ﺟـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .آﯾﺎ اﮐﻨـﻮن اﯾﻦ اﻣـﺮ ارزش ﺗﻔﮑﺮ
و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻗﯿـﻖ را ﻧﺪارد؟....
»اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﺑـﺪی و ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر اﺳـﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺟﺴـﻢ ﭘﻮﺷـﯿﺪن ﻣﺴـﯿﺢ ،ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ ﺷـﺪن او
ﺑـﺮای ﭘﺮداﺧـﺖ ﮐﻔـﺎره ﮔﻨـﺎه ،و ﮐﺎر ﺷـﻔﺎﻋﺖ او ذﻫﻦ ﺷـﺎﮔﺮد ﮐﻮﺷـﺎ را ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸـﻐﻮل ﻣﯽ
ﺳـﺎزد؛ و ﺑـﺎ ﻧـﮕﺎه ﺑـﻪ ﻣﻠﮑـﻮت و اﺑﺪﯾـﺖ آن ،ﻓﺮﯾـﺎد ﺧﻮاﻫـﺪ زد» ،ﺑـﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﮐـﻪ راز دﯾﻨـﺪاری ﺑﺲ
ﻋﻈﯿـﻢ اﺳـﺖ« ،اِﻟـﻦ ﺟـﯽ واﯾـﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ اﻣـﺮوز ﻣﻦ ،ﺻﻔﺤـﻪ .«۳۶

ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ :اﻓﺮادی را ﮐﻪ رﻧﺠﺎﻧﯿﺪه اﯾﺪ ،ﺳﺨﻨﺎن
ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺪ ،ﺷﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن دﯾﮕﺮان را ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﮐﺮده اﯾﺪ ،و ﺣﺘﯽ
ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺪی ﮐﺮده اﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪه
ﺷﻮﯾﺪ و در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ،از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻞ و ﻋﺎدل
ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﯾﮏ راز ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟
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دوﺳﺘﺎن روزه دار )اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۵۸ﺗﺎ (۸
»روزه« ﮐﻪ در اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۳ :۵۸ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾـﻦ روزه ﺑﺎﯾـﺪ روزه روز ﮐﻔـﺎره ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺗﻨﻬـﺎ روزه ای ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻓﺮﻣـﺎن داد ﺗـﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد
)ﻻوﯾـﺎن ۳۱ ،۲۹ :۱۶؛ ﻻوﯾـﺎن  ۲۷ :۲۳ﺗـﺎ  .(۳۲اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ در اﺷـﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۳ :۵۸ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ﻣﺸـﺎﺑﻪ
ای ﯾﻌﻨـﯽ »ﺧـﻮد را رﯾﺎﺿـﺖ ﻣـﯽ دﻫﯿـﻢ« ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮐـﻪ از اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻻوﯾـﺎن ﺑﮑﺎر
ﻣـﯽ ﺑﺮﻧـﺪ ﭘﯿـﺮوی ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .رﯾﺎﺿﺖ/رﻧﺠﺎﻧـﺪن ﺧﻮد اﺷـﺎره ﺑﻪ اﺷـﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺧﻮدﮔﺬﺷـﺘﮕﯽ،
ﺷـﺎﻣﻞ روزه داری ﻣـﯽ ﺷـﻮد )ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺰﻣـﻮر ۱۳ :۳۵؛ داﻧﯿـﺎل .(۱۲ ،۳ ،۲ :۱۰
ﺑـﺮای ﺑﺮﮔـﺰاری روز ﮐﻔـﺎره ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻓﺮﻣـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ» :آواز ﺧـﻮد را ﻫﻤﭽـﻮن ﮐ ّﺮﻧـﺎ ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﻨﯿﺪ! )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۱ :۵۸اﯾﻦ ﮐﺮﻧﺎ ﯾﺎ ﺷـﯿﭙﻮر از ﺷـﺎخ ﻗﻮچ درﺳـﺖ ﺷـﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷـﻮﻓﺎر ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ
ﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﯾﺎدﺑـﻮد ﯾـﺎ ﯾـﺎدآوری ده روز ﻗﺒـﻞ از روز ﮐﻔـﺎره ﺑـﺮ آن دﻣﯿـﺪه ﻣـﯽ ﺷـﺪ )ﻻوﯾـﺎن :۲۳
 .(۲۴ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،ﺳـﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫـﻢ ،در روز ﮐﻔـﺎره ،اﻋـﻼم ﴍوع ﺳـﺎل آزادی ﯾﻮﺑﯿـﻞ ﺑﻮد و ﺳـﺎل
آزادی ﻫﻤﻪ ﺳـﺎﮐﻨﺎن ﴎزﻣﯿﻦ اﻋﻼم ﻣﯽﺷـﺪ )ﻻوﯾﺎن ۱۰ ،۹ :۲۵؛ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺷـﻮد ﺑﺎ اﺷـﻌﯿﺎ .(۱۳ :۲۷
اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۳ :۵۸ﺗـﺎ  ۷را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﺧﺪاوﻧـﺪ از آﻧـﺎن ﭼـﻪ ﺷـﮑﺎﯾﺘﯽ دارد؟ ﭼﻪ اﯾـﺮادی در »روزه
داری« آﻧـﺎن وﺟﻮد داﺷـﺖ؟
۱۰۷

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای »ﺗﻘﻮی« از آﻧﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ،
ﻣﺮدم در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در روز ﮐﻔﺎره ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻗﺪرداﻧﯽ
و وﻓﺎوداری آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻮد ،در روزی ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﯿﺮﻓﺖ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻨﺎﻫﺎن آﻧﺎن ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﭘﺎک ﻣﯽ ﺷﺪ )ﻻوﯾﺎن ۱۶؛ ﺑﺎ ﺑﺎب  ۴ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ( .اﻋامل آﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺪرداﻧﯽ
و ﺳﭙﺎس از ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در روز داوری ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﺗﻘﻮا« و »ﴎﺳﭙﺮدﮔﯽ« آﻧﻬﺎ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮدم
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﻋﺒﺎدت ﯾﺎ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را آﻟﻮده ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮔﻨﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻪ
ﺷﺪه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺎک ﺷﻮد.

ﯾﮑــﯽ از دروس ﻣﻬﻤــﯽ ﮐــﻪ اﯾــﻦ آﯾــﺎت ﺑــﻪ آن اﺷــﺎره دارﻧــﺪ ،ﺗﻔــﺎوت ﺑﯿــﻦ ﺻﺮﻓــﺎ
ﻣﺬﻫﺒــﯽ ﺑــﻮدن و ﯾــﺎ ﭘﯿــﺮو واﻗﻌــﯽ ﻣﺴــﯿﺢ ﺑــﻮدن اﺳــﺖ .ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﺎ ﻣﺘﻮﺟــﻪ اﯾــﻦ
ﺗﻔــﺎوت ﻣــﯽ ﺷــﻮﯾﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﺎ ،ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾــﮏ ﻓــﺮد ﻣﺴــﺘﻘﻞ ،ﺑــﺎ ﻫﻤــﺎن ﺧﻄﺮاﺗــﯽ
ﮐــﻪ در اﯾﻨﺠــﺎ ﻧﺸــﺎن داده ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،روﺑــﺮو ﻫﺴــﺘﯿﻢ ،ﮐــﻪ اﻋﺘﻘــﺎد دارد ،آﺋﯿــﻦ
ﻫــﺎی ﻣﺬﻫﺒــﯽ ﻣــﺎ ﺑــﻪ ﻧﻮﻋــﯽ ﺗﺸــﺮﯾﻔﺎت ﻣﺬﻫﺒــﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﻣــﺎ واﻗﻌــﺎ ﺧﺪاوﻧــﺪ را
ﻫﻤﺎﻧﻄــﻮر ﮐــﻪ او از ﻣــﺎ ﻣــﯽ ﺧﻮاﻫــﺪ ﭘﯿــﺮوی ﻣــﯽ ﮐﻨﯿــﻢ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۲۰اﺳﻔﻨﺪ

روزه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺰاع و ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ )اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۵۸ﺗﺎ (۱۲
ده روز ﭘـﺲ از اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺮ ﺷـﯿﭙﻮرﻫﺎ دﻣﯿـﺪه ﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻗـﻮم ﺧـﺪا ﯾﺎدآوری ﺷـﺪ ﮐﻪ ﺧـﺪا در روز
ﻓﺮوﺗﻨـﯽ وﻓﺎداری
ﮐﻔـﺎره ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷـﺎه آﻧﺎن اﻋﻼم ﺷـﺪه و آﻧـﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺧﻮداﻧﮑﺎری و
ُ
ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎﻫﺸـﺎن اﻋـﻼم منﺎﯾﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺒـﯽ ﴎ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻓﺮاﺷـﺘﻪ و ﺑﺎ
ﺻﺪاﯾـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﯿﭙﻮر اﻋـﻼم ﮐـﺮد ﮐـﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺿـﺪ او ﻃﻐﯿﺎن ورزﯾـﺪه اﻧﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ .(۱ :۵۸
اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۶ :۵۸ﺗﺎ  ۱۲را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ اﻋامﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋامل واﻗﻌﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری و
ﺧﻮداﻧﮑﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻨﻬﺎ ،ﮐﺪام ﮐﺎر ﺳﺨﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ ،اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻮردن
ﭼﻨﺪ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ ﴏف وﻗﺖ و ﭘﻮل ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﻮراک دادن ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﺎمنﺎن ﻫﺎ در ﺷﻬﺮﺗﺎن؟
ﭼﻪ اﺻﻠﯽ در ﭘﺲ اﯾﻦ اﻋامل وﺟﻮد دارد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﻋامل ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺣﺘﯽ آﺋﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ آﻧﺮا در
زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ متﺎم ﻗﻮاﻋﺪ درﺳﺖ آن ﺑﻪ ﺟﺎ آورد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ

۱۰۸

ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ .ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﻪ آﺋﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ زﻣﺎن ﺧﻮد وﻓﺎودار
ﺑﻮد ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﯿﻞ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮروی اﻋامل اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻔﻘﺖ آﻣﯿﺰ ،ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ و ﺑﺨﺸﺸﮕﺮ او
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان متﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ وﻓﺎوداری و ﺗﻌﻬﺪ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺋﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ.
ﺧﺪاوﻧـﺪ در ﭘـﯽ ﮐﻠﯿﺴـﺎ و ﻣﺮدﻣـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑـﺮای ﺟﻬﺎﻧﯿـﺎن ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﻨـﺪ .اﻣﺎ ﭼﻪ
ﭼﯿـﺰی ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﺮدم را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﯾﻌﻨـﯽ ﻫـامن ﺣﻘﯿﻘﺘـﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ اﺳـﺖ،
ﺟﻠـﺐ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ :ﭘﯿـﺮوی ﻣﺤـﺾ از ﴍﯾﻌـﺖ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮراک اﺳـﺖ ﯾﺎ
اﺷـﺘﯿﺎق ﺑـﺮای ﺳـﯿﺮ ﮐـﺮدن ﮔﺮﺳـﻨﮕﺎن؟ اﺳـﱰاﺣﺖ ﻣﺤﺾ در روز ﺳـﺒﺖ ﯾﺎ اﺷـﺘﯿﺎق ﺑـﺮای ﮔﺬراﻧﺪن
وﻗـﺖ و اﻧـﺮژی ﺧـﻮد ﺑﺮای ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان؟
ﻣﺘﯽ ﺑﺎب  ۴۰ :۲۵و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎب  ۲۷ :۱را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﺎت ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟

ﺑــﻪ ﺑــﺮﮐﺎت ﺑﯿــﺎن ﺷــﺪه در اﺷــﻌﯿﺎ ﺑــﺎب  ۵۸ﺑﻨﮕﺮﯾــﺪ ،ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻣــﯽ ﮔﻮﯾــﺪ :ﮐﺴــﺎﻧﯿﮑﻪ در
ﭘــﯽ ﺧﺪﻣــﺖ ﺑــﻪ ﺿﻌﯿﻔــﺎن و رﻧﺠــﻮران ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،اﯾــﻦ ﺑــﺮﮐﺎت را درﯾﺎﻓــﺖ ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﮐــﺮد.
ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﺷــﻤﺎ ﺧﺪاوﻧــﺪ در اﯾﻨﺠــﺎ ﺑــﻪ ﻣــﺎ ﭼــﻪ ﻣــﯽ ﮔﻮﯾــﺪ؟ اﮔــﺮ اﯾــﻦ ﮐﺎرﻫــﺎ را اﻧﺠــﺎم
دﻫﯿــﻢ ،آﯾــﺎ اﯾــﻦ وﻋــﺪه ﻫــﺎی ﻣﺪاﺧﻠــﻪ ﻫــﺎی ﻓﺮاﻃﺒﯿﻌــﯽ در زﻧﺪﮔــﯽ ﻣــﺎ رخ ﺧﻮاﻫــﺪ
داد؟ ﯾــﺎ ،ﺷــﺎﯾﺪ ،او ﺑــﻪ ﻣــﺎ از ﺑــﺮﮐﺎت ﻃﺒﯿﻌــﯽ ﺳــﺨﻦ ﻣــﯽ ﮔﻮﯾــﺪ ﮐــﻪ ﻣــﺎ ﺑــﺎ وﻗــﻒ ﺧــﻮد
ﺑـﺮای ﮐﻤــﮏ ﺑــﻪ دﯾﮕـﺮان در ﻣﺨﺎﻟﻔــﺖ ﺑــﺎ ﺧﻮدﺧﻮاﻫــﯽ ،ﻃﻤــﻊ ،و ﺧﻮدﭘﺮﺳــﺘﯽ ﺑــﻪ ﻣــﺎ
داده ﻣــﯽ ﺷــﻮﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳــﺦ ﺧــﻮد را ﺗﻮﺿﯿــﺢ دﻫﯿــﺪ.

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۱اﺳﻔﻨﺪ

زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ )اﺷﻌﯿﺎ (۱۴ ،۱۳ :۵۸
ﭼـﺮا اﺷـﻌﯿﺎ در ﺑـﺎب  ۱۴ ،۱۳ :۵۸در ﻣـﻮرد ﺳـﺒﺖ ﺑﺤـﺚ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ؟ اﯾـﻦ ﭼـﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺳـﻢ
روز ﮐﻔـﺎره در آﯾـﺎت ﻗﺒﻠﯽ دارد؟
ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ روز ﮐﻔﺎره در ﯾﮏ روز ﺳﺒﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺒﺖ وﯾﮋه ،ﺗﴩﯾﻔﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺎری ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد )ﻻوﯾﺎن  ۲۷ :۲۳ﺗﺎ  .(۳۲ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن زﻣﺎن اﺳﱰاﺣﺖ روز
ﮐﻔﺎره ﮐﻪ از ﻏﺮوب ﺗﺎ ﻏﺮوب روز ﺑﻌﺪ ﺑﻄﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه )ﻻوﯾﺎن  ،(۳۲ :۲۳ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺳﺒﺖ
ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮔﺮﭼﻪ در اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۱۴ ،۱۳ :۵۸در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺳﻢ
ﺳﺒﺖ روز ﮐﻔﺎره ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺶ در ﻣﻮرد ﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
۱۰۹

اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۱۳ :۵۸را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .روز ﺳـﺒﺖ ﭼﮕﻮﻧـﻪ روزی ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ روز
ﺳـﺒﺖ را ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﻧﭽـﻪ در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸـﯿﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ،وﻗﺘﯽ
ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻓﮑـﺮ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ ﺳـﺒﺖ ﻣﻌـﺮف و ﺑﯿﺎﻧﮕـﺮ ﭼـﻪ ﭼﯿﺰی اﺳـﺖ ،ﭼـﺮا ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ روزی
ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ آﯾﺎت ﴍح داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ؟
اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۵۸ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﴎوﮐﺎر دارد :ﺗﻘﻮا ،ﺷﻔﻘﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ اﺟﺘامﻋﯽ ،و روز ﺳﺒﺖ.
ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد؟
ﻧﺨﺴﺖ ،ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﻣﻞ متﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ،اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی او ،و ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﮑﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ او ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دوم ،اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ متﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻗﺪوﺳﯿﺖ را ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن  ،(۲ :۱۹از ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ در ﺳﯿامی ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺴﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ ،ﺧﻮد را ﻓﺮوﺗﻦ ﺳﺎﺧﺖ )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن
 ،(۸ :۲ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻣﻌﺮف ﺷﻔﻘﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧﻪ اﺳﺖ )ﯾﻮﺣﻨﺎ  ،(۱۶ :۳و اوﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر
آﻓﺮﯾﻨﺶ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪ و آن را روز را ﻣﺘﺒﺎرک ﺧﻮاﻧﺪ )آﻓﺮﯾﻨﺶ ۳ ،۲ :۲؛ ﺧﺮوج .(۱۱ :۲۰

ﺑـﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫـﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿـﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻧﮑﺎر ﻧﻔﺲ )ﺗﻘﻮا( ،ﺷـﻔﻘﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و روز ﺳـﺒﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ در اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۵۸ﺑـﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸـﯿﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿـﺪ :ﻓﺮاﻏﺖ
از ﮐﺎر و زﺣﻤـﺖ ﻫﻔﺘﮕـﯽ در روز ﺳـﺒﺖ ،ﻧﻮﻋـﯽ رﺣﻤـﺖ و ﻣﺤﺒـﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳـﺖ زﯾﺮا
ﻓﺮﺻﺘـﯽ ﺑـﺮای آﻧـﺎن اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻗـﻮا ﮐـﺮده و ﺑـﺎ ﻃـﺮاوت ﺷـﻮﻧﺪ )ﺧـﺮوج ،۱۲ :۲۳
ﻣﺮﻗـﺲ (۲۷ :۲؛ ﻋﯿﺴـﯽ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ اﻋﻤـﺎل ﻣﺤﺒـﺖ آﻣﯿـﺰ در روز ﺳـﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و
رواﺳـﺖ )ﻣﺮﻗـﺲ  ۱ :۳ﺗـﺎ ۵؛ ﯾﻮﺣﻨـﺎ  ۱ :۵ﺗـﺎ (۱۷؛ ﻧﮕـﻪ داﺷـﺘﻦ ﺳـﺒﺖ واﻗﻌـﯽ و ﮐﻤـﮏ
ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان ﻣﺎﯾـﻪ ﺧﺮﺳـﻨﺪی و ﺷـﺎدﻣﺎﻧﯽ اﺳـﺖ )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۱۴ ،۱۱ ،۱۰ :۵۸ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
درﯾﺎﻓـﺖ اﯾـﻦ ﺑـﺮﮐﺎت ،ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﺑﺎﯾـﺪ در زﻧﺪﮔـﯽ ﺧﻮد ﺷـﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐﻨﺪ؟

