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ســر مقـاله

ـلد ـَ راهبــران ب

ـَلد« در معنای نخست به معنی راهنما و راهبری است که راه را می شناسد و به  واژۀ »بـ
فردی اطالق می شود که راه رسیدن به مقصد را از پیش می داند یا به عبارتی به چم و خم 
ـَلد« به کسی گفته می شود که کاری را می داند و در انجام  راه آشناست. عالوه بر این، »بـ
آن مهارت دارد. )نک. فرهنگ عمید(. جالب اینجاست که وقتی از ترکیب راهبِر بلد استفاده 

کنیم به نوعی تکرار یک معنی در آن نهفته است- راهبر همان بلد یا راهنماست.
ـَلدی« شرط الزم راهبری است.  به عبارت دیگر، »بـ

راهبری که مسیر را نشناسد، مردم را به ناکجاآباد می برد. در معنای دوم، بلد کسی است 
که چیزی را می داند یا بلد است.

در این جستار کوتاه، مجلۀ شبان درصدد آن است که به این ویژگی آشنایی راهبر بلد به 
راه انجیل و ورزیدگی او در انتقال آن به دیگران بپردازیم. 
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راه انجیـــل

وقتی کسی به حکم خواندگی ای که از خدا یافته وارد خدمت مسیحی می شود، پا در راهی 
می گذارد که او را در مسیر خدمت انجیل می گذارد. پایه و اساس خدمت مسیحی تعریف 
دیگری ندارد غیر از راه انجیل. دستگذاری به خدمت کشیشی یا شیخ کلیسا یا رهبر گروه 
پرستشی یا تعلیم کتاب مقدس در یک کلیسای خانگی، همه و همه بر یک اصل ثابت و 
تغییرناپذیر بنا شده است: خدمت انجیل. موعظۀ شبان کلیسا، تصمیم گیری دربارۀ موضوعات 
مختلف مرتبط با کلیسا، کلماتی که از زبان رهبر پرستش بر می خیزد و یا درسی که در یک 
کلیسای خانگی به بحث و گفتگو گذاشته می شود، همه و همه بر اصل دعوت و خواندگی 
انجیل بنا شده است- فرمانی که خود مسیح هنگام صعود به آسمان به شاگردان خویش داد 
که به فرمان اعظم مشهور است، گواهی بر همین مدعاست )متی 28: 1۶-20(. وقتی هدف، 
اعالم نجات از طریق مسیح است، راه خودبه خود بر مبنای مقصد و هدف تعیین می شود. 
وقتی هدف رسیدن به کشور چین باشد باید مسیر حرکتی به سوی کشور چین باشد در غیر 
این صورت انتخاب مسیر مفهومی نخواهد داشت. وقتی مقصد و هدف غایی مشخص باشد، راه 
بر همان مبنا تعریف می شود. پس یک راهبر مسیحی مسیر انجیل را می پیماید و پا در جادۀ 

3انجیل گذاشته است.  
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راه صلیب همان راه انجیل است

کتاب  اعمال رسوالن اولین کتاب مدون دربارۀ تاریخ کلیساست که به روشنی دشواری های 
پیش روی رسوالن بعد از صعود مسیح و کلیسای اولیه را به تصویر می کشد. مسیح در طول 
خدمت زمینی خود به پیروان خویش وعده نداد راه آنها هموار و آسان خواهد بود؛ بلکه 
برعکس، او ما را دعوت کرد تا راهبران صلیب او باشیم. )متی 1۶: 2۴-2۶(. نمونۀ زندگی 
مسیح در همۀ اناجیل گواهی بر دشواری راه صلیب برای رساندن پیام انجیل است. عالوه 
بر این، مسیح به جفا، استهزا و تمسخر دیگران اشاره کرد )نک. متی ۵: 11- 12، 10: 22(. 
پس راه انجیل جدای از راه صلیب و سختی نیست. در این میان راهی که ما خادمین یا 
راهبران انجیل انتخاب کردیم، راه و سفری آسان نیست. پیام انجیل پیام مرگ و قیام مسیح 
است که به بهایی گزاف انجامید- بهایی که عیسی با نمونه قرار دادن زندگی خود برای ما 
خادمین انجیل به یادگار گذاشت. اما در این راه، حکمت و یادگیری مهارت و تجربه اندوزی 
نیز در زمرۀ اموری بود که مسیح در طول خدمت خود تا صلیب در قبال شاگردان مورد 

استفاده قرار داد و رسوالن را برای خدمت انجیل آماده کرد. 