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۲اﺳﻔﻨﺪ

اﻧﺪﯾﺸـﻪ ای ﻓﺮاﺗـﺮ» :ﻫﯿـﭻ ﮐـﺲ منﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﯿﮑـﻮﮐﺎر واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑـﻪ ﺧﻮد را
اﻧـﮑﺎر ﮐﻨـﺪ .ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﯾـﮏ زﻧﺪﮔـﯽ ﺳـﺎده ،ﺗﻘـﻮا اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺑﺮای ﻣـﺎ اﻣـﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳـﺖ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان
منﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺴـﯿﺢ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮﯾﻢ .ﻏﺮور و ﺟـﺎه ﻃﻠﺒﯽ دﻧﯿﻮی را ﺑﺎﯾـﺪ از ﻗﻠﺒﻬﺎی ﺧـﻮد دور ﮐﻨﯿﻢ.
در متـﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾـامن ﺑﺎﯾـﺪ اﯾﺜـﺎر و ﻓـﺪاﮐﺎری آﺷـﮑﺎرای زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ اﻟﮕـﻮی ﻣـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﺮروی
دﯾﻮارﻫـﺎ ،ﺗﺎﺑﻠﻮﻫـﺎ ،و اﺛﺎﺛﯿـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﻫﺎﯾـامن ﺑﺎﯾـﺪ اﯾـﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ» ،ﮔﺮﺳـﻨﮕﺎن را در
ﻏـﺬای ﺧـﻮد ﺳـﻬﯿﻢ ﮐﻨﯿـﺪ ،و د ِر ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﻪ روی ﻓﻘﯿـﺮان و ﺑﯽﺧﺎمنﺎﻧـﺎن ﺑﮕﺸـﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻪ
ﮐﺴـﺎﻧﯽﮐﻪ ﭼﯿـﺰی ﺑـﺮای ﭘﻮﺷـﯿﺪن ﻧﺪارﻧـﺪ ،ﻟﺒـﺎس ﺑﺪﻫﯿـﺪ و از ﮐﻤـﮏ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ اﻗﻮام ﺧـﻮد درﯾﻎ
ﻧﮑﻨﯿـﺪ« ،آﯾـﺎ ﻗـﺮار ﻧﯿﺴـﺖ ﺗـﺎ ﻧـﺎن ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﮔﺮﺳـﻨﮕﺎن ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﮐﻨﯿـﺪ؟ )اﺷـﻌﯿﺎ  ،۷ :۵۸اِﻟـﻦ ﺟـﯽ
واﯾـﺖ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺷـﻔﺎ ،ﺻﻔﺤـﻪ .(۲۰۶
۱۱۰

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:
 .۱ﺑــﻪ ﺳــﻮاﻟﯽ ﮐــﻪ اﺷــﻌﯿﺎ از ﻣــﺮدم ﻣــﯽ ﭘﺮﺳــﺪ ،ﺑﻨﮕﺮﯾــﺪ» :ﭼـﺮا ﭘــﻮل ﺧــﻮد را ﺻــﺮف

ﭼﯿــﺰی ﻣﯽﮐﻨﯿــﺪ ﮐــﻪ ﺷــﻤﺎ را ﺳــﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨــﺪ؟ و ﭼ ـﺮا ﺗﻤــﺎم ﻣــﺰدی را ﮐــﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃــﺮ
ﮐﺎرﺗــﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮﯾــﺪ ﺻــﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿــﺪ ،و ﺑــﺎز ﻫــﻢ ﮔﺮﺳــﻨﻪ ﻫﺴــﺘﯿﺪ؟ ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﮔــﻮش
دﻫﯿــﺪ و ﻫﺮﭼــﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾــﻢ اﻧﺠــﺎم دﻫﯿــﺪ ،آﻧــﮕﺎه از ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ ﻏﺬاﻫــﺎ ﻟ ـ ّﺬت ﺧﻮاﻫﯿــﺪ
ﺑــﺮد« )اﺷــﻌﯿﺎ  .(۲ :۵۵از ﺧــﻮد ﺑﭙﺮﺳــﯿﺪ ،در ﺻــﻮرت وﺟــﻮد ،از ﭼــﻪ ﻃﺮﯾــﻖ ﻣــﺎ ﻫﻤــﺎن
ﮐﺎر را ﻣــﯽ ﮐﻨﯿــﻢ و ﺑ ـﺮای آﻧﭽــﻪ ﮐــﻪ رﺿﺎﯾــﺖ ﺑﺨــﺶ ﻧﻤــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ﺗــﻼش ﻣــﯽ ﮐﻨﯿــﻢ؟
ﭼ ـﺮا ﺑﺎﯾــﺪ ﻣﺮاﻗــﺐ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﮐــﻪ ﺑــﻪ آﺳــﺎﻧﯽ ﻓﺮﯾــﺐ ﻧﺨﻮرﯾــﻢ؟
 .۲در روزﮔﺎر اﺷــﻌﯿﺎ ﺧﻮداﻧــﮑﺎری ،ﺷــﻔﻘﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ ،و ﺳــﺒﺖ در روز ﮐﻔــﺎره ﺑﺴــﯿﺎر
ﻣﻬــﻢ ﺑﻮدﻧــﺪ ،آﯾــﺎ آﻧﻬــﺎ ﺑــﻪ ﻫﻤــﺎن اﻧــﺪازه در روز ﮐﻔــﺎره ﭘﺎﯾــﺎن زﻣــﺎن )داﻧﯿــﺎل (۱۴ :۸
ﻣﻬــﻢ ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﺑــﻮد ،در زﻣﺎﻧــﯽ ﮐــﻪ ﺷــﯿﭙﻮر ﯾﻮﺑﯿــﻞ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﺑــﻪ ﺻــﺪا در ﻣــﯽ آﯾــﺪ
و ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ﻣﺴــﯿﺢ و رﻫﺎﯾــﯽ ﻧﻬﺎﯾــﯽ را اﻋــﻼم ﺧﻮاﻫــﺪ ﮐــﺮد )اول ﻗﺮﻧﺘﯿــﺎن ۵۲ :۱۵؛
ﻣﻼﺣﻈــﻪ ﮐﻨﯿــﺪ ﻻوﯾــﺎن (۱۰ ،۹ :۲۵؟ ﭘﺎﺳــﺦ ﺧــﻮد را ﺷــﺮح دﻫﯿــﺪ.

 .۳در ﮐﻼس ﺑــﻪ ﺑﺤــﺚ در ﻣــﻮرد ﻣﺴــﺌﻠﻪ رﻋﺎﯾــﺖ روز ﺳــﺒﺖ ﺑﭙﺮدازﯾــﺪ .وﻗﺘــﯽ اﺷــﻌﯿﺎ
ﻣــﯽ ﮔﻮﯾــﺪ اﮔــﺮ ﺗــﻮ ﺳــﺒﺖ را ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾــﮏ روز ﻣﻘــﺪّ س ﻧﮕــﻪ داری و در آن روز
در ﭘــﯽ ﻣﻨﺎﻓــﻊ ﺧــﻮد ﻧﺒﺎﺷــﯽ ،در ﻋﯿــﻦ ﺣــﺎل »ﺷــﺎدﻣﺎن« ﺧﻮاﻫــﯽ ﺑــﻮد )اﺷــﻌﯿﺎ :۵۸
 ،(۱۳ﻣﻨﻈــﻮرش ﭼﯿﺴــﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ ﻫــﻢ در ﭘــﯽ ﻣﻨﺎﻓــﻊ و ﺧﺸــﻨﻮدی ﺧــﻮد
ﻧﺒﺎﺷــﯿﻢ و ﻫــﻢ ﻟــﺬت ﺑﺒﺮﯾــﻢ و ﺷــﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷــﯿﻢ؟ ﺑــﻪ ﺗﻤــﺎم ﻣﺘــﻦ اﺷــﻌﯿﺎ ﺑــﺎب ۵۸
ﺗﻮﺟــﻪ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ.
ﺧﻼﺻـﻪ :در اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۵۵و  ،۵۸ﻧﺒـﯽ از ﻗـﻮم ﺧـﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ دﺳـﺖ از اﻓـﮑﺎر و راه
ﻫـﺎی ﺧـﻮد دﺳـﺖ ﺑﺮدارﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﺧـﺪا ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳـﻮی ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ آرﻣﺎنﻫـﺎ و اﻫﺪاﻓﺶ
ﺑـﺮای ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﯽ و ﺳـﻌﺎدت آﻧـﺎن ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺮﺗـﺮ از آرﻣﺎنﻫـﺎی ﺧﻮدﺷـﺎن اﺳـﺖ .او ﺑـﺎ رﺣﻤـﺖ و
ﺷـﻔﻘﺖ ﮔﻨﺎﻫـﺎن آﻧـﺎن را ﻣـﯽ ﺑﺨﺸـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻋﻔـﻮ ﺷـﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﺑـﻖ روح روز
ﮐﻔﺎره و ﺳـﺒﺖ ﺷـﮑﺮﮔﺰار ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﻫﺪﯾﻪ ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸـﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﺳـﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺷـﻮد
ﻗﻠـﺐ اﻧﺴـﺎن را دﮔﺮﮔـﻮن ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ.
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داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۲۳اﺳﻔﻨﺪ

ﯾﻮغ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎﻧْﮓ زِﻧﮓْ ﻣﯽ

ﻣـﻦ منـﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﻢ ﺑـﺎ ﺷـﻮﻫﺮم ازدواج ﮐﻨـﻢ ﭼـﻮن درﺧﺎﻧـﻮاده ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز
ﻫﻔﺘﻤـﯽ ﺑـﺰرگ ﺷـﺪم درﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ او ﺑـﻪ ﻓﺮﻗـﻪ دﯾﮕﺮی از ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ ﺗﻌﻠﻖ داﺷـﺖ ﮐﻪ
در ﺟﻨـﻮب ﺗﺎﯾـﻮان ﺑـﻮد؛ اﻣـﺎ واﻟﺪﯾﻨـامن ﺧﻮاﻫـﺎن ازدواﺟـامن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ازآﻧﺎن
اﻃﺎﻋـﺖ ﻣـﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮآﯾﻨﺪه ام ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ووﻣﯿﻨﮓ ﻫﻮآﻧْﮓ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ازدواج ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ دﯾﻨﻢ را ﻋﻮض ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد« .او ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
اﻣـﺎ ﺑﻌـﺪ از آن در ﻣـﻮرد ﻣﺮاﺳـﻢ ازدواج ﺻﺤﺒـﺖ ﮐﺮدﯾـﻢ .ﻣﻦ ﺧﻮاﻫـﺎن اﯾﻦ ﺑﻮدم
ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﺴـﺎی ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﻮد؛ اﻣﺎ او ﮔﻔﺖ»:ﻧﻪ! ﻣﻦ ﺷـﻮﻫﺮ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﭘﺲ
ﺑﺎﯾـﺪ در ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﻣـﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﻮد« .ﻣـﻦ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﺑـﻮدم و ﮔﻔﺘﻢ»:ﭘﺲ ﻣﺮاﺳـﻢ
ﺑﯿﺮون از ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻪ در ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺷـﺒﺎن ادوﻧﺘﯿﺴـﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮاﺳـﻢ ازدواج را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ«.
ﻣـﺎ در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﺤـﺚ و ﺟﺪل داﺷـﺘﯿﻢ .ﴎاﻧﺠﺎم ﮔﻔﺘﻢ»:اﮔﺮآن ﻓﺮد ﺷـﺒﺎن
ادوﻧﺘﯿﺴـﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﺑـﺎ ﺗـﻮ ازدواج منـﯽ ﮐﻨـﻢ« .او از ﻣـﺎدرش ﻣﺸـﻮرت ﺧﻮاﺳـﺖ و
ﻣـﺎدرش اﺟـﺎزه داد ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﺷـﺒﺎن ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ اﯾﻨـﮑﺎر را اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ اﻣـﺎ او ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﴎی داﺷـﺖ .ﻣـﺎدرش اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ اﻧﺪﯾﺸـﯿﺪ ﮐـﻪ ﭘـﺲ از ﻣﺮاﺳـﻢ ازدواج ﺑـﻪ اﯾـامن او
ّ
ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮاﯾﯿـﺪ .ﻣـﺎدرش ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ از ﻣـﻦ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﭘـﴪش ﮐﻤـﮏ ﮐﻨـﻢ ﺗﺎ از
ﻧﻮﺷـﯿﺪن ﻣﴩوﺑـﺎت اﻟﮑﻠـﯽ رﻫﺎﯾـﯽ ﭘﯿـﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻣـﻦ ﻫﻤﭽﻨـﺎن از اﯾـﻦ اﯾـﺪه راﺿـﯽ ﻧﺒـﻮدم ﺗﺎ ﺧـﺎرج از اﯾامﻧـﻢ ازدواج ﮐﻨـﻢ و اﯾﻦ
ﮓ ﻫﻮآﻧْـﮓ در ﻣﯿـﺎن ﮔﺬاﺷـﺘﻢ .اﻣـﺎ ﺗﺎ اﯾـﻦ ﻟﺤﻈﻪ متﺎﻣﯽ ﻣﺮدم روﺳـﺘﺎ
ﻣـﻮرد را ﺑـﺎ ﻣﯿﻨـ ْ
از ﻣﺮاﺳـﻢ ازدواج اﻃـﻼع ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ .اﮔـﺮ ﻗـﺮار ﺑـﻮد ﻣﺮاﺳـﻢ را ﺑﺮﮔـﺰار ﻧﮑﻨﯿﻢ
آﺑﺮوﯾـامن ﻣـﯽ رﻓـﺖ .ﻣﯿﻨـﮓ ﻫﻮآﻧﮓ ﯾـﮏ اﯾامﻧﺪار ادوﻧﺘﯿﺴـﺘﯽ ﺷـﺪ و ﺑﺪﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
آﺑﺮوﯾـامن منـﯽ رﻓـﺖ .ﯾـﮏ ﻣﺎه ﻗﺒـﻞ از ازدواج ،او درﺟﻠﺴـﺎت ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳـﯽ ﴍﮐﺖ
ﮐـﺮد و ﺑﻌـﺪ ﺗﻌﻤﯿـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ .ﻫﺮﮔـﺰ آﻧـﺮوز را ﻓﺮاﻣـﻮش ﻧﺨﻮاﻫـﻢ ﮐـﺮد .وﻗﺘـﯽ از آب
ﺑﯿـﺮون آﻣـﺪ ﮔﺮﯾـﻪ ﻣـﯽ ﮐـﺮد ﭼـﻮن منـﯽ ﺧﻮاﺳـﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻬﻨـﻪ ﻧﻮﺷـﯿﺪن اﻟـﮑﻞ را از
دﺳـﺖ ﺑﺪﻫـﺪ .ﻣﯿﻨـﮓ ﻫﻮآﻧـﮓ ﻣـﺮدی ﴐﺑﻪ دﯾﺪه ﺑـﻮد .او ﺑـﺎ ازدواج ﺑﺎ ﻣـﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر
۱۱۲

ﭼﺸـﻢ ﮔﯿـﺮی اﻋﺘامد ﺑﻪ ﻧﻔﺴـﺶ را از دﺳـﺖ داد .در ﻃﯽ ﻫﻔﺖ ﻣـﺎه اول ازدواﺟامن
ﺑـﻪ او ﻏـﺬای ﺳـﺎمل ﻣـﯽ دادم و ﻣـﯽ آﻣﻮﺧﺘـﻢ ﮐـﻪ ﭼﻄـﻮر ﻣـﯽ ﺗـﻮان زﻧﺪﮔـﯽ ﺳـﺎﳌﯽ
داﺷـﺖ .ﻫﻤﺴـﺎﯾﮕﺎن ﻣـﺎ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ او آدم ﻗﺒﻠـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ و ﺑـﻪ او ﮔﻔﺘﻨـﺪ ﮐﻪ
ﺗـﻮ ﺑـﻪ ﻓـﺮد ﺟﺪﯾـﺪی ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﺷـﺪه ای .ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ ﻣﯿﻨـﮓ ﻫﻮآﻧـﮓ منﯽ ﺧﻮاﺳـﺖ
ﺗـﺎ ﻓـﺮدی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﭘـﺲ از آﻧﮑـﻪ دﺧﱰﻣﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷـﺪ دوﺑـﺎره ﺑﻪ ﻧﻮﺷـﯿﺪن اﻟﮑﻞ
روی آورد .ده ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺖ و ﻣـﺎ ﺻﺎﺣـﺐ دﺧﱰ دوم ﺷـﺪﯾﻢ .ﻣﺸـﺎﺟﺮه ﻫـﺎی زﯾﺎدی
ﺑـﺮ ﴎ ﻣﻮﺿـﻮع اﯾـامن ﺑﯿـﻦ ﻣـﺎ وﺟـﻮد داﺷـﺖ .ﯾﮑـﺮوز اﯾـﻦ ﻣﺸـﺎﺟﺮه آﻧﻘﺪر ﺷـﺪت
ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ دو ﻓﺮزﻧﺪﻣـﺎن ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻧـﻮزاد و دﺧـﱰده ﺳـﺎﻟﻪ ﻣـﺎن را ﺑﺮداﺷـﺘﻢ و ﺑـﻪ
ﺧﺎﻧـﻪ ﯾﮑـﯽ از دوﺳـﺘﺎمنﺎن رﻓﺘـﻢ .ﻣـﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﻢ ﺷـﻮﻫﺮم در ﺧﺎﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ مبﺎﻧـﺪ و ﻣـﺰه
ﻃـﻼق را ﺑﻔﻬﻤـﺪ ﮐـﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷـﮑﻠﯽ اﺳـﺖ.
ﻣﯿﻨﮓ ﻫﻮآﻧﮓ منﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد .او ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﻮد و
وﻗﺘﯽ ﻣﺮا ﭘﯿﺪا ﮐﺮد راه ﻫﺎﯾﺶ را ﻋﻮض ﮐﺮد .او واﻗﻌﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
اﻣـﺮوز او ﯾـﮏ ﺷـﻮﻫﺮ و ﭘـﺪری دﻟﺴـﻮز اﺳـﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴـﺎ را رﻫﱪی
ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .در ﻫـﺮ ﺣـﺎل ﻣﻦ دﯾﮕـﺮ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ روش »ﺑﺸـﺎرت« دﯾﮕﺮ ﭘﯿـﺮوی ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﮐـﺮد .ﻣـﻦ ازدواج ﮐـﺮدم ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﻓﮑـﺮ ﮐـﺮدم ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﯾـﺎری ﺧـﺪا او را
ﻋـﻮض ﮐﻨـﻢ .اﻣـﺎ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس ﺑـﺮ ﺣﻖ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﺪ»:زﯾـﺮ ﯾـﻮغ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮوﯾـﺪ« )دوم
ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۶آﯾـﻪ  .(۱۴ﺑﻬﱰ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﻫﻤـﴪی ازدواج ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷـام ﻫﻢ اﯾامن
اﺳـﺖ .ﺳـﻠﯿامن ﮐـﻪ ﺣﮑﯿـﻢ ﺗﺮﯾـﻦ ﻣـﺮد دﻧﯿﺎﺳـﺖ اﯾـﻦ درس را ﺑﻪ ﺳـﺨﺘﯽ ﻓـﺮا ﮔﺮﻓﺖ؛
ﻣﻦ ﻫـﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر.
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درس دوازدﻫﻢ

آرزوی ﻗﻮم ﻫﺎ

 ۲۹ – ۲۳اﺳﻔﻨﺪ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ :اﺷﻌﯿﺎ ۵۹؛ اﺷﻌﯿﺎ  ۱۵ :۵۹ﺗﺎ ۲۱؛ اﺷﻌﯿﺎ ۲ ،۱ :۶۰؛ اﺷﻌﯿﺎ ۶۱؛ اﺷﻌﯿﺎ .۲ :۶۱
آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :ﻗﻮﻣﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﻧـﻮر ﺗـﻮ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ آﻣـﺪ ،و ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ﺑـﻪ ﺳـﻮی درﺧﺸـﺶ
ﻃﻠـﻮع ﺗـﻮ« )اﺷـﻌﯿﺎ .(۳ :۶۰

ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻣﺪرﺳـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ درس ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾـﻢ .ﻫﯿـﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ﻋﺪاﻟـﺖ او منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣـﺎ را ﻋﺎدل
ﺷـﻤﺮده و ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ درﯾﺎﻓـﺖ ﺑـﺮﮐﺎت ﻋﻬـﺪ رﺣﻤـﺖ و ﻓﯿـﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻨـﺪ .ﻣﺎ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳـﺖ
ﮐـﻪ در آرزو و ﺗـﻼش ﺑﺪﺳـﺖ آوردن اﯾـﻦ ﺑـﺮﮐﺎت ﻫﺴـﺘﯿﻢ اﻣـﺎ درﯾﺎﻓـﺖ ﻧﮑـﺮده اﯾـﻢ زﯾـﺮا ﻣـﺎ اﯾﻦ
اﯾـﺪه را در ذﻫـﻦ ﺧـﻮد ﭘﺮوراﻧـﺪه اﯾـﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ منـﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ درﯾﺎﻓﺖ آن ﻧﯿﺴـﺘﯿﻢ.
ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ ﻫـﺎی ﺧﻮد ﭼﺸـﻢ دوﺧﺘﻪ اﯾـﻢ و ﺑﺎور ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻨﺠﯽ ﻣﺎ
زﻧـﺪه اﺳـﺖ .ﻣـﺎ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻓﮑـﺮ ﮐﻨﯿـﻢ ﮐﻪ ﻓﯿـﺾ و ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ،ﻣـﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣـﯽ دﻫﺪ؛ ﻓﯿﺾ
ﻣﺴـﯿﺢ ﺗﻨﻬـﺎ اﻣﯿـﺪ رﺳـﺘﮕﺎری ﻣﺎﺳـﺖ .ﺧﺪاوﻧـﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺒﯽ ﺧﻮد ﺑـﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه ﻣـﯽ دﻫﺪ» ،ﴍﯾﺮ
راﻫﻬـﺎی ﺧـﻮد را ﺗـﺮک ﮔﻮﯾـﺪ ،و ﺷـﺨﺺ ﺑﺪﮐﺎر اﻓـﮑﺎر ﺧﻮﯾﺶ را؛ و ﺑﻪ ﺳـﻮی ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﮐﻪ
ﺑـﺮ وی رﺣـﻢ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد؛ و ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﺧﺪاﯾـامن ﺑﯿﺎﯾـﺪ ،ﮐـﻪ او را ﺑـﻪ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣﺮزﯾﺪ«
)اﺷـﻌﯿﺎ  .(۷ :۵۵ﻣـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ اﯾـﻦ وﻋـﺪه آﺷـﮑﺎر ﺧﺪاوﻧـﺪ را ﺑـﺎور ﮐﻨﯿـﻢ و ﺑﻪ آن اﯾامن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ
و ﭘﺬﯾﺮﻓـنت آن ﮐﺎﻓـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ .وﻗﺘـﯽ ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎﻣـﻼ اﻋﺘامد ﮐﻨﯿﻢ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ ﻋﯿﺴـﯽ
ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺠـﺎت دﻫﻨـﺪه ﺧـﻮد ﺗﮑﯿـﻪ ﮐﻨﯿـﻢ ،ﻣـﺎ متـﺎم ﮐﻤﮑـﯽ را ﮐـﻪ آرزوی آﻧـﺮا دارﯾـﻢ
درﯾﺎﻓـﺖ ﺧﻮاﻫﯿـﻢ ﮐـﺮد .اِﻟﻦ ﺟـﯽ واﯾﺖ ،اﯾـامن و اﻋـامل ،ﺻﻔﺤﻪ .۳۶
در اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﻢ ﺟﻨﺒـﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸـﱰی از اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑـﺰرگ را ﮐﻪ در ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫﺎی
اﺷـﻌﯿﺎ ﻧﺒﯽ آﻣﺪه اﺳـﺖ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ.
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۳۰اﺳﻔﻨﺪ –  ۲۰ﻣﺎرس آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.

۱۱۴

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲۴اﺳﻔﻨﺪ

ﺗﺎﺛﯿﺮات ﮔﻨﺎه )اﺷﻌﯿﺎ (۵۹
در اﺷـﻌﯿﺎ  ۳ :۵۸ﻣـﺮدم از ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳـﻨﺪ» :ﭼﺮا روزه ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺗـﻮ ﻧﺪﯾﺪی؟ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ
را رﻧﺠﻮر ﺳـﺎﺧﺘﯿﻢ و درﻧﯿﺎﻓﺘﯽ؟« )اﺷﻌﯿﺎ .(۳ :۵۸
در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ،اﺷـﻌﯿﺎ  ۱ :۵۹ﺳـﺆال دﯾﮕـﺮی را ﺑﻄـﻮر ﺿﻤﻨـﯽ ﻣﻄـﺮح ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾـﻦ» :ﭼﺮا
ﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐـﻪ او را ﺑـﺮای ﻧﺠﺎمتـﺎن ﺻـﺪا ﮐﺮدﯾـﻢ ،او ﺻـﺪای ﻣﺎ را ﻧﺸـﻨﯿﺪ؟ ﭼـﺮا وﻗﺘﯽ ﮔﺮﯾﺴـﺘﯿﻢ ،او
ﺻـﺪای ﮔﺮﯾـﻪ ﻣﺎ را ﻧﺸـﻨﯿﺪ؟« اﺷـﻌﯿﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﯽ دﻫـﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺠﺎت و ﺷـﻨﯿﺪن اﺳـﺖ
)اﺷـﻌﯿﺎ  .(۱ :۵۹ﺑـﺎ اﯾﻨﺤـﺎل ،وﻗﺘـﯽ وارد ﻋﻤـﻞ منﯽﺷـﻮد ،ﻣﻮﺿـﻮع ﮐﺎﻣﻼ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳـﺖ.
اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۲ :۵۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .ﭼـﻪ ﭘﯿﺎﻣـﯽ در اﯾﻨﺠـﺎ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻮال اﺷـﻌﯿﺎ در ﺑـﺎب
 ۱ :۵۹ﭘﺎﺳـﺦ ﻣـﯽ دﻫـﺪ؟
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻮم ﺧﺪا را »ﻧﺎدﯾﺪه« ﺑﮕﯿﺮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ و متﺎﯾﻞ اوﺳﺖ،
»ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮات ﺷام ،ﻣﯿﺎن ﺷام و ﺧﺪاﯾﺘﺎن ﺟﺪاﯾﯽ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ« )اﺷﻌﯿﺎ  .(۲ :۵۹در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮑﯽ از
واﺿﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﻨﺎه ﺑﺮ راﺑﻄﻪ اﻟﻬﯽ و اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد .اﺷﻌﯿﺎ
در ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎب  ۵۹ﻣﻔﺼﻼ ﺑﻪ ﴍح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،ﮐﻪ در متﺎم ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﴩ دﯾﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد :ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﱪد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ اﺑﺪی ﻣﺎ ﺷﻮد،
ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ،ﺧﺪا را از ﻣﺎ دور ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ را از ﺧﺪا دور ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎب  ۸ :۳را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل اﺻﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﭘﺎراﮔﺮاف ﻓﻮق را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﮔﻨﺎه در درﺟﻪ اول ﻧﻔﯽ ﺧﺪاﺳﺖ ،دور ﺷﺪن از او .ﻋﻤﻞ ﮔﻨﺎه در واﻗﻊ از ﺧﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﻞ روﯾﮕﺮداﻧﯽ از ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر
ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﱰ از ﺧﺪاوﻧﺪ دور ﺷﻮد .ﮔﻨﺎه ﻣﺎ را از ﺧﺪا ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ منﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ )در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺟﺰ ﴍح ﺣﺎل
ﺗﻼش ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﻧﯿﺴﺖ( ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﻟﻬﯽ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ورود
ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺎﻫﯽ را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﺪﻫﯿﻢ و ﺑﺎ آن ﺳﺎزش ﻧﮑﻨﯿﻢ.

از ﭼـﻪ ﻃﺮﻗـﯽ اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ ﮐـﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﻨﺠـﺮ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﺷـﻤﺎ از ﺧﺪا ﻣﯽ ﺷـﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐـﺮده اﯾـﺪ؟ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷـﺨﺼﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻞ ﭼﯿﺴـﺖ؟
۱۱۵

دوﺷﻨﺒﻪ

 ۲۵اﺳﻔﻨﺪ

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟ )اﺷﻌﯿﺎ  ۱۵ :۵۹ﺗﺎ (۲۱
اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۵۹ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﮔﻨﺎه ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ را اراﺋﻪ
ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﻣﯿﺪ ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎری را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای ﴍوع ،اوﻟﯿﻦ
ﺳﺆال اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎرﯾﻢ؟ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﴏﯾﺢ اﺳﺖ:
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رﺳﺘﮕﺎری منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﺣﻤﺖ و
ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ )ارﻣﯿﺎ  .(۳۴ :۳۱ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻗﺒﻮل دارد ،و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :زﯾﺮا ﻫﻤﻪ
ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﻧﺪ و از ﺟﻼل ﺧﺪا ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ« )روﻣﯿﺎن (۲۳ ،۲۰ ،۹ :۳؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس منﯽ ﺗﻮان
متﺎﯾﺰی ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ )روﻣﯿﺎن  .(۲۲ :۳آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داوری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﻀﺎوت ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪا
را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾامن و از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن و ﻓﺪاﮐﺎری ﻣﺴﯿﺢ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
روﻣﯿـﺎن ﺑـﺎب  ۲۱ :۳ﺗـﺎ  ۲۴را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .اﯾـﻦ آﯾـﺎت در ﻣـﻮرد ﻧﺤـﻮه ﻧﺠـﺎت ﻣـﺎ ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﺑﯿﺎن
ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ؟ اﯾـﻦ آﯾـﺎت در ﻣـﻮرد داوری ﺑﭽـﻪ اﻣﯿـﺪی ﻣـﯽ دﻫﻨﺪ؟
ﺳﺆال اﮐرث ﻣﺮدم در ﻣﻮرد داوری اﯾﻨﺴﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر اﺳﺖ؟ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﻧﺪ .در ﻋﻮض ،ﺳﻮال اﯾﻨﺴﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدل اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ »ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﯾامن آورد ،او را ﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﺷامرد« و او را
ﺗﱪﺋﻪ و ﻋﺎدل ﻣﯽ ﺷامرد )روﻣﯿﺎن  .(۲۶ :۳ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﯾﻨﺴﺖ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ اﯾامن
ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
در ﺣـﺎل ﺣـﺎﴐ ،درﺳـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس اﻋامﳌﺎن ﻣـﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗـﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾـﻢ ،اﻣﺎ
اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﺪان ﻣﻌﻨـﺎ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ اﻋـامل ﻣـﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠـﺎت ﻣﺎ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ .اﮔـﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳـﺖ» ،ﭘﺲ
اﯾـامن آدﻣـﯽ ﺑـﯽ ﻣﻌﻨـﯽ و وﻋـﺪه ﺧـﺪا ﺑـﯽ ارزش اﺳـﺖ« )روﻣﯿـﺎن  .(۱۴ :۴در ﻋـﻮض ،اﻋامل ﻣﺎ
ﺛﺎﺑـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاﺳـﺘﯽ ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾـﻢ )ﯾﻌﻘـﻮب .(۱۸ :۲
ﭼـﺮا اﻋـامل ﻣـﺎ منـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣـﺎ را ﭼـﻪ در ﺣﺎل ﺣـﺎﴐ و ﭼـﻪ در روز داوری ﻧﺠﺎت دﻫﻨـﺪ؟ ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﯿـﺪ ﺑﻪ روﻣﯿـﺎن .۲۳ ،۲۰ :۳
ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت ﻫﺮﮐـﺲ از ﻃﺮﯾـﻖ ﮐـﺮدار ﻧﯿـﮏ و ﭘﯿـﺮوی از اﺣـﮑﺎم ﺑﺴـﯿﺎر دﯾﺮ اﺳـﺖ .ﻫﺪف از
آﻣـﺪن اﺣـﮑﺎم در ﺟﻬـﺎن ﮔﻨـﺎه آﻟﻮد ،رﺳـﺘﮕﺎری ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑﻪ آﺷـﮑﺎر ﮐـﺮدن ﮔﻨﺎه اﺳـﺖ .در ﻋﻮض،
۱۱۶

»آﻧﭽـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ دارد اﯾـامن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨـﺪ« )ﻏﻼﻃﯿـﺎن » ،(۶ :۵ﻣﺤﺒـﺖ ﺧﺪا ﮐﻪ
ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ روح اﻟﻘـﺪس ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻋﻄـﺎ ﺷـﺪه ،ﻗﻠﺒﻬـﺎی ﻣﺎ را ﻓـﺮا ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ« )روﻣﯿـﺎن  ،(۵ :۵و
ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻓـﺮد در اﯾـامن ﺑﻪ ﻣﺴـﯿﺢ زﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻧـﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑـﻪ ﯾﻌﻘـﻮب .(۲۶ :۲
اﻋامل ،اﺑﺮاز ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﻠﯽ اﯾامن ﻧﺠﺎﺗﺒﺨﺶ .از اﯾرنو ،ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ واﻗﻌﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ،
ﺗﺠﺮﺑﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﯾامن در ﺗﻌﻬﺪ روزاﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺠﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ
از ﴍﯾﻌﺖ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد .در روز داوری ،ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻋامل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮاﻫﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ منﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی اﯾامﻧﯽ را ﻫامﻧﻨﺪ او ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
اﻣـﺎ ﺑـﺮای ﻓـﺮد ﻣﺘﺤـﻮل ﺷـﺪه ،ﺗﻨﻬـﺎ اﻋـامل در اداﻣﻪ ﺗﺤـﻮل اﯾامﻧـﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳـﻂ
ﻣﺴـﯿﺢ و روح اﻟﻘـﺪس ﺗﻮامنﻨـﺪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد در روز داوری ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣـﯽ آﯾﻨﺪ .زﻧﺪﮔـﯽ ﮔﻨﺎه آﻟﻮد
ﻗﺒـﻞ از اﯾـامن ،ﻫـﻢ اﯾﻨـﮏ ﺑﺎ ﺧﻮن ﺑﺮه ﺷﺴـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ )ﺑـﻪ روﻣﯿﺎن ﺑـﺎب  ۶ﻧـﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ(.