راه صلیب همان راه شاگردی است

وقتی مسیح فرمان اعظم خود را به شاگردان می گفت، دست کم این پیش فرض اساسی را 
در ذهن داشت: شاگردان برای خدمت انجیل آماده شده بودند. حال نوبت شاگردان بود 
که آنچه مسیح در فرمان اعظم به آنها گفته بود را به اجرا در بیاورند- خدمت شاگردسازی 
)متی 28: 20( اساس کار خدمت شاگردان در راهی که در آن قدم گذاشته بودند، شاگرد 
ساختن ایمانداران آینده و کلیسای جهانی بود. نقشۀ ازلی و ابدی خدا بر این بود که کار 
مسیح با بشارت و شاگردسازی رسوالن در روز بعد از پنطیکاست شکلی جهانی به خود 
بگیرد. مسیحی که برای رهایی اسرائیل آمده بود، نجات دهندۀ جهان بود و از طریق او همۀ 
جهان در سایۀ کلیسا زیر چتر رحمت و فیض خدا قرار می گرفت. فرمان اعظم به اختصار 
در شاگردسازی خالصه می شد. تعمید در شاگردسازی معنا می گرفت. ایمان و نجات به 
شبانی  نوشته های  در  و  اولیه  کلیسای  تاریخ  در  رسالت  این  می شد.  ختم  شاگردسازی 
رسوالن کامال مشهود است. پولس رسول در اول قرنتیان باب 1۵ آیات 1 تا ۴ انجیل را 

اینگونه خالصه می کند:  

االن ای برادران، شما را از انجیلی که به شما بشارت دادم اعالم می نمایم که آن 
را هم پذیرفتید و در آن قایم هم می باشید، و به سیلة آن نیز نجات می یابید، به 
شرطی که آن کالمی را که به شما بشارت دادم، محکم نگاه دارید واال عبث ایمان 
آوردید. زیرا که اول به شما سپردم، آنچه نیز یافتم که مسیح بر حسب کتب در 

راه گناهان ما مرد، و اینکه مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست.

تعریف انجیل از نگاه پولس رسول اعالن مرگ و قیام مسیح، و در یک کالم موضوع اصلی 
مسیحیت بود. از این رو، هر راهبر مسیحی موظف است این پیام را کامال درک کرده، در 
آن غور کند و زندگی و خدمت و کالم خود در راه صلیب را هر روز بر مبنای آن به پیش 

ببرد. اما این خدمت چه ملزوماتی دارد؟   
در نگاه نخست، ما در جایگاه راهبران کلیسایی قطعا نقش رسوالن در معنی اصلی آن را 
ایفا نمی کنیم. پس لزوما تمام خصوصیات رسوالن را در خود نخواهیم داشت چون عملکرد 
اصلی و رسالت رسوالن در حیطۀ اختیارات خدمتی ما نیست. اما نباید فراموش کنیم که 
رسوالن تقریبا در قریب به اتفاق رساالت بر نقش الگو بودن خود برای راهبران کلیساهای  ۴
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منطقه ای-قومی تاکید می کردند. )اول قرنتیان 11: 1 و ۴: 1۶( برای مثال، رساالت شبانی 
همچون نامۀ پولس به تیموتائوس، نشانگر الگویی است برای نسل راهبران کلیسای جوان 
که از اهمیت باالیی برخوردار است. پولس به طور خاص در اول تیموتائوس 3: 1- 1۶ و 
در رسالۀ خود به تیتوس به نقش رهبر کارآمد و کار بلد اشاره می کند )نک. خصوصیات 
ادبیات مسیحی،  انتشارات جهان  و کورت دی هان،  نوشتۀ هرب وندالگت  رهبران کلیسا 

چاپ 2017، همچنین نک. شبان شمارۀ 7۶-72( 
باید به یاد داشته باشیم که بدون درک انجیل نمی توان در راه آن پا گذاشت و دیگران 
این مستلزم مهارت ها و  برد.  نداریم پیش  از آن  را به مسیری که خود تعریف مشخصی 
توانمندی هایی است اکتسابی که باید در مسیر انجیل آنها را آموخت. در پایان مختصرا به 

چند نکتۀ عملی مهم برای آمادگی در راه انجیل اشاره می کنیم:

)1( ممارست در انجیل را سرلوحۀ خدمت و زندگی خود قرار دهید: در هر آنچه می کنید 
و در هر نوع خدمتی که بدان خوانده شده اید، انجیل را هر روز با خود مرور کنید. هدف 
اصلی و غایی هر خدمت از هر نوعی، باید انجیل باشد. هدف غایی و نهایی پرستش ما نیز 