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

 ۲۶اﺳﻔﻨﺪ

درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ )اﺷﻌﯿﺎ (۲ ،۱ :۶۰
اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۲ ،۱ :۶۰در ﻣـﻮرد ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی ﺻﺤﺒﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﻪ اﺻﻮﻟـﯽ را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ
ﮐـﻪ در ﴎاﴎ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد؟ آﻧﻬﺎ ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﭼﻪ اﻣﯿﺪی ﻫﺴـﺘﻨﺪ؟
در اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ،۲ ،۱ :۶۰ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺗﺼﻮﯾـﺮی از ﻧﺠـﺎت ﻗـﻮم ﺧـﺪا ﺗﻮﺳـﻂ او ،ﺑﻌـﺪ از ﺗﺒﻌﯿـﺪ ،ﺑﻪ
ﻣـﺎ داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ دادن ﺗﺼﻮﯾـﺮی از ﺧﻠﻘـﺖ ﻧـﻮر از ﺗﺎرﯾﮑـﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷـﻮد و ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ
دﻫـﺪ ﮐـﻪ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ رﺳـﺘﮕﺎری از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷـﻮد.
در اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ،۳ :۶۰ﻣﻠﻞ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮ ِر ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ؟
در زﺑـﺎن ﻋـﱪی اﯾـﻦ ﻓـﺮد ﯾﮏ زن اﺳـﺖ )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﺷـﻌﯿﺎ  .(۲ ،۱ :۶۰اﯾـﻦ ﺑﺎﯾﺪ »ﺻﻬﯿﻮن«
ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ زن ،ﮐـﻪ در اواﺧـﺮ ﻓﺼـﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ آن اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ )اﺷـﻌﯿﺎ .(۲۰ :۵۹
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،ﻣـﺮدم روی زﻣﯿـﻦ ،ﮐـﻪ در ﺗﺎرﯾﮑـﯽ و ﻇﻠﻤـﺖ ﺑـﴪ ﻣـﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﺴـﻮی ﺻﻬﯿـﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ
آﻣـﺪ .آﻧﻬـﺎ در ﭘﺮﺗـﻮ ﺟـﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﺳـﻮی ﻧﻮر ﮐﺸـﯿﺪه ﻣﯿﺸـﻮﻧﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ :۶۰
» .(۲ﺻﻬﯿـﻮن ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ وارد ﻧـﻮری ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺧـﻮد اوﺳـﺖ و ﺳـﭙﺲ ،ﻫامﻧﻄﻮر
ﮐـﻪ ﻣﻠـﻞ ﮔـﺮد ﻫـامن ﻧﻮر ﺟﻤـﻊ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ،آﻧﺎن را ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐـﺮده و واﮐﻨﺶ ﻧﺸـﺎن دﻫﺪ« )ﺟﯽ
اﻟـﮏ ﻣﻮﺗﯿـﺮ ،ﻧﺒﻮت اﺷـﻌﯿﺎ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﻔﺴـﯿﺮ ،ﺻﻔﺤـﻪ  .(۴۹۴ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺻﻬﯿﻮن ،اورﺷـﻠﯿﻢ
اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﯿﺸـﱰ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳـﺖ ﺗﺎ ﻣـﮑﺎن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷـﻬﺮ.
۱۱۷

ﺑﻘﯿﻪ اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۶۰ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در آﯾﺎت  ۱ﺗﺎ  ۳را ﻣﻔﺼﻞ ﴍح ﻣﯽ دﻫﺪ :ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن
ﺑﺴﻮی اورﺷﻠﯿﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﮑﻮه ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮐﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺒـﻮت ﺑـﺎ وﻋـﺪه ﻋﻬـﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑـﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد؟ ﭘﯿﺪاﯾـﺶ .۳ ،۲ :۱۲
آﯾـﺎ اﯾـﻦ آﯾﺎت ﻫـامن ﭼﯿـﺰ را ﺑﯿﺎن منـﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺧﺪاوﻧـﺪ وﻗﺘـﯽ اﺑﺮاﻫﯿـﻢ و ﻧﺴـﻞ او را ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪ ،ﻫﺪﻓـﯽ ﺟﻬﺎﻧـﯽ داﺷـﺖ» :ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ
ﻣﻠﺘﻬـﺎ را ﺑﺮﮐـﺖ ﺧﻮاﻫـﻢ داد« )ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ۳ :۱۲؛ ﭘﯿﺪاﯾـﺶ ۱۸ :۱۸؛ ﭘﯿﺪاﯾـﺶ  .(۱۸ :۲۲ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،در
ﻧﻬﺎﯾـﺖ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻋﻬـﺪ ﺧـﺪا ﺑـﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻬـﺪی ﺑﺎ متـﺎم ﺑﴩﯾـﺖ از ﻃﺮﯾـﻖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﺑﺎﺷـﺪ .او و ﻓﺮزﻧﺪاﻧـﺶ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ راه رﺳـﯿﺪن وﺣـﯽ ﺧـﺪا ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷـﻨﺪ.
اﺷـﻌﯿﺎ در ﺗـﻼش ﺑـﻮد ﺗـﺎ ﻗـﻮم ﺧـﻮد را ﺑﺴـﻮی ﴎﻧﻮﺷـﺖ و آرﻣـﺎن ﮐﻬـﻦ و ﺟﻬﺎﻧـﯽ ﺧـﻮد ﺑـﺎز
ﮔﺮداﻧـﺪ .آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان منﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن و ﻣﻌﺮﻓﺎن ﺧﺪای واﻗﻌـﯽ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺒﺎل ﺧﻮدﺷـﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ در
ﺑﺮاﺑـﺮ ﺟﻬﺎﻧﯿـﺎن ﻣﺴـﺌﻮل ﺑﻮدﻧـﺪ .آﻧﻬـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﺧﺪا ﻫﺴـﺘﻨﺪ اﺳـﺘﻘﺒﺎل
و ﺑـﻪ آﻧـﺎن ﺧﺪﻣـﺖ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ  ۳ :۵۶ﺗـﺎ  ،(۸زﯾـﺮا ﻣﻌﺒـﺪ او »ﺑﺎﯾـﺪ ﺧﺎﻧﻪ دﻋﺎ ﺑـﺮای ﻫﻤﻪ
ﻗﻮﻣﻬـﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷـﻮد« )اﺷـﻌﯿﺎ .(۷ :۵۶

در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨــﻪ ،ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺷــﻤﺎ ﻧﻘــﺶ ﮐﻠﯿﺴــﺎی روز ﻫﻔﺘــﻢ ادوﻧﺘﯿﺴــﺖ ،ﯾــﺎ ﺣﺘــﯽ ،ﺑﻄــﻮر
ﺧﺎصﺗــﺮ ﻧﻘــﺶ ﺧﻮدﺗــﺎن را در ﮐﻠﯿﺴــﺎ درک ﻣــﯽ ﮐﻨﯿــﺪ؟

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ۲۷اﺳﻔﻨﺪ

»ﺳﺎل ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ« )اﺷﻌﯿﺎ (۲ :۶۱
در اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۶۱ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
روح ﺧﺪا ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ او ﻣﺴﯿﺤﺎ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد اﺳﺖ.
او ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ »ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را ﺑﺸﺎرت و ﺷﮑﺴﺘﻪ دﻻن را ﺷﻔﺎ دﻫﺪ ،و رﻫﺎﯾﯽ اﺳﯿﺮان و آزادی
زﻧﺪاﻧﯿﺎن را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ« )اﺷﻌﯿﺎ  .(۱ :۶۱ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ؟ اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۴۲ﺗﺎ  ۷را
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﺒﺎرات ﻓﻮق ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۲ :۶۱درﺑﺎره »ﺳﺎل ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه« ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد ،ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ از ﻧﺴﻞ داود و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻣﺴﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﱪ از ﺳﺎل ﻣﺨﺼﻮص
ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ اﻟﻬﯽ در زﻣﺎن اﻋﻼم رﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎمتﯿﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻻوﯾﺎن ﺑﺎب  ۱۰ :۲۵را ﻣﻼﺣﻈﻪ

۱۱۸

ﮐﻨﯿﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ را ﺗﻘﺪﯾﺲ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﴎزﻣﯿﻦ اﻋﻼم آزادی ﮐﻨﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷام ﯾﻮﺑﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷام ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد
و ﻧﺰد ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺮدد« .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش در ﺳﺨﺘﯽ و
ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﺑﻮده و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوﺧنت ﴎزﻣﯿﻦ اﺟﺪادی ﺧﻮد و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد و ﯾﺎ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ در آﯾﻨﺪ ،از ﮐﺎر و ﴍاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ )ﻻوﯾﺎن ۲۵ :۲۵
ﺗﺎ (۵۵و ﺧﻮد و زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﺸﺎن آزاد و ﺑﺎز ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺎل ﯾﻮﺑﯿﻞ در روز دﻫﻢ از ﻣﺎه
ﻫﻔﺘﻢ ،ﺑﺎ ﻧﻮاﺧنت ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮐَﺮِﻧﺎ در روز ﮐﻔّﺎره در ﴎﺗﺎﴎ ﴎزﻣﯿﻨﺸﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﺪ )ﻻوﯾﺎن :۲۵
 ،(۹ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺒﻼ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺷﻌﯿﺎ  ۵۸اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ »ﺳـﺎل ﻟﻄـﻒ ﭘـﺮوردﮔﺎر« در اﺷـﻌﯿﺎ  ۲ :۶۱ﻧﻮﻋـﯽ ﺳـﺎل ﯾﻮﺑﯿـﻞ اﺳـﺖ ،اﯾـﻦ ﺗﻨﻬـﺎ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻻوﯾﺎن  ۲۵ﻧﯿﺴـﺖ .اﯾﻦ ﺳـﺎل ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد ،ﭘﺎدﺷـﺎه ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺧﻮد را
از ﻃﺮﯾﻖ رﺳـﺎﻟﺖ ﻧﺠﺎت و ﺷـﻔﺎ آﺷـﮑﺎر ﻣﯽ ﺳـﺎزد ،اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷـﻮد .اﯾﻦ ﺷـﺒﯿﻪ ﺑﻪ روش ﺑﺮﺧﯽ از
ﭘﺎدﺷـﺎﻫﺎن ﮐﻬـﻦ ﺑﯿـﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻔﻮ ﺑﺪﻫـﯽ ﻫﺎ در ﺳـﺎل ﻫـﺎی اوﻟﯿﻪ ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد،
ﺷـﻔﻘﺖ اﺟﺘامﻋـﯽ ﺧـﻮد را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻠﺘﺸـﺎن اﻋـﻼم ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .رﺳـﺎﻟﺖ ﻣﺴـﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﺴـﯿﺎر
ﻓﺮاﺗـﺮ از ﻣﺤـﺪوده ﻗﻮاﻧﯿـﻦ ﻻوﯾـﺎن ﺑـﺎب  ۲۵اﺳـﺖ .او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ »آزادی اﺳـﯿﺮان را اﻋـﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«،
ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻠﺒﻬﺎی ﺷﮑﺴـﺘﻪ را اﻟﺘﯿﺎم ،و ﺳـﻮﮔﻮاران را ﺗﺴـﻠﯽ و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳـﻮی او
ﺑـﺎز ﻣـﯽ ﮔﺮداﻧـﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ  ۱ :۶۱ﺗـﺎ  .(۱۱ﻋـﻼوه ﺑﺮاﯾـﻦ ،او ﻋـﻼوه ﺑﺮ »ﺳـﺎل ﻣﻮرد ﻟﻄـﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ«،
»روز اﻧﺘﻘـﺎم ﺧﺪاوﻧـﺪ« را ﻧﯿـﺰ اﻋـﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ .(۲ :۶۱

ﭼــﻪ زﻣﺎﻧــﯽ ﻧﺒــﻮت اﺷــﻌﯿﺎ ﻣﺤﻘــﻖ ﺷــﺪ؟ ﻟﻮﻗــﺎ  ۱۶ :۴ﺗــﺎ  .۲۱ﭼﮕﻮﻧــﻪ رﺳــﺎﻟﺖ ﻣﺴــﯿﺢ آن
را ﮐﺎﻣــﻞ و ﻣﺤﻘــﻖ ﮐــﺮد؟ ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ،اﯾــﻦ ﺳــﻮال ﻣﻬــﻢ را از ﺧــﻮد ﺑﭙﺮﺳــﯿﺪ :اﻟﺒﺘــﻪ ﮐــﻪ
ﻣــﺎ ﻋﯿﺴــﯽ ﻧﯿﺴــﺘﯿﻢ .اﻣــﺎ ﺑﺎﯾــﺪ ﻣﻌــﺮف و ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕــﺮ او ﺑــﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿــﺎن ﺑﺎﺷــﯿﻢ .ﻫﻤﺎﻧﻄــﻮر
ﮐــﻪ در اﺷــﻌﯿﺎ  ۱ :۶۱ﺗــﺎ  ۳ﺑﯿــﺎن ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،ﭼــﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾــﯽ ﻣﺴــﯿﺢ اﻧﺠــﺎم ﻣــﯽ داد
ﮐــﻪ ﻣــﺎ ﻧﯿــﺰ ﺑــﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾــﯽ ﻫــﺎی ﻣﺤــﺪود ﺧــﻮد ﺑﺎﯾــﺪ اﻧﺠــﺎم دﻫﯿــﻢ؟ و ﺑﺮﺧــﯽ از راﻫﻬﺎﯾــﯽ
ﮐــﻪ ﻣــﺎ ﻋﻤــﻼ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﯿــﻢ اﯾــﻦ ﮐﺎرﻫــﺎ را اﻧﺠــﺎم دﻫﯿــﻢ ،ﭼــﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ؟

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۲۸اﺳﻔﻨﺪ

»روز اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪای ﻣﺎ« )اﺷﻌﯿﺎ (۲ :۶۱
در ﻣﯿـﺎن متـﺎم ﺧﱪﻫـﺎی ﺧـﻮب ،ﭼـﺮا ﻣﺴـﯿﺢ ،ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐﻪ در اﺷـﻌﯿﺎ  ۶۱ﺑﯿﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ،
اﻧﺘﻘـﺎم ﺧﺪاوﻧـﺪ را اﻋـﻼم ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ؟ اﯾـﻦ ﻧﺒـﻮت ﭼـﻪ زﻣﺎﻧـﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷـﻮد؟
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ در ﻧـﺎﴏه ،ﻋﯿﺴـﯽ ،ﻣﺴـﯿﺢ ﺧـﺪا ،اﺷـﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۶۱را ﺧﻮاﻧﺪ » ﺳـﺎل ﻟﻄـﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ
را اﻋـﻼم ﮐـﺮد« )اﺷـﻌﯿﺎ ۲ :۶۱؛ ﻟﻮﻗـﺎ ۱۹ :۴؛( .دﯾﮕـﺮ اداﻣـﻪ ﻧـﺪاد و ﮔﻔـﺖ» ،اﻣـﺮوز اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪ،
۱۱۹

ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ ﺑـﺪان ﮔـﻮش ﻓـﺮا ﻣـﯽ دادﯾﺪ ،ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷـﯿﺪ« )ﻟﻮﻗـﺎ  .(۲۱ :۴ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،او آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
و ﻋﻤـﺪا ً از ﺧﻮاﻧـﺪن ﮐﻠـامت ﺑﻌـﺪی در ﻫـامن آﯾـﻪ ﯾﻌﻨـﯽ »روز اﻧﺘﻘـﺎم ﺧـﺪای ﻣـﺎ« اﺟﺘﻨـﺎب ﻣﯽ
ﮐﻨـﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۲ :۶۱در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ رﺳـﺎﻟﺖ ﺑﺸـﺎرت ﻧﺠـﺎت ،و ﺗﺴـﻠﯽ او ﴍوع رﻫﺎﯾـﯽ اﺳـﯿﺮان از
اﺳـﺘﺒﺪاد و ﻇﻠـﻢ ﺷـﯿﻄﺎن ﺑـﻮد ،ﻫﻨـﻮز روز اﻧﺘﻘـﺎم ﻓـﺮا ﻧﺮﺳـﯿﺪه ﺑـﻮد .در ﻣﺘـﯽ ﺑـﺎب ) ۲۴ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ
ﮐﻨﯿـﺪ ﻣﺮﻗـﺲ  ،۱۳ﻟﻮﻗـﺎ  ،(۲۱او آﻣـﺪن داوری اﻟﻬـﯽ در آﯾﻨﺪه را ﺑﺮای ﺷـﺎﮔﺮداﻧﺶ ﭘﯿﺶ ﮔﻮﺋﯽ ﮐﺮد.
در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ،در اﺷـﻌﯿﺎ  ۶۱روز اﻧﺘﻘـﺎم و ﻏﻀـﺐ اﻟﻬـﯽ روز »ﻋﻈﯿـﻢ و وﺣﺸـﺘﻨﺎک ﺧﺪاوﻧـﺪ«
)ﯾﻮﺋﯿـﻞ ۳۱ :۲؛ ﻣﻼﮐـﯽ (۵ :۴اﺳـﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ دوﺑـﺎره ﺑـﻪ ﺳـﯿﺎره ﺧﺎﮐـﯽ ﻣـﺎ ﺑـﺎز ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺸـﺖ ﺗـﺎ زﻣﯿـﻦ را از ﺑـﯽ ﻋﺪاﻟﺘـﯽ رﻫـﺎ ﮐﻨـﺪ ،او ﺑـﺎ ﺷﮑﺴـﺖ دﺷـﻤﻨﺎﻧﺶ و رﻫﺎﯾـﯽ و ﻧﺠـﺎت
ﺑﺎﻗﯿامﻧـﺪه ﻗﻮﻣـﺶ اﯾـﻦ اﻣـﺮ را ﻋﻤﻠـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ۱۹؛ را ﺑـﺎ داﻧﯿـﺎل  ۴۵ ،۴۴ :۲ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ
ﮐﻨﯿـﺪ( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﴍوع »ﺳـﺎل ﻟﻄﻒ و ﺑﺮﮐـﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ« را اﻋﻼم ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اوج
ﻓـﺮا رﺳـﯿﺪن آن در ﺑﺎزﮔﺸـﺖ دوﺑـﺎره او ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد.
ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﻣﻔﻬـﻮم ﺧـﺪای ﻣﻬﺮﺑـﺎن را ﺑـﺎ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻗـﻮل داده ﮐـﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ را ﺑﺎ
ﻫـﻢ ﺗﻄﺒﯿـﻖ دﻫﯿـﺪ؟ آﯾـﺎ اﯾـﻦ دو ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻣﻐﺎﯾـﺮ و ﻣﺘﻨﺎﻗـﺾ ﯾﮑﺪﯾﮕـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؟ ﯾـﺎ آﯾـﺎ ﺷـام ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿـﺪ اﻧﺘﻘـﺎم ﮔﺮﻓـنت او را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻈﻬـﺮ و ﺗﺠﻠـﯽ ﻣﺤﺒـﺖ او درک ﮐﻨﯿـﺪ؟ اﮔـﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳـﺖ،
ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﭼﻨﯿـﻦ ﭼﯿـﺰی ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ؟ ﭘﺎﺳـﺦ ﺧـﻮد را ﴍح دﻫﯿﺪ.
ﮔﺮﭼـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﺑﻪ ﮐﺴـﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺗـﻮ ﺑﺪی ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺑﺪی ﻧﻜﻦ و اﮔﺮ ﮐﺴـﯽ
ﺑـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ راﺳـﺖ ﺗـﻮ ﺳـﯿﻠﯽ ﻣﯽزﻧـﺪ ،ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕـﺮ ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﻃﺮف او ﺑﮕـﺮدان« )ﻣﺘـﯽ  ،(۳۹ :۵اﻣﺎ
در ﺟـﺎی دﯾﮕـﺮی ﺧﯿﻠـﯽ واﺿـﺢ اﻋـﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺠـﺎزات اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ )ﻣﺘﯽ :۸
 .(۱۲ﺑـﺎ آﻧﮑـﻪ ﭘﻮﻟـﺲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾـﺪ »ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺪی را ﺑﺎ ﺑﺪی ﺗﻼﻓﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ« )اول ﺗﺴـﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن
 ،(۱۵ :۵اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳـامن ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ »ﺧﺪاﻧﺸﻨﺎﺳـﺎن و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﺎنِ
ﺑﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴـﯽ را ﮐﯿﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد« )دوم ﺗﺴـﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن .(۸ :۱
اﻟﺒﺘـﻪ ،ﺗﻔـﺎوت اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺣﮑﻤـﺖ و رﺣﻤﺖ ﺑـﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﺪاﻟـﺖ و ﻣﺠـﺎزات را ﺑـﻪ ﺷـﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣـﻼ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ اﺟـﺮا ﮐﻨـﺪ .ﻋﺪاﻟـﺖ و ﻣﺠـﺎزات ﺑـﴩ ﺑـﺎ
ﺧﻄﺎﯾـﺎ و ﺿﻌـﻒ ﻫـﺎی اﺧﻼﻗـﯽ و ﺗﻨﺎﻗﻀـﺎت اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎ ﻋﺪاﻟـﺖ ﭘـﺮوردﮔﺎر
ﻋـﺎری از اﯾـﻦ ﻧﻮاﻗـﺺ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد.

ﮐﺪاﻣﯿ ــﮏ از وﻗﺎﯾ ــﻊ ذﯾ ــﻞ ﺑﺎﻋ ــﺚ ﻣ ــﯽ ﺷ ــﻮد ﮐ ــﻪ ﺷ ــﻤﺎ ﺑ ــﻪ اﺣﺘﻤ ــﺎل زﯾ ــﺎد ﺑﺨﻮاﻫﯿ ــﺪ
ﺗ ــﺎ ﺑ ــﺎ ﭼﺸ ــﻢ ﺧ ــﻮد ﻣﺠ ــﺎزات اﻋﻤ ــﺎل ﻧ ــﺎروا و ﻧﺎدرﺳ ــﺖ ﺷ ــﺨﺺ را ﺑﺒﯿﻨﯿ ــﺪ :ﮐ ــﺪام
ﺷ ــﺨﺺ؟ ) (۱ﺷ ــﺨﺼﯽ ﮐ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﮐﺴ ــﯽ ﮐ ــﻪ دوﺳ ــﺘﺶ ﻧﺪارﯾ ــﺪ آﺳ ــﯿﺐ ﻣ ــﯽ رﺳ ــﺎﻧﺪ؟
ﯾــﺎ ) (۲ﺷــﺨﺼﯽ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻋﺰﯾــﺰ ﺷــﻤﺎ آﺳــﯿﺐ ﻣــﯽ رﺳــﺎﻧﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧــﻪ اﯾــﻦ اﻣــﺮ ﺑــﻪ ﻣــﺎ
ﮐﻤ ــﮏ ﻣ ــﯽ ﮐﻨ ــﺪ ﺗ ــﺎ ﭘﯿﻮﻧ ــﺪ ﺑﯿ ــﻦ ﻣﺤﺒ ــﺖ ﺧﺪاوﻧ ــﺪ ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺎ و ﻫﺸ ــﺪارﻫﺎی
اﻧﺘﻘ ــﺎم و ﺧﺸ ــﻢ او را ﺑﻬﺘ ــﺮ درک ﮐﻨﯿ ــﻢ؟
۱۲۰

ﺟﻤﻌﻪ

 ۲۹اﺳﻔﻨﺪ

اﻧﺪﯾﺸـﻪ ای ﻓﺮاﺗـﺮ :ﻧـﮕﺎه ﮐﻨﯿـﺪ ﺑـﻪ ﮐﺘـﺎب ﻣﺸـﺎﯾﺦ و اﻧﺒﯿـﺎ از ﺧﺎﻧـﻢ اِﻟـﻦ ﺟـﯽ واﯾـﺖ،
ﺻﻔﺤـﺎت  ۳۷۶ﺗـﺎ ۳۷۸؛ ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ آرزوی اﻋﺼـﺎر ،ﺻﻔﺤـﺎت  ۲۳۶ﺗـﺎ .۲۴۳
»ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان منﺎد زﻧﺪه ﻧﺒﻮﺗﻬﺎ در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم اﯾﺴﺘﺎد .و ﺑﺎ ﺗﴩﯾﺢ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻼوت ﮐﺮده
ﺑﻮد ،از ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﻠﯽ دﻫﻨﺪه ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ،رﻫﺎﯾﯽ دﻫﻨﺪه اﺳﯿﺮان ،ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪه رﻧﺞ دﯾﺪﮔﺎن،
ﻣﺮﯾﻀﺎن ،و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و آﺷﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .رﻓﺘﺎر ﻣﺘﯿﻦ و ﮔﻔﺘﺎر
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﮐﻼم او ،ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار
داد .ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻟﻬﯽ او ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎﻧﻌﯽ را درﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﺴﺖ؛ آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﯽ ،ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ را دﯾﺪﻧﺪ و
ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮاﺳﻄﻪ روح اﻟﻘﺪس ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی آﻣﯿﻦ و ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﮔﻮش ﻓﺮا دادﻧﺪ« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،آرزوی اﻋﺼﺎر ،ﺻﻔﺤﻪ .(۲۳۷
»روز اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،روزی ﮐﻪ روز ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ اوﺳﺖ .ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻣﻨﺘﻈﺮان آﻣﺪن او ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ روح ﺧﺪا ﺳﺨﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺗﯿﺮ
ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ آﻧﺎن در ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﭘﯿﮑﺎن اﯾامن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در آن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ ،رﺧﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
از اﯾرنو ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺸﱰ از اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺑﺮ منﯽ ﺧﯿﺰد .آﯾﺎ ﺷﺒﺎن دروﻏﯿﻦ و ﮐﺬاب
در آن روز ﮔﻨﺎﻫﺎن آﻧﺎن را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و از آﻧﺎن ﺣامﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ را ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﯾﺎ ﮐرثت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽ
ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﺴﯽ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻓﻼن و اﻫامل ﮐﺎران ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
و ﻧﺰد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ« )اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،اﯾامن و اﻋامل ﺻﻔﺤﻪ .(۳۳

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:

ﯾــﮏ ﮐﺸــﯿﺶ ﮐﻠﯿﺴــﺎی ادوﻧﺘﯿﺴــﺖ روز ﻫﻔﺘــﻢ از روی اﻧﺪﯾﺸــﻪ اﻇﻬــﺎر ﻣــﯽ دارد ﮐــﻪ
ﻣﺸــﮑﻞ درﺟــﻪ ﯾــﮏ وی در راه ﺧﺪﻣﺘــﺶ ،وﺟــﻮد اﻋﻀــﺎی ﺧــﺎص در ﮐﻠﯿﺴﺎﺳــﺖ ﮐــﻪ
ﺗﻤﺎﯾــﻞ ﻧﺪارﻧــﺪ ﺗــﺎ دﯾﮕـﺮان ﺑــﻪ ﮐﻠﯿﺴــﺎ ﻣﻠﺤــﻖ ﺷــﻮﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧــﻪ »ﻣﺴــﯿﺤﯿﺎن« ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ،
ﻣﺤﺒــﺖ ،اﻣﯿــﺪ ،و ﺧﺒــﺮ ﺧــﻮش ﭘﺎدﺷــﺎﻫﯽ ﻣﺴــﯿﺢ را ﺑــﻪ ﺗﻤــﺎم ﺟﻬﺎﻧﯿــﺎن ﺑﺮﺳــﺎﻧﻨﺪ ﺗــﺎ
دﯾﮕ ـﺮان ﻫــﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ ﻗﺒــﻞ از ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن رﺳــﯿﺪن زﻣــﺎن و ﺑﺎزﮔﺸــﺖ دوﺑــﺎره ﻣﺴــﯿﺢ
ﻧﺠــﺎت ﯾﺎﺑﻨــﺪ )ﻣﺘــﯽ  ،(۱۴ :۲۴ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑــﻪ آﻧﻬــﺎ ﺣﺘــﯽ ﻧﻤــﯽ ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﭘﺬﯾـﺮای اﻓـﺮادی
ﮐــﻪ ﮔﻤـﺮاه ﻫﺴــﺘﻨﺪ در ﮐﻠﯿﺴــﺎ ﺑﺎﺷــﻨﺪ؟

ﺧﻼﺻﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر را ﺑﺎ ﻫﻼﮐﺖ ﻣﺘﻤﺮدان و ﴎﮐﺸﺎن و
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺑﻘﯿﻪ آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﻄﻬﯿﺮ و ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻗﻮم او ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از زﻣﺎن ﻟﻄﻒ
و ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ اﻋﻼم و ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
۱۲۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۳۰اﺳﻔﻨﺪ

»ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻢ«
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪروﻣﮏ ﭼِ ﺰﻧﯽ ،اﻣﻮر ﺑﺸﺎرﺗﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ

ﺧﻮﻟﯿـﻮ ا ُوال وﻗﺘـﯽ از ﻫامﯾـﺶ اﻣـﻮر ﺑﺸـﺎرﺗﯽ ﺟﻬﺎﻧـﯽ ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮای اﻋﻀﺎی
ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎ در ﴎاﴎ ﻣﮑﺰﯾـﮏ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷـﺪه ﺑـﻮد در ﭘﻮﺳـﺖ ﺧـﻮد منـﯽ ﮔﻨﺠﯿﺪ.
او ﺑـﺎ ﻫﯿﺠـﺎن ﺑـﻪ ﻫﻤـﴪش ﻣﺎرﯾـﺎ دﯾـﺎز راﺟـﻊ ﺑـﻪ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ژاﻧﻮﯾـﻪ
 ۲۰۱۷ﯾـﺎد ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد ،ﮔﻔـﺖ» :ﺣـﺎﻻ ﻣـﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻠﯿﺴـﺎﯾﯽ ﺑﻨـﺎ ﮐﻨـﻢ« .ﻫﻤﴪش از
اﯾـﻦ اﯾـﺪه ﺧﻮﺷـﺶ آﻣـﺪ و ﮔﻔﺖ»:ﭘـﺲ ﺑﯿـﺎ اﯾﻨـﮑﺎر را اﻧﺠـﺎم دﻫﯿـﻢ!«
اﻣـﺎ از ﮐﺠـﺎ ﴍوع ﮐﻨﯿـﻢ؟ ﺧﻮﻟﯿـﻮ ﺧﻮاﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﭘﯿـﺶ ﯾﮑـﯽ از ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ ﻫـﺎی
ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﺮود و ﻧﻈـﺮ او را ﺑﭙﺮﺳـﺪ و او روش ﺧﻮﺑـﯽ ﺑـﺮای ﴍوع داﺷـﺖ و آن اﯾـﻦ
ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم در ﻣﻮرد اﺻﻮل ﴐوری ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫـﻮا ،آب ،ﻧﻮر
آﻓﺘـﺎب و اﺳـﱰاﺣﺖ ﺑﯿﺎﻣـﻮزد .ﺧﻮﻟﯿـﻮ و ﻣﺎرﯾـﺎ از ﺣامﯾـﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎﻫﺎی ﺷـامل
ﻣﮑﺰﯾـﮏ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺷـﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان داوﻃﻠﺐ در ﺑﻨﯿﺎد ﭘﯿﺸـﮕﺎﻣﺎن اﻣﻮر ﺑﺸـﺎرﺗﯽ
ﺟﻬﺎﻧـﯽ ﺧﺪﻣـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺷـﺒﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﺸـﺎن ﻧﯿـﺰ از اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺣامﯾـﺖ ﮐﺮد .اﻣﺎ
ﺑﺮﺧـﯽ از اﻋﻀـﺎی ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃـﺮ آوردﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺗـﻼش ﻗﺒﻠـﯽ در ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑـﺎ
ﺷﮑﺴـﺖ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد.
ﯾﮑـﯽ از آﻧﻬـﺎ ﮔﻔﺖ»:اﯾـﻦ ﻧﻘﺸـﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ «.ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔـﺖ» :ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺧﻮﺑـﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ«.
ﺧﻮﻟﯿﻮ و ﻣﺎرﯾﺎ و دﺧﱰان ﻧﻮﺟﻮاﻧﺸﺎن ﺗﯽ ﴍﺗﻬﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ ای را ﮐﻪ ﺑﺮ
روﯾﺸﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻫﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ»:ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎمل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ« درﻫﺎی ﻣﺮدم را ﻣﯽ زدﻧﺪ .در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ از آﻧﻬﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﻼﺳﻬﺎی ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪ و آﺷﭙﺰی ﺳﺎمل در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻧﺪ و ﴎاﻧﺠﺎم اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ را
ﺑﺮای ﮐﻼس ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺛﺒﺖ ﻧﺎم منﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی  ۶۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ُرﮔِﻠﯿﻮ ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﭘﺸـﺘﮑﺎر ﺧﺎﻧﻮاده را دﯾﺪﻧﺪ و در ﺑﺎرع رﮔﻠﯿﻮ ﺧﱪدار ﺷـﺪﻧﺪ،
ﺑﺮﺧـﯽ از آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﺮدم رﻓﺘـﻪ و ﺗـﯽ ﴍﺗﻬـﺎ را اﻫﺪا ﮐﺮدﻧـﺪ .ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸـﯿﺪ ﮐﻪ
ﮔـﺮوه ﭘﺎﻧـﺰده ﻧﻔـﺮ ﺷـﺪﻧﺪ .اﻋﻀـﺎی ﮔـﺮوه ﺑـﯽ وﻗﻔـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﺷـﺶ ﻣـﺎه ﮐﺎرﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﻮﻟﯿـﻮ وﻗﺘـﯽ دﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻧﻔـﺮات ﺑـﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس اﻓﺰاﯾـﺶ ﭘﯿـﺪا
۱۲۲

ﮐـﺮده ﺗﺼﻤﯿـﻢ ﮔﺮﻓـﺖ ﺗـﺎ ﮔـﺮوه ﮐﻮﭼﮑـﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ دﻫـﺪ ﺗـﺎ در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮﻫـﺎی روز
ﺳـﺒﺖ ﻫﻤﺪﯾﮕـﺮ را ﻣﻼﻗـﺎت ﮐﻨﻨـﺪ .درﻓﻮرﯾـﻪ  ۲۰۱۷او ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ را اﻋﻼم منﻮد
و اﻋﻀـﺎی زﯾـﺎدی از ﮐﻠﯿﺴـﺎ را ﺑـﺮای ﭘﯿﻮﺳـنت ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﮐﺎر دﻋﻮت ﮐﺮد .ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﮔﺮوه
ﮐﻮﭼـﮏ را ﺗﺎﯾﯿـﺪ منـﻮد و ده ﻧﻔـﺮ از اﻋﻀﺎ دﻋـﻮت را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸـﻌﻮل
ﺷـﻮﻧﺪ .ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﯾﮑـﯽ از اﻋﻀـﺎ ﮐـﻪ ﺳـﺎﻟﻨﯽ را ﺑـﺮای ﺟﺸـﻦ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟـﺪ و ﻣﺮاﺳـﻢ
ﻋﺮوﺳـﯽ اﺟـﺎره ﮐـﺮده ﺑـﻮد ،ﻣﮑﺎﻧـﯽ ﻣﺠﺎﻧـﯽ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﮐﻮﭼﮏ ﻋﺮﺿـﻪ منﻮد.
ﺑﯿﺴـﺖ و ﭘﻨـﺞ ﻧﻔـﺮ در ﺟﻠﺴـﻪ اول ﮔـﺮوه ﮐﻮﭼـﮏ ﺑـﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس
ﴍﮐـﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ .ﺳـﻪ ﻣـﺎه ﺑﻌـﺪ از اﯾـﻦ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﮐﻮﭼـﮏ ﺑـﻪ رﺳـﻤﯿﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷـﺪ ،ﯾـﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧـﺲ ﻣﺤﻠـﯽ آﻧـﺮا ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﻌﺒﻪ ای از ﻣﺪرﺳـﻪ ﺳـﺒﺖ ﺗﺸـﺨﯿﺺ
داد .ﻫﻔـﺪه ﻣـﺎه ﺑﻌـﺪ در ﺳـﭙﺘﺎﻣﱪ  ۲۰۱۸ﺑـﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴـﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪ .اﻣﺮوز ،ﮐﻠﯿﺴـﺎی
ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ روز ﻫﻔﺘـﻢ ﭘﻮﺋﺮﺗـﺎ ِدل ْﺳـﯿِﻠﻮ )ﯾﻌﻨـﯽ درازه آﺳـامن(  ۳۵ﻧﻔـﺮ ﻋﻀـﻮ دارد
ﮐـﻪ از اﯾـﻦ  ۳۵ﻧﻔـﺮ  ۲۴ﻧﻔﺮﺷـﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻼس ﻫﺎی ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﻟﯿـﻮ و ﻣﺎرﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺪ
داده ﺷـﺪﻧﺪ .ﴍﮐـﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در روز ﺳـﺒﺖ ﺑﺎﻟـﻎ ﺑـﺮ  ۵۰ﻧﻔـﺮ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﭘﯿـﺶ ﻣـﯽ رود ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺴـﺎﯾﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮد .ﺧﻮﻟﯿﻮ ﮐﻪ  ۴۶ﺳـﺎﻟﻪ اﺳـﺖ
ﮔﻔـﺖ» :ﻫﺪﻓـامن اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﮐﻠﯿﺴـﺎ را ﺑﻨـﺎ ﮐﻨﯿـﻢ و ﺟﺎﻧﻬﺎی زﯾـﺎدی ﺑﻪ ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ
ﺧﺪاوﻧـﺪ راه ﯾﺎﺑﻨـﺪ«.

۱۲۳

درس ﺳﯿﺰدﻫﻢ

 ۳۰اﺳﻔﻨﺪ –  ۶ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰

ﺗﻮﻟﺪ دوﺑﺎره ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺳﺒﺖ

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻫﻔﺘـﻪ :اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۷ :۶۵ﺗـﺎ ۲۵؛ اﺷـﻌﯿﺎ  ۱ :۶۶ﺗﺎ ۱۹؛ اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۹ :۶۶ﺗـﺎ :۶۶ ،۲۱
۲۱؛ اﺷـﻌﯿﺎ  ۲۲ :۶۶ﺗـﺎ .۲۴
آﯾـﻪ ﺣﻔﻈـﯽ» :ﻫـﺎن ﻣـﻦ آﺳـامﻧﯽ ﺟﺪﯾـﺪ و زﻣﯿﻨـﯽ ﺟﺪﯾـﺪ ﺧﻮاﻫـﻢ آﻓﺮﯾـﺪ ،و اﻣﻮر ﭘﯿﺸـﯿﻦ
دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ ﯾـﺎد آورده ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ،و از ذﻫـﻦ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﮔﺬﺷـﺖ« )اﺷـﻌﯿﺎ .(۱۷ :۶۵
روزی ،ﯾـﮏ ﭘﴪﺑﭽـﻪ  ۱۲ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺧﻮاﻧـﺪن ﻓﻘـﻂ ﯾـﮏ ﮐﺘـﺎب درﺑـﺎره ﺳـﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳـﯽ،
از رﻓـنت ﺑـﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ اﻣﺘﻨـﺎع ﻣـﯽ ورزد .ﻣـﺎدر ﮐـﻮدک ،او را ﻧـﺰد ﭘﺰﺷـﮏ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯿﺸـﺎن ﻣـﯽ ﺑﺮد و
ﭘﺰﺷـﮏ از ﭘﴪﺑﭽـﻪ ﻣـﯽ ﭘﺮﺳـﺪ» ،ﺑﯿﻠـﯽ ،ﻣﻮﺿـﻮع ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﭼﺮا دﯾﮕﺮ منـﯽ ﺧﻮاﻫـﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯽ
ﯾـﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑـﺮوی؟«
ﺑﯿﻠـﯽ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣـﯽ دﻫـﺪ» :زﯾـﺮا ،ﻣـﻦ در اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﺳـﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺧﻮاﻧـﺪه ام ﮐـﻪ روزی
ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﺧﺎﻣـﻮش ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﺣﯿـﺎت ﺑـﺮروی زﻣﯿـﻦ از ﺑﯿـﻦ ﻣﯽ رود .ﭘـﺲ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳـﺖ در
ﭘﺎﯾـﺎن ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ از ﺑﯿـﻦ ﺑـﺮود ﻣـﻦ ﻫﯿـﭻ دﻟﯿﻠـﯽ ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم ﻫﯿـﭻ ﮐﺎری منـﯽ ﺑﯿﻨـﻢ «.
ﻣﺎدر وﺣﺸﺖ زده ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﺪ» ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﻮ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد! ﺑﻪ ﺗﻮ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد!«
ﭘﺰﺷـﮏ ﻟﺒﺨﻨـﺪ زد و ﮔﻔـﺖ» ،اﻣـﺎ ،ﺑﯿﻠـﯽ ،دﯾﮕـﺮ ﻧﯿـﺎزی ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷـﯽ ،ﺑـﻪ ﻫﺮﺣﺎل،
زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﺗﻔـﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘـﺪ ،ﻣﺪﺗﻬﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺎ ﻣـﺮده اﯾﻢ«.
اﻟﺒﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﺳﺖ :ﴎاﻧﺠﺎم ،ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺮد.
ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،ﻫﺴـﺘﯽ ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻣـﺮگ ﺑـﻪ ﭘﺎﯾﺎن منﯽ رﺳـﺪ .ﺑﺮﻋﮑـﺲ ،ﺑﻪ ﻣـﺎ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧـﻮ و اﺑﺪی در
دﻧﯿﺎﯾـﯽ ﺟﺪﯾﺪ وﻋﺪه داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
درس اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای روز ﺳﺒﺖ در  ۷ﻓﺮوردﯾﻦ –  ۲۷ﻣﺎرس آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.
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ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۱ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰

آﺳامﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ و زﻣﯿﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ )اﺷﻌﯿﺎ  ۱۷ :۶۵ﺗﺎ (۲۵
اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب  ۱۷ :۶۵ﺗﺎ  ۲۵را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭼﻪ ﻧﻮع اﺣﯿﺎﯾﯽ را در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه ﻣﯽ دﻫﺪ؟
ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻧﻮﯾـﺪ ﺧﻠﻘﺘـﯽ ﺟﺪﯾـﺪ را ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺳـﺨﻨﺎن آﻏـﺎز ﻣـﯽ ﺷـﻮد» :ﻫـﺎن ﻣﻦ
آﺳـامﻧﯽ ﺟﺪﯾـﺪ و زﻣﯿﻨـﯽ ﺟﺪﯾـﺪ ﺧﻮاﻫـﻢ آﻓﺮﯾﺪ ،و اﻣﻮر ﭘﯿﺸـﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد آورده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ،
و از ذﻫـﻦ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﮔﺬﺷـﺖ« )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۱۷ :۶۵در اﯾـﻦ ﻧﺒـﻮت ﻣﻬﻢ ،ﭘـﺮوردﮔﺎر وﻋـﺪه ﻣﯽ دﻫﺪ،
»اورﺷـﻠﯿﻢ ﺗـﺎزهای ﮐـﻪ ﻣـﻦ ﺧﻮاﻫـﻢ ﺳـﺎﺧﺖ از ﺧﻮﺷـﯽ ﻟﱪﯾـﺰ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و ﻣﺮدﻣﺎن او ﺧﺮﺳـﻨﺪ
ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد« )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۱۸ :۶۵در اﯾـﻦ ﺷـﻬﺮ دﯾﮕـﺮ ﺻـﺪای ﮔﺮﯾـﻪ و ﻧﺎﻟـﻪ ﺷـﻨﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ
)اﺷـﻌﯿﺎ  .(۱۹ :۶۵ﺑﭽﻪﻫـﺎ دﯾﮕـﺮ در ﻃﻔﻮﻟ ّﯿـﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ُﻣـﺮد ،و ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ ﻋﻤـﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷـﺖ .آدﻣﻬﺎی ﺻﺪﺳـﺎﻟﻪ ﺟﻮان ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از آن مبﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﺸـﺎﻧﻪای اﺳـﺖ ﮐﻪ
ﻣـﻦ آﻧﻬـﺎ را ﺗﻨﺒﯿـﻪ منﻮدم« )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۲۰ :۶۵مثﺮه ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ آﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸـﺎن ﺑﺮاﯾﺸـﺎن ﺑﺎﻗﯽ
ﺧﻮاﻫـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ ﺗـﺎ ﻟـﺬت آﻧﻬـﺎ را ﺑﱪﻧـﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ  ۲۱ :۶۵ﺗـﺎ » .(۲۳ﺣﺘّـﯽ ﻗﺒـﻞ از آﻧﮑـﻪ دﻋﺎﻫـﺎی آﻧﻬﺎ
متـﺎم ﺷـﻮد ﻣـﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺧﻮاﻫـﻢ داد« )اﺷـﻌﯿﺎ .(۲۴ :۶۵
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﭼﺮا اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از اﺣﯿﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎ ،اﻣﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺗـﺎ اﯾﻨﺠـﺎ ﻣـﺎ ﺗﺼﻮﯾـﺮی از ﯾـﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﻮﻻﻧـﯽ آرام و آﺳـﻮده در ﴎزﻣﯿـﻦ ﻣﻮﻋـﻮد دارﯾﻢ .اﻣﺎ
ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﺮدم ﻣـﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸـﱰی زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑـﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻣـﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ .ﭘﺲ ﺗﺤـﻮل ﺑﻨﯿﺎدی
ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎ در اﺛـﺮ ﺧﻠﻘـﺖ »آﺳـامنﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ« و »زﻣﯿـﻦ ﺟﺪﯾـﺪ« اﻧﺘﻈـﺎر آﻧـﺮا دارﯾـﻢ،
ﮐﺠﺎﺳـﺖ؟ آﯾـﻪ ﺑﻌـﺪی ﻣـﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ» :ﮔﺮگ و ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻫـﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺮﯾﺪ ،ﺷـﯿﺮ ﻣﺜـﻞ ﮔﺎو ﮐﺎه
ﺧﻮاﻫـﺪ ﺧـﻮرد ،و ﻣـﺎر دﯾﮕـﺮ ﺳـ ّﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد .در ﺻﻬﯿﻮن ،در ﮐـﻮه ﻣﻘ ّﺪس ﻣـﻦ ،دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی
ﴬ وﺟـﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ« )اﺷـﻌﯿﺎ .(۲۵ :۶۵
ﴍﯾـﺮ و ﻣـ ّ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاراﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﮔﯿﺎﻫﺨﻮار ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﱰ از ﯾﮏ
ﮐﻼس آﺷﭙﺰی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪهال اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻠﻘﺖ
ﺟﺪﯾﺪ دارد ،ﻫامﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻨﺎه در ﺑﺎغ ﻋﺪن ،ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد.
در اﯾﻨﺠـﺎ در اﺷـﻌﯿﺎ  ،۶۵ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺧﻠﻘـﺖ »آﺳـامنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ« و »زﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾـﺪ« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾـﮏ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ در ﻃـﯽ ﻣﺮاﺣﻠـﯽ اﻋـﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد دوﺑﺎره اورﺷـﻠﯿﻢ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷـﻮد .اﺷـﻌﯿﺎ
 ۱۱را ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد )اﺷـﻌﯿﺎ  ۱ :۱۱ﺗﺎ  .(۵ﭘﺲ،
ﴎاﻧﺠـﺎم ،آراﻣـﺶ و ﺻﻠـﺢ در ﴎاﴎ ﺟﻬـﺎن ،در »ﮐﻮه ﻣﻘﺪس« او ﺳـﺎﯾﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ اﻓﮑﻨﺪ؛ ﺗﺼﻮﯾﺮی
۱۲۵

ﮐـﻪ در اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۱۱ﺑـﻪ ﻣـﺎ داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﻫامﻧﻨـﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣـﺎ در اﺷـﻌﯿﺎ ﺑﺎب ۶۵
ﻣـﯽ ﺑﯿﻨﯿـﻢ» :ﮔـﺮگ و ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﭼﺮﯾـﺪ ،ﺷـﯿﺮ ﻣﺜـﻞ ﮔﺎو ﮐﺎه ﺧﻮاﻫـﺪ ﺧـﻮرد«..... ،
)اﺷـﻌﯿﺎ  .(۷ ،۶ :۱۱اﮔﺮﭼـﻪ »ﮐـﻮه ﻣﻘـﺪس« ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﺎ ﮐـﻮه ﺻﻬﯿﻮن در اورﺷـﻠﯿﻢ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷـﻮد،
وﻟـﯽ ﻓﻘـﻂ ﯾـﮏ منﻮﻧـﻪ و منـﺎد از ﮐﺎری ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺧـﺪا وﻋـﺪه ﻣـﯽ دﻫـﺪ  ،و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ در دﻧﯿـﺎی
ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه آﻧﺎﻧﯿﮑـﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨـﺪ ،اﻧﺠـﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎی  ،۹۰ ،۷۰ ،۶۰ﯾﺎ ﺣﺘﯽ  ۱۰۰ﺳﺎل ،ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل
ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﺮا ﻫﻨﻮز ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻢ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﭼﺮا ﺣﯿﺎت اﺑﺪی ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﺳﺖ؟
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»ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ« اﻟﻬﯽ )اﺷﻌﯿﺎ  ۱ :۶۶ﺗﺎ (۱۹
اﺷـﻌﯿﺎ  ۱ :۶۶ﺗـﺎ  ۱۹را ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .در ﻧﻈـﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ،ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ روزﮔﺎری ﮐﻪ اﺷـﻌﯿﺎ ﮐﺘﺎب
ﺧـﻮد را ﻧﻮﺷـﺖ ،ﭼـﻪ ﭘﯿـﺎم اﺳﺎﺳـﯽ را او ﺑـﻪ ﻣﺎ ﻣـﯽ دﻫﺪ؟
از ﻃﺮﯾـﻖ ﻧﺒـﯽ ،ﺧﺪاوﻧـﺪ درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﺠـﺪد ﺑﺎزﮔﺸـﺖ و ﻫﺸـﺪار را ﺑـﺮای ﻗﻮﻣـﺶ ﺗﮑـﺮار ﻣﯽ
ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ در ﴎاﴎ ﮐﺘـﺎب وﺟـﻮد دارد :ﺧـﺪا اﻧﺴـﺎنﻫﺎی ﻓﺮوﺗﻦ را ﻧﺠـﺎت ﺧﻮاﻫـﺪ داد ،آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ از
ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻟـﺮزه در ﻣـﯽ آﯾﻨـﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۵ ،۲ :۶۶ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐﻪ در اﺷـﻌﯿﺎ  ،۱ :۴۰او آﻧﺎن را
ﺗﺴـﻠﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ داد )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۱۳ :۶۶اﻣـﺎ او ﮐﺴـﺎﻧﯽ را ﮐـﻪ ﻋﻠﯿﻪ او ﻗﯿﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐـﺮد .اﻣـﺎ او ﮐﺴـﺎﻧﯽ را ﮐـﻪ ﻋﻠﯿـﻪ او ﻗﯿﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎﺑـﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻨﻬﺎ ﺷـﺎﻣﻞ رﯾﺎﮐﺎران آﯾﯿﻨﯽ
ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ ﻫـﺎی آﻧﻬﺎ را منﯽ ﭘﺬﯾﺮد)اﺷـﻌﯿﺎ ۴ ،۳ :۶۶؛ اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۰ :۱ﺗـﺎ  ،(۱۵و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از ﻣﺆﻣﻨـﺎن وﻓـﺎدار او ﻧﻔـﺮت دارﻧﺪ و آﻧـﺎن را ﻃﺮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ  .(۵ :۶۶ﻣﴩﮐﺎﻧﯽ
ﮐـﻪ ﺑُﺘـﺎن را ﻣـﯽ ﭘﺮﺳـﺘﻨﺪ و دﺳـﺖ ﺑﻪ اﻋـامل ﭘﻠﯿﺪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ در زﻣﺮه آﻧﻬﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ )اﺷـﻌﯿﺎ (۱۷ :۶۶
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺒﺪ اورﺷـﻠﯿﻢ ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﻣـﯽ ﮐﺮدﻧﺪ )ﺣﺰﻗﯿـﺎ  ۷ :۸ﺗﺎ .(۱۲
ﺑﻪ اﺷﻌﯿﺎ  ۳ :۶۶ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟ ﭼﻪ اﺻﻮل روﺣﺎﻧﯽ در اﯾﻨﺠﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫامن ﻋﻘﯿﺪه ،اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺶ در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﴏ دﯾﺪه ﺷﻮد؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﻫﻦ رﺑﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ اﺷﻌﯿﺎ .۱۹ ،۱۸ :۶۶
۱۲۶

ﭘﺲ از ﻫﻼﮐﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ )اﺷﻌﯿﺎ  ۱۴ :۶۶ﺗﺎ  ،(۱۷ﺧﺪا ﺟﻼل ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻫامﻧﻨﺪ
ﯾﮏ آﻫﻦ رﺑﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ )اﺷﻌﯿﺎ  ۲ :۲ﺗﺎ  ۴را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ( .او در ﻣﯿﺎن
آﻧﺎن »ﻋﻼﻣﺘﯽ« را ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر اﺷﻌﯿﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﺷﺎره دارد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺶ اﻣﯿﺪ ﺷﺎدی و آراﻣﺶ و ﻧﺠﺎت
ﴎزﻣﯿﻨﺸﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ )اﺷﻌﯿﺎ  .(۱۳ ،۱۲ :۵۵ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ او ﺟﻼل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺠﺎت ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﻌﺪ
از ﺗﺨﺮﯾﺐ و وﯾﺮاﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد ،اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣامﯾﺖ او از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻗﯿﻘﺎ
ﻫامﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮح ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻧﮕﯿﻦ ﮐامن ﭘﺲ از ﺳﯿﻞ را داد )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۱۳ :۹ﺗﺎ .(۱۷