باید متکی بر انجیل باشد. )نک. یوحنا ۴: ۴2-1(

)2( ممارست در درک کتاب مقدس و یادگیری کالم خدا را به عنوان ابزار راه انجیل در 
داستان  که  آمده  کتابی  در  مکتوب  صورت  به  بشر  رستگاری  تاریخ  دهید:  قرار  اولویت 
زندگی، شکست و پیروزی های شخصیت های متعدد را در خود آورده است. آنچه در انجیل 
آمده تاریخ گسترده و پیچیده ای در خود داشته که در انجیل )مرگ و قیام مسیح( به اوج 
خود رسیده است. انجیل در عین سادگی چندالیه و پیچیده است و این پیچیدگی در سّر 
کتاب مقدس در نقشۀ ازلی خدا در طول تاریخ از طریق عهد عتیق و جدید به دست کلیسا 
رسیده است. راهبران انجیل باید به پیچید گی های این کالم آشنا باشند و همیشه در راه 
درک و تعمق در این کالم بکوشند تا راهبراِن بلِد کالم خدا باشند. حتما باید در شناخت 
و درک کالم خدا کوشا بود و بی وقفه تالش کرد. ناگفته پیداست که مطالعۀ کتاب مقدس، 
جزو  االهیات  تحصیل  و  کالم  معلمین  حضور  در  شاگردی  معتبر،  تفاسیر  کلیسا،  تاریخ 

ضرورت های راهبری کلیساست. 

)3( ممارست در فنون کالمی، مهارت های سخنوری، شناخت انسان ها و انواع جهان بینی های 
به دیگران است.  انجیل  انتقال  موجود و بسط جهان بینی مسیحی و مطالعه، شرط الزم 
راهبران مسیحی برای شنیده شدن عالوه بر فهم انجیل و درک آن، باید بدانند که چگونه 
انجیل را به دیگران منتقل کنند یا به عبارتی در انتقال انجیل و ارتباط گیری پیام آن با 

مردم ورزیده باشند. 

)۴( روح القدس را فراموش نکنید: روح القدس همسفر راه انجیل است. در جایگاه راهبری، باید 
به خاطر داشته باشیم که کار مسیح روی صلیب نقطۀ پایانی برای آغاز خدمت مسیحی و کار 
خدا روی زمین از طریق کلیسای جهانی شد. اینکه مسیح  هرگز ما را ترک نخواهد کرد )متی 
28: 20؛ یوحنا 1۴: 1۶-1۹(، اینکه پادشاهی خدا پیروز و در نهایت بر زمین مستقر و محقق 
خواهد شد، اینکه این پیروزی از قبل مقدر و مشخصا بدان تاکید شده، اینکه مسیح کلیسا را 
به حال خود وا نگذاشته )یوحنا 1۴: 18؛ متی 1۶: 18(، و در نهایت روح القدس نقش همراه، 

تسلی بخش، توان بخش و هدایتگر همۀ ماست را نباید فراموش کرد. 

۵
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التیام بعد از سقط جنین
order@judeproject.org
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سالم در نام پر شکوه عیسی! 
 

عزیزان خداوند، یادم می آید که چند سال پیش در ماه مارس - ماهی که معموال در کانادا 
زمستان هنوز دست بردار نیست و همه جا را برف و یخ پوشانیده است - برف های قسمتی 
از چمن حیاط پشتی خانه مان که با تابش آفتاب نه چندان گرِم زمستانِی آن روِز نسبتا 
معتدل در حال آب شدن بود، توجه مرا به خود جلب کرده بود. یواش یواش آن برف ها 
و یخ های در حال آب شدن امکان خودنمایی به چمن یخ زده - آن هم با رنگی پریده و 
پوشانیده شده با برف و یخ را داده بود تا دوباره نیروی تازه یافته، نو نما و تازه گشته و 

قدرت طراوت یافتن را بدست بیاورد.
باز به خاطر دارم که سوال دیگری بر من مستولی شد و آن این بود که »چه چیزی باعث 
با رنگ زیبای سبزی که  این رکود در چمن سبزی که توانایی رشدی بی نظیر- آن هم 
خالق زمین و آسمان به آن داده است را به اینگونه سرنوشت دچار کرده بود؟« فراتر از 
این، سوال دیگری که در من به وجود آمده بود این بود که چگونه آن علف سبز توانسته 
بود تا تحت آن شرایط سخت زنده مانده و در فرصتی مناسب، مجددا به حالت طبیعی و 