اﺷــﻌﯿﺎ ﺑــﺎب  ۵ :۶۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿــﺪ .ﻣﻌﻨــﯽ ﻟﺮزﯾــﺪن از ﮐﻼم او ﭼﯿﺴــﺖ؟ ﭼ ـﺮا ﭘــﺮوردﮔﺎر
ﻣــﯽ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺗــﺎ ﻣــﺎ از ﺳــﺨﻨﺎن او ﺑــﻪ ﻟــﺮزه در آﯾﯿــﻢ؟ اﮔــﺮ ﺷــﻤﺎ ﺑــﻪ ﻟــﺮزه در ﻧﯿﺎﯾﯿــﺪ،
ﭼــﻪ ﻣــﯽ ﺗــﻮان درﺑــﺎره وﺿﻌﯿــﺖ درون ﺷــﻤﺎ ﮔﻔــﺖ؟
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ُﻣﺒﻠﻐﺎن و رﻫﱪان ﭘﺮﺳﺘﺶ )اﺷﻌﯿﺎ  ۱۹ :۶۶ﺗﺎ (۲۱
ﻣﻌﻨـﺎی اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﻣـﺮدم و ﻣﻠﻞ دﯾﮕـﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓـﺖ و آﻧﺎن ﻧـﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ
آورﻧـﺪ و ﺑـﻪ او ﻫﺪﯾـﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﯿﺴـﺖ؟ )اﺷـﻌﯿﺎ .(۲۰ ،۱۹ :۶۶
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻫﻼﮐﺖ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را ﺗﺎ دور دﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط زﻣﯿﻦ ﻧﺰد ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ
ﻧﺎم او را ﻧﺸﻨﯿﺪه اﻧﺪ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ »آﻧﺎن ﺟﻼل ﻣﺮا در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﻬﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ« )اﺷﻌﯿﺎ  .(۱۹ :۶۶اﯾﻦ
ﯾﮑﯽ از روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدم ﺑﺴﻮی ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻮرد ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪ ،اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﴏﯾﺤﺎ در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ
آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ از زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺴﯿﺢ ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺸﺎرت ﯾﻬﻮدﯾﺎن
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﺘﯽ  ،(۱۵ :۲۳ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﺎم اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ ﴎﻋﺖ و در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻌﯽ
در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻠﻞ ﻧﴩ دادﻧﺪ )ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن .(۲۳ :۱
درﺳـﺖ ﻫامﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﻗـﻮم ﺑﻨـﯽ اﴎاﺋﯿـﻞ ﻫﺪاﯾـﺎی ﻏـﻼت را در ﻣﻌﺒـﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑـﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣـﯽ ﮐـﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦُ ،ﻣﺒﻠﻐﯿـﻦ ﻫـﻢ ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ را ﻧـﺰد او ﻣﯽ آوردﻧـﺪ .اﻣﺎ ﻫﺪاﯾﺎی آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ،
»ﻫﻤﻮﻃﻨـﺎن ﺷـام از ﻣﯿـﺎن ﻣﻠﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ  «...ﺑﺎﺷﺪ)اﺷـﻌﯿﺎ  .(۲۰ :۶۶درﺳـﺖ ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺎی
ﻏـﻼت ﺗﻘﺪﯾﻤـﯽ ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻫﺪاﯾـﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ و ذﺑﺢ ﺷـﺪه ﻧﺒﻮدﻧـﺪ ،ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴـﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑـﺎز ﻣـﯽ ﮔﺮدﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان »ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ زﻧـﺪه« ﺗﻘﺪﯾﻢ او ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ )روﻣﯿـﺎن  .(۱ :۱۲ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾﻦ
ﻋﻘﯿـﺪه ﮐـﻪ ﻣـﺮدم ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﻫﺪﯾـﻪ ﺗﻘﺪﯾـﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷـﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸـﮑﺶ ﻫﺎی
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ﻻوﯾـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫﺪﯾـﻪ در ﺧﯿﻠـﯽ ﻗﺒـﻞ از آن ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ» ،ﻫـﺎرون آﻧﻬـﺎ را ﺑﻪ ﻋﻮض متـﺎم ﻗﻮم
اﴎاﺋﯿـﻞ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫﺪﯾـﻪ ﻣﺨﺼـﻮص ،وﻗـﻒ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﮐﻨﺪ و ﻻوﯾـﺎن ﺑﻪ ﺟـﺎی آﻧﻬﺎ ﺑـﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺪﻣـﺖ منﺎﯾﻨﺪ« )اﻋـﺪاد .(۱۱ :۸
اﻫﻤﯿـﺖ وﻋـﺪه ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ »و ﻣـﻦ ﺑﻌﻀـﯽ از آﻧﻬـﺎ را ﺑﺮﻣـﯽ ﮔﺰﯾﻨـﻢ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﺻﻮرت
ﻻوی و ﮐﺎﻫـﻦ ﺧﺪﻣـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ« در ﭼﯿﺴـﺖ؟ )اﺷـﻌﯿﺎ .(۲۱ :۶۶
»آﻧﻬـﺎ« در آﯾـﻪ  ۲۱اﺷـﺎره ﺑـﻪ »ﻫﻤﻨﻮﻋـﺎن ﺷـام در دﯾﮕـﺮ ﻣﻠﻞ« در آﯾـﻪ ﻗﺒـﻞ از آن دارد .اﯾﻨﻬﺎ
ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧـﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧـﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﱪان
ﭘﺮﺳـﺘﺶ و ﻋﺒـﺎدت اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﯾـﮏ ﺗﺤﻮل اﻧﻘﻼﺑـﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺳـﺖ .ﺧـﺪا ﻗﺒﻼ ﻓﻘﻂ
ﻧﺴـﻞ ﻫـﺎرون را ﻣﺠـﺎز ﮐـﺮده ﺑـﻮد ﺗـﺎ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﮐﺎﻫﻨـﺎن او را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﻋﻀـﺎی دﯾﮕﺮ
ﻗﺒﯿﻠـﻪ ﻻوی ﺑـﻪ آﻧـﺎن ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﻨـﺪ .ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌـﯽ ﮐﻠﻤﻪ منﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ
ﻓـﺮدی از ﻧﺴـﻞ ﻫـﺎرون ﯾـﺎ ﻻوی ﺷـﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬـﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫـﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻫـﺎ ﺧﺪﻣـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﮐـﻪ ﻗﺒﻼ ﺣﺘﯽ ﺑـﺮای اﮐرث ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨـﻮع ﺑﻮد.

اول ﭘﻄﺮس  ۱۰ ،۹ :۲را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭘﻄﺮس ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ؟
او ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟ او اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی »ﻗﻮم ﻣﻘﺪس« ﭼﻪ
ﭘﯿﺎﻣﯽ دارد؟ آﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﻮم اوﻟﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؟ )ﺧﺮوج .(۶ :۱۹

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
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ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾامﻧﯽ )اﺷﻌﯿﺎ (۲۱ :۶۶
ﺑﻨﯽ اﴎاﺋﯿﻞ » ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐَ َﻬﻨﻪ و ِ
اﻣﺖ ﻣﻘﺪس « )ﺧﺮوج  (۶ :۱۹ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﮐﺎﻫﻨﺎﻧﯽ وﯾﮋه ﮐﻪ ﺟﺪا
ﺷﺪه و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺮف آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﱪان ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن رﻫﱪی ﻋﺒﺎدات را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ) .اﺷﻌﯿﺎ .(۲۱ :۶۶
اﯾـﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗـﺎزه اﯾامن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣـﯽ ﮔﺬارد؟ ﻧـﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺘـﯽ ۱۹ :۲۸؛ اﻋامل
۲۰ :۲۶؛ ﻏﻼﻃﯿﺎن ۲۸ :۳؛ ﮐﻮﻟﺴـﯿﺎن ۱۱ :۳؛ اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس .۱۶ :۳
در »ﻧﻈـﻢ ﻧﻮﯾـﻦ ﺟﻬﺎﻧـﯽ« ﺧﺪاوﻧـﺪ ،ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗـﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣـﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
آﻧـﺎن در ﯾـﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﯾامﻧـﯽ ﻣﺸـﱰک ﺑـﺎ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﺑﺮاﺑـﺮ و »ﮐﺎﻫﻨـﺎن ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ« ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾـﻦ ،متﺎﯾـﺰ ﺑﯿـﻦ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن و ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن از ﻟﺤـﺎظ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑـﯽ رﺑﻂ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد.
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ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﺒﻮت اﺷﻌﯿﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﭘﻮﻟـﺲُ ،ﻣﺒﻠـﻎ ﻏﯿـﺮ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ،اﻋـﻼم ﮐـﺮد» :ﭘـﺲ دﯾﮕـﺮ ﻫﯿـﭻ ﺗﻔﺎوﺗـﯽ ﻣﯿـﺎن ﯾﻬـﻮدی و ﻏﯿـﺮ
ﯾﻬـﻮدی ،ﺑـﺮده و آزاد ،ﻣـﺮد و زن وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ،زﯾـﺮا ﻫﻤـﻪ ﺷـام در اﺗ ّﺤـﺎد ﺑـﺎ ﻋﯿﺴـﯽ ﻣﺴـﯿﺢ
ﯾﮑـﯽ ﻫﺴـﺘﯿﺪ و اﮔـﺮ ﻣﺘﻌﻠّـﻖ ﺑـﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﻫﺴـﺘﯿﺪ ،ﻓﺮزﻧـﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻣﻄﺎﺑـﻖ وﻋﺪه ﺧـﺪا ،وارث او
ﻫﺴـﺘﯿﺪ« )ﻏﻼﻃﯿـﺎن .(۲۹ ،۲۸ :۳
وارث ﻋﻬـﺪ ﺷـﺪن و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ »ﮐﻬﺎﻧﺖ ﺳـﻠﻄﻨﺘﯽ« ﻣﺘﻌﺎﻟـﯽ ﺑﻮدن ،ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺮای
ِ
ﺧﻮدﭘﺴـﻨﺪ ﻏﯿﺮﯾﻬـﻮدی ﻧﺒـﻮد ،اﻣـﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘـﯽ ﺑـﺮای ﭘﯿﻮﺳـنت ﺑـﻪ ﯾﻬﻮدﯾـﺎن ﺑـﺮای
اﻓـﺮاد ﮐﻮﺗـﻪ ﺑﯿـﻦِ
اﻋـﻼم »ﮐﺎرﻫـﺎ و ﺻﻔـﺎت ﻋﺎﻟـﯽ ﺧﺪاﯾـﯽ ﻛـﻪ ﺷـام را از ﺗﺎرﯾﻜـﯽ ﺑﻪ ﻧـﻮر ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮد دﻋـﻮت ﻛﺮده
اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ ﻫﻤـﻪ اﻋﻼم منﺎﯾﯿـﺪ« )اول ﭘﻄـﺮس  ،۹ :۲اﺷـﻌﯿﺎ .(۱۹ :۶۶
ارﺗﻘﺎ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻧﺪاد ﺗﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﻮه و ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ دادن ﻫامن ارزش ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻧﺪاد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﯾﻬﻮدی ﺧﻮد ﺑﺪ رﻓﺘﺎری و ﺑﯽ اﺣﱰاﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﻫﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و »ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اوﻟﯿﻦ ،آﺧﺮﯾﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ،اوﻟﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ« )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﯽ  ۱ :۲۰ﺗﺎ  .(۱۶ﻣﻠﺖ ﯾﻬﻮد »اﻟﺒﺘّﻪ از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ارزش ﻓﺮاوان دارد،
اول آﻧﻜﻪ ﺧﺪا ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﭙﺮد« )روﻣﯿﺎن (۲ :۳و آﻧﺎن ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﯽ وﺣﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﻮﻟﺲ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ا ّﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﻬﺎل زﯾﺘﻮن ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻮدی ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﺪی و در رﯾﺸﻪ و ﭼﺮﺑﯽ زﯾﺘﻮن ﴍﯾﮏ
ﮔﺮدﯾﺪی ،ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﻓﺨﺮ ﻧﻜﻦ و اﮔﺮ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎش ﻛﻪ ﺗﻮ ﺣﺎﻣﻞ رﯾﺸﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻠﻜﻪ رﯾﺸﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﺖ« )روﻣﯿﺎن .(۱۸ ،۱۷ :۱۱

در ﭘﺮﺗــﻮ ﺻﻠﯿــﺐ ﻋﯿﺴــﯽ ﻣﺴــﯿﺢ ،و در ﭘﺮﺗــﻮ رﺳــﺎﻟﺖ اﻧﺠﯿــﻞ ،ﭼ ـﺮا ﻫــﺮ ﻧــﻮع ﺣــﺲ
ﺑﺮﺗــﺮی ﻏــﺮور روﺣﺎﻧــﯽ ،ﻗﻮﻣــﯽ ،ﯾــﺎ ﺣﺘــﯽ ﺳﯿﺎﺳــﯽ اﯾﻨﻘــﺪر در ﻧــﮕﺎه ﺧﺪاوﻧــﺪ ﺑﺴــﯿﺎر
ﻓﺮوﻣﺎﯾــﻪ و ﻣﮑــﺮوه اﺳــﺖ؟ در ﺧــﻮد ﮐﻨــﮑﺎش ﮐﻨﯿــﺪ؛ آﯾــﺎ در ﺷــﻤﺎ ﺣــﺲ ﺑﺮﺗــﺮی روﺣﺎﻧﯽ
ﯾــﺎ ﻗﻮﻣــﯽ وﺟــﻮد دارد؟ اﮔــﺮ ﭼﻨﯿــﻦ اﺳــﺖ ،ﺗﻮﺑــﻪ ﮐﻨﯿــﺪ!

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

 ۵ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎم و ﻧﺴﻞ ﺷام ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
)اﺷﻌﯿﺎ  ۲۲ :۶۶ﺗﺎ (۲۴
اﺷﻌﯿﺎ  ۲۲ :۶۶را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣنت ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟ ﭼﻪ اﻣﯿﺪی را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ؟
۱۲۹

ﯾﮑـﯽ از ﺷـﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾـﻦ وﻋـﺪه ﻫـﺎ در ﮐﺘﺎب اﺷـﻌﯿﺎ را ﻣﯽ ﺗـﻮان در اﺷـﻌﯿﺎ  ۲۲ :۶۶ﯾﺎﻓﺖ.
آن را ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ .در آﺳـامن ﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و زﻣﯿـﻦ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﺴـﻞ ﻣﺎ و ﻧﺎم ﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸـﻪ
ﭘﺎﯾـﺪار ﺧﻮاﻫـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ .دﯾﮕـﺮ ﻧﻘـﺺ و ﮐﺎﺳـﺘﯽ و ﻧﺎﺑـﻮدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺷـﺎﺧﻪ ای ﺑﺮﯾـﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷـﺪ ،و ﭘﯿﻮﻧـﺪی ﺟـﺎی آن ﻗـﺮار ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ ،ﯾﺎ رﯾﺸـﻪ ای ﮐﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ .ﺑﻪ ﻣـﺎ در اﯾﻨﺠﺎ
وﻋـﺪه ﯾـﮏ ﺣﯿـﺎت اﺑـﺪی ﻧـﻮ در ﺟﻬﺎﻧـﯽ ﺟﺪﯾﺪ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،دﻧﯿﺎی ﺑـﻪ دور از ﮔﻨـﺎه ،ﺑﺪون
ﻣـﺮگ و ﻧﯿﺴـﺘﯽ ،ﺑـﺪون رﻧـﺞ و زﺣﻤﺖ ،آﺳـامﻧﯽ ﺟﺪﯾـﺪ و زﻣﯿﻨﯽ ﺟﺪﯾـﺪ ،و ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻬﺎﯾـﯽ و ﮐﺎﻣﻞ
اﯾـامن ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﻣـﺎ ،ﺗﺤﻘـﻖ آﻧﭽـﻪ ﮐﻪ ﻣﺴـﯿﺢ ﺑـﺮروی ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮای ﻣـﺎ اﻧﺠﺎم داده اﺳـﺖ.
ﭼـﺮا ﻣـﺎه ﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺳـﺒﺖ در ﺗﺼﻮﯾـﺮ داده ﺷـﺪه از آﺳـامن ﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و زﻣﯿﻦ
ﺟﺪﯾـﺪ ﻫامﻧﻄـﻮر ﮐـﻪ در اﺷـﻌﯿﺎ  ۲۳ :۶۶آﻣـﺪه اﺳـﺖ ،وﺟـﻮد دارﻧﺪ؟
ﮔﺮﭼـﻪ ﭼﻨﺪﯾـﻦ روش ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ اﯾـﻦ ﻣـنت دﺷـﻮار وﺟـﻮد دارد ،ﯾـﮏ روﯾﮑـﺮد
اﯾﻨﺴـﺖ :ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺳـﺒﺖ را ﻗﺒـﻞ از ﻣﺮاﺳـﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ ،آﻓﺮﯾـﺪه اﺳـﺖ )ﭘﯿﺪاﯾـﺶ  .(۳ ،۲ :۲ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
اﮔﺮﭼـﻪ ﺳـﺒﺖ از ﻣﺮاﺳـﻢ آﯾﯿﻨـﯽ ﻣﻮرد ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺑﻮد ،اﻣﺎ آن ﻣﺮاﺳـﻢ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺒﻮدﻧـﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
آﻧﻬـﺎ ﺑـﺪون وﻗﻔـﻪ در ﻃـﻮل دوران اﺣﯿـﺎی زﻣﯿـﻦ ﺟﺪﯾﺪ اداﻣـﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨـﺪ .در ﮐﺘـﺎب ﻣﻘﺪس ﻫﯿﭻ
ﻧﺸـﺎﻧﯽ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﺎه ﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺟـﺪا از ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧـﯽ ،روز ﻫـﺎی ﻋﺒـﺎدی ﻣـﴩوع
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،وﺟـﻮد ﻧـﺪارد .اﻣـﺎ ﺷـﺎﯾﺪ آﻧﻬـﺎ روزﻫـﺎی ﻋﺒـﺎدی )اﻣـﺎ ﻧـﻪ ﻟﺰوﻣﺎ روزﻫـﺎی اﺳـﱰاﺣﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
روزﻫـﺎی ﺳـﺒﺖ ﻫﻔﺘﮕـﯽ( در زﻣﯿـﻦ ﺟﺪﯾـﺪ ،اﺣﺘـامﻻ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﭼﺮﺧـﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ درﺧـﺖ ﺣﯿﺎت
ﺑﺎﺷـﻨﺪ )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ .(۲ :۲۲
ﻫﺮﭼـﻪ ﮐـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم وﯾـﮋه اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎب  ۲۳ :۶۶ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﻧﮑﺘـﻪ
ﻣﻬـﻢ اﯾﻨﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻗـﻮم ﺧـﺪا در متـﺎم دوران ﺣﯿـﺎت اﺑـﺪی او را ﻋﺒـﺎدت ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد.
ﭼـﺮا ﮐﺘـﺎب اﺷـﻌﯿﺎ ﺑـﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻨﻔـﯽ از ﻧﮕﺎه ﮐـﺮدن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺑﻪ اﺟﺴـﺎد ﺷﻮرﺷـﯿﺎن ﻫﻼک
ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎمتﻪ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑﺪ؟
اﺷـﻌﯿﺎ ﺗﺤـﺖ ﻫﺸـﺪاری واﺿـﺢ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم روزﮔﺎر ﺧﻮﯾـﺶ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﻓﺘـﮕﺎن وﻓﺎودار
از وﯾﺮاﻧـﯽ ﻫـﺎی ﺑﺎﺑـﻞ را ﺑـﺎ ﻫﻼﮐـﺖ ﻣﺘﻤـﺮدان ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﻋﺬاﺑـﯽ ﺟﺎودان ﻧﯿﺴـﺖ؛
ﺷﻮرﺷـﯿﺎن ﺗﻮﺳـﻂ »آﺗـﺶ« ﻫـﻼک و ﻧﺎﺑـﻮد ﺷـﺪه اﻧـﺪ ،وﯾﺮاﻧـﯽ و ﻋﺬاﺑﯽ ﮐـﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴـﺖ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯿﮑـﻪ ﮐﺎرش را ﮐﺎﻣـﻞ ﮐﻨـﺪ و ﺑﺘﻮاﻧـﺪ اورﺷـﻠﯿﻢ را از ﻧـﻮ ﺧﻠـﻖ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺸـﺪار اﺷـﻌﯿﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺗﺤﻘـﻖ ﻧﻬﺎﯾـﯽ ﻧﺒﻮﺗـﯽ دارد ﮐـﻪ در ﮐﺘـﺎب ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ آﻣـﺪه اﺳـﺖ:
ﻫﻼﮐـﺖ ﮔﻨﺎﻫـﮑﺎران و ﺷـﯿﻄﺎن در درﯾﺎﭼـﻪ آﺗـﺶ )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ  ،(۲۰و ﭘﺲ از آن »آﺳـامﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ و
زﻣﯿﻨـﯽ ﺟﺪﯾـﺪ« و »اورﺷـﻠﯿﻢ ﺟﺪﯾـﺪ« ﻣﻘـﺪس ،و آﻧﮑـﻪ »دﯾﮕﺮ ﻫﯿـﭻ ﮔﺮﯾﻪ  ،درد و رﻧﺠـﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑـﻮد«» ،زﯾـﺮا ﭼﯿﺰﻫـﺎی ﮐﻬﻨـﻪ درﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ« )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ  ۱ :۲۱ﺗـﺎ ۴؛ اﺷـﻌﯿﺎ  ۱۷ :۶۵ﺗـﺎ  ،(۱۹و
ﻫﺴـﺘﯽ ﻧـﻮ ،ﺑـﺎ ﺣﯿـﺎت اﺑـﺪی ﺑـﺮروی زﻣﯿﻦ ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ ﻧﺠـﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن.
۱۳۰

ﺟﻤﻌﻪ

 ۶ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰

ﺗﻔﮑﺮی ﻓﺮاﺗﺮ :در ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ از ﮔﻨﺎه ،اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ» ،ﺧﺎمتﻪ ﻧﱪد« ،در
ﻧﱪد ﻋﻈﯿﻢ ،ﺻﻔﺤﺎت  ۶۶۲ﺗﺎ .۶۷۸
»و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺑﺪﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ و ﭘﺮﺷﮑﻮه ﺗﺮی از ﺧﺪاوﻧﺪ
و ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﻫﺮﭼﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺤﺒﺖ ،اﺣﱰام و
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﺮ ﻗﺪر اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﱰ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﺷﺎن از ﺳﯿﺮت او ﺑﯿﺸﱰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫامﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ارزش ﻫﺎی ﻧﺠﺎت و دﺳﺖ
آوردﻫﺎی ﺷﮕﺮف ﻧﱪد ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﻠﺐ ﻫﺎی ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن از ﻓﺪاﮐﺎری
ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺤﻮرﺗﺮ ﭼﻨﮓ ﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ را ﻣﯽ ﻧﻮازﻧﺪ.
ﻫﺰاران ﻫﺰار و ﮐُﺮورﻫﺎ ﮐُﺮور ﺻﺪا در ﴎود ﻋﻈﯿﻢ متﺠﯿﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
»ﺳـﭙﺲ ﺷـﻨﯿﺪم ﻫـﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗـﯽ ﮐـﻪ در آﺳـامن و ﺑـﺮ زﻣﯿـﻦ و زﯾـﺮ زﻣﯿـﻦ و در درﯾﺎﺳـﺖ ،ﺑـﺎ
ﻫﺮآﻧﭽـﻪ در آﻧﻬﺎﺳـﺖ ،ﭼﻨﯿـﻦ ﻣـﯽ ﴎودﻧﺪ ﮐﻪ :ﺳـﺘﺎﯾﺶ و ﺣﺮﻣـﺖ ،و ﺟﻼل و ﻗﺪرت ،ﺗـﺎ اﺑﺪ از آنِ
ﺗﺨـﺖ ﻧﺸـﯿﻦ و ﺑـﺮه ﺑـﺎد« )ﻣﮑﺎﺷـﻔﻪ ﻓﺼﻞ  ۵آﯾـﻪ .(۱۳
ﻧﱪد ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺎمتﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران و ﮔﻨﺎه دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .متﺎم ﮐﺎﺋﻨﺎت ﭘﺎک اﺳﺖ.
ﴐﺑﺎن ﻫامﻫﻨﮕﻬﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺷﺎدی در متﺎم ﺧﻠﻘﺖ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ» .از او ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را آﻓﺮﯾﺪ ﺣﯿﺎت،
ﻧﻮر و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ متﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻀﺎی ﻻﯾﺘﻨﺎﻫﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .از ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ اﺗﻢ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ
ﻋﺎمل ﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺎ روح و ﺑﯽ روح در زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﻣﺜﺎل ﺷﺎن و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﻋﻼم ﻣﯽ دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ« اِﻟﻦ ﺟﯽ واﯾﺖ ،ﻧﱪد ﻋﻈﯿﻢ ،ﺻﻔﺤﻪ .۶۷۸

ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ:
 .۱ﭼــﺮا وﻋــﺪه ﺣﯿــﺎت اﺑــﺪی در آﺳــﻤﺎن و زﻣﯿــﻦ ﺟﺪﯾــﺪ اﺳــﺎس اﯾﻤــﺎن ﻣﺴــﯿﺤﯽ
ﻣﺎﺳــﺖ؟ اﯾﻤــﺎن ﻣــﺎ ﺑــﺪون آن وﻋــﺪه ﭼــﻪ ﺛﻤــﺮه ای دارد؟

 .۲دوم ﭘﻄــﺮس  ۱۰ :۳ﺗــﺎ  ۱۴را ﺑﺨﻮاﻧﯿــﺪ .ﭼﮕﻮﻧــﻪ اﯾــﻦ آﯾــﺎت ﻣﻨﻌﮑــﺲ ﮐﻨﻨــﺪه ﻫﻤــﺎن
ﻋﻘﯿــﺪه ای اﺳــﺖ ﮐــﻪ در اﺷــﻌﯿﺎ  ۶۶آﻣــﺪه اﺳــﺖ؟
ﺧﻼﺻـﻪ :اﺷـﻌﯿﺎ ﭼﺸـﻢ اﻧـﺪازی از ﯾﮏ ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﯿـﺮت اﻧﮕﯿﺰ را اراﺋﻪ ﻣـﯽ دﻫﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﯾامﻧـﯽ ﺧـﻮد را ﺗﻄﻬﯿـﺮ و ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دﻫـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ او ﻣﺮزﻫﺎی ﭘﺎدﺷـﺎﻫﯽ ﺧﻮد را
ﮔﺴـﱰش ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﺗﺎ ﻫﻤـﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎ در در ﺑـﺮ ﮔﯿﺮد .ﴎاﻧﺠﺎم ﺧﻠﻘـﺖ و ﺗﻮﻟﺪ ﺗـﺎزه ﺟﺎﻣﻌﻪ او ﻣﻨﺠﺮ
ﺑـﻪ ﺧﻠﻘـﺖ دوﺑـﺎره ﺳـﯿﺎره زﻣﯿـﻦ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ،ﺟﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺣﻀـﻮر ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺎﯾـﻪ آﺳـﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ
ﻗـﻮم او ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد.
۱۳۱

داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾامﻧﺪاران

 ۷ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰

ﺗﺎﯾﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز

ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪرو ﻣﮏ ﭼِ ﺰﻧﯽ ،اﻣﻮر ﺑﺸﺎرﺗﯽ ادوﻧﺘﯿﺴﺖ

اﯾﻠﯿﺎ ﮐُﻠﺘﻮک ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷـﺒﺎن و ﴎﭘﺮﺳـﺖ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻣﺮدان در داﻧﺸـﮕﺎه ادوﻧﺘﯿﺴـﺖ
ﺷـﻬﺮ زاﺋﻮﮐْﺴـﮑْﯽ واﻗـﻊ در ﮐﺸـﻮر روﺳـﯿﻪ ﺑـﻮد ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻫﻤـﴪش ﺳـﻮار ﻣﺎﺷـﯿﻦ
ﺷـﺪﻧﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺮای ﻣﺴـﺎﻓﺮت ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ درﯾـﺎی ﺳـﯿﺎه رواﻧـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘـﺲ از ده
ﺳـﺎﻋﺖ ،ﺗﺎﯾﺮ ﻣﺎﺷـﯿﻦ دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﺷـﺪ.
ﺑﻮم! ﺑﻮم! ﺑﻮم!
اﯾﻠﯿﺎ منﯽ داﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﺧﱪ اﺳﺖ.
ﺑـﻮم! ﺑـﻮم! ﺑـﻮم! او ﻣﺎﺷـﯿﻦ را ﮐﻨـﺎر زد و ﭘﯿﺎده ﺷـﺪ .وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎی ﻣﺎﺷـﯿﻦ
را ﭼـﮏ ﮐـﺮد ﻣﺸـﮑﻠﯽ ﻧﺪﯾـﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻫﻤـﴪش دﻋـﺎ ﮐﺮد»:ﺧﺪاوﻧـﺪا ،ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ دﭼﺎر
ﻣﺸـﮑﻞ ﺷـﺪه اﻧـﺪ .ﻟﻄﻔـﺎ ﺑـﻪ داد ﻣـﺎ ﺑـﺮس« .اﯾﻠﯿـﺎ ﭘﺸـﺖ ﻓﺮﻣـﺎن ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﻧﺸﺴـﺖ و
ﴍوع ﺑـﻪ راﻧﻨﺪﮔـﯽ ﮐـﺮد .ﺑﻮم! ﺑـﻮم! ﺑﻮم!
ﺻـﺪا رﻓﺘـﻪ رﻓﺘـﻪ ﺑﺪﺗـﺮ ﻣﯽ ﺷـﺪ .ﺗـﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ اﯾﻠﯿـﺎ و ﻫﻤـﴪش  ۶۰۰ﻣﺎﯾﻞ)۱۰۰۰
ﮐﯿﻠﻮﻣـﱰ( راﻧﻨﺪﮔـﯽ ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ .منـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ راﺣﺘـﯽ ﺑﺮﮔﺮدﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ
ﺑﺮوﻧـﺪ .ﻫﻨـﻮز  ۲۵۰ﻣﺎﯾـﻞ ) ۴۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣـﱰ( دﯾﮕـﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪﺷـﺎن ﺑﺮﺳـﻨﺪ.
ﺑﻮم! ﺑﻮم! ﺑﻮم!
اﯾﻠﯿﺎ در ﺳـﮑﻮت دﻋﺎ ﮐﺮد .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﺪاﯾﯽ ﺷـﺒﯿﻪ ﺻﺪای ﯾﮏ ﻣﺮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎﺷـﯿﻦ
را در ﯾـﮏ ﺗﻌﻤﯿـﺮﮔﺎه ﻧﮕﻬﺪار و ﺑﻪ ﴎاغ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر ﺑﺮو«.
درﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ ﺗﺮﺳـﯿﺪه ﺑـﻮد از ﭘﻨﺠـﺮه ﺑـﻪ ﺑﯿﺮون ﻧـﮕﺎه ﮐﺮد و ﯾـﮏ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻣﺎﺷـﯿﻦ
را دﯾـﺪ .وﻗﺘـﯽ ﻣﺎﺷـﯿﻦ را آﻧﺠـﺎ ﻧﮕﻬﺪاﺷـﺖ دو ﻣـﺮد ﻧﺸﺴـﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺣـﺮف
ﻣـﯽ زدﻧـﺪ ،ﮔﻮﯾـﯽ ﮐﺎری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ .اﯾﻠﯿـﺎ ﮔﻔﺖ »:ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﯿـﺪ؟ ﻣﺎﺷـﯿﻨﻢ ﺻﺪا ﻣـﯽ دﻫﺪ«.
ﻣﮑﺎﻧﯿـﮏ ﻫـﺎ ﻣﺎﺷـﯿﻦ را ﭼﮏ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎﯾﺮﻫـﺎ را ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻧﺪ و ﮐﺎرﻫـﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم
دادﻧـﺪ .ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﴎاﻧﺠﺎم ﮔﻔﺖ»:ﺳﻮارﺷـﻮﯾﺪ .ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ«.
اﯾﻠﯿـﺎ ﮔﻔﺖ»:ﻣﻤﻨـﻮن .ﭼﻘـﺪر ﺑﺎﺑـﺖ اﺟـﺮت ﺗﻌﻤﯿـﺮ ﭘﺮداﺧـﺖ ﮐﻨـﻢ؟« ﻣﮑﺎﻧﯿـﮏ
ﺟـﻮاب داد»:دوﯾﺴـﺖ روﺑْـﻞ« ﯾـﺎ ﺣـﺪودا  ۳دﻻر.
۱۳۲

اﯾﻠﯿـﺎ  ۲۰۰روﺑـﻞ را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﯾـﮏ ﻧﺴـﺨﻪ ﺟﯿﺒﯽ اﻧﺠﯿـﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﮐـﺮد .ﭘﻮل را
داﺧـﻞ اﻧﺠﯿـﻞ ﮔـﺬارده و ﺑـﻪ او داد و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻫـﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﭘﺮﺳﯿﺪ»:اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟« اﯾﻠﯿﺎ ﮔﻔﺖ»:اﻧﺠﯿﻞ«.
ﻣﮑﺎﻧﯿـﮏ ﻫـﺎ ﺑﯿﺸـﱰ ﺷـﮕﻔﺘﺰده ﺷـﺪﻧﺪ و ﭘﺮﺳـﯿﺪﻧﺪ»:آﯾﺎ ﺷـام ﺷـﺒﺎن ﻫﺴـﺘﯿﺪ؟« و
اﯾﻠﯿـﺎ ﴎش را ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﺑﻠـﻪ ﺗـﮑﺎن داد .ﭼﻬـﺮه ﻣﮑﺎﻧﯿـﮏ ﻫـﺎ از ﺷـﺎدی ﺑـﺮق ﻣﯽ زد.
آﻧﻬـﺎ  ۲۰۰روﺑـﻞ را از ﮐﺘـﺎب درآوردﻧـﺪ و ﭘـﻮل را ﺑـﻪ اﯾﻠﯿـﺎ دادﻧـﺪ .ﯾﮑـﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﺘﺎب
را ﻧﮕـﻪ داﺷـﺖ و ﮔﻔﺖ»:ﺧـﺪا اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب را ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﻓﺮﺳـﺘﺎد .ﻟﺤﻈـﻪ ای ﮐـﻪ ﺷـام
رﺳـﯿﺪﯾﺪ داﺷـﺘﯿﻢ در ﻣـﻮرد ﺧـﺪا ﺣـﺮف ﻣـﯽ زدﯾﻢ«.
ِ
ﺳـﺎﺧﺖ ﻣﺪرﺳـﻪ راﻫﻨامﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﺑﺨﺸـﯽ از ﺳـﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺎی ﺳـﺒﺖ ﺑﻪ
در ﻣﺤﻮﻃﻪ داﻧﺸـﮑﺪه داﻧﺸـﮕﺎه زاﺋﻮﮐ ْْﺴـﮑﯽ در روﺳـﯿﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

۱۳۳