پر طراوتی خود برگردد. 
احتیاجی به تفکر نبود که دریابم برف، یخ، بوران، طوفان، باد و سرما باعث آن رکود رشد 
طبیعی چمن شده بود. ولی اضافه بر این، متوجه شدم که دلیل بقای علف هم همانا اراده، 
طراحی و نقشۀ آفریدگار آن بوده است که با تزریق »دی. ان .ای« منحصر به فردی که به 
به صورت  و  تا در فصل خود-  زنده ای اختصاص داده است  علف و هر گیاهی و موجود 
مانده است، مجددا، در فصل  زنده  راکد ولی  نامناسب جوی که  طبیعی، علیرغم شرایط 

مناسب از قبل تعیین شده، رشد و نمو می نماید.  
این تفکر و توجه، مرا یادآور موضع دیگری نمود- و آن اینکه خداوند، فصل ها را به ارادۀ 

خود و متنوع خلق نموده. 

درۀ استخوان هـای 
خشـک،
یا شهر پرطــراوت 
خــداونـد...

موعظه

حق انتخاب با ماست!
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همه آگاهیم که این وضعیت - یعنی تغییر فصول- دائمی نبوده و با تغییر فصول، سرما 
و یخبندان از بین رفته و جای خود را به گرمای خورشید داده، برف ها آب شده و زمین و 
گیاهان توانایی مجدد رشد و توانمندی خود را باز یافته و علف، که همانا کارش رشد مدام 

و نمایش یکی از زیبایی های خلقت است، حیات دوبارۀ خود را از سر می گیرد. 
انسان ها هم  با همین منوالی که در مورد علف دیدیم،  این مقدمه، و  با  عزیزان خداوند، 
همانگونه فصول مختلفی را در زندگی می گذرانند و هر از گاهی، موانعی چون برف، یخ، باد، 
بوران ها، طوفان ها و سرماهای زندگی )اسفادۀ تمثیلی( در روابط انسان با خداوند، انسان 
با دیگران، و انسان با خود اثر مخربی به جای می گذارند. این موانع نه تنها رابطۀ آنان را با 
خداوند از بین برده و کدر می سازد، بلکه شادمانی و طراوت زندگی آنان را گرفته، روابط 
ایشان را با دیگران به هم زده، و حتی آرامش زندگی را از آنان گرفته و لذت بردن از آن 
چیزی که خداوند از ازل برای آنان در مد نظر گرفته است را هم از آنان محروم می نماید. در 
نتیجه، آنان فقط مانند آن علف یخ زده سعی بر این دارند تا به نوعی روی خود را )و در این 
مورد به صورت »جناس«( »سبز« نگاه دارند. این حاالت، به نحو به خصوصی در زمان های 
خاصی در زندگی مانند زمان اعیاد مختلف مثل نوروز، سال نو، عید کریسمس، عید قیام، 
تاریخ تولد ها و سالگردها و غیره، و بنا به مسئولیت ها و نیازهای مربوطۀ مالی و روابطی و 

غیره بیشتر محسوس بوده و قابل لمس می باشد.
با توجه به این موضوع، ما انسان ها هم، به نوعی این وضعیت ها را در زندگی انسانی تجربه 
می نماییم. برف ها، یخبندان ها، باد و باران ها، بوران ها و طوفان ها، و سرماهای زندگی همانا 
تمثیلی از چیزی است به نام »گناه« در زندگی که مانع از لذت بردن از زندگی به معنی 
واقعی و نیز روابطی ما انسان ها می شود - درست همانند آن علف رنگ پریدۀ زیر یخ که 
تالش بر نونمایی و طراوت دارد، ولی وجود آن عناصر، جلوگیری از سعی و کوشش آن را 
دارد. البته، این حاالت تغییر فصول طبیعی، یک تفاوت با حاالت مشابه ما انسان ها دارد 
و آن این است که فصول در حال تغییر به صورت جنبش های خودکار، این مراحل را طی 
می کنند. ولی در کتاب مقدس اینگونه می خوانیم که ما، انسان هایی که بدون هیچگونه عیب 
و ایراد خلقت یافته بودیم )پیدایش، 1: 31(، ناگهان دچار طوفان زدگی شدیدی در زندگی 
شدیم که ما را از آن حالت سالمتی - جسم، روح، روان و رابطه ای که خداوند در »دی.

ان.ای« ما قرار داده بود افتادیم )پیدایش 3( و دیگر حالت بازگشتی نبود.
این افتادگی تغییر بسیار فاحشی را در ما انسان ها به وجود آورد، و آن همانا از دست دادن 
کلیۀ برکات زندگی که خداوند در»دی.ان.ای« اصلی ما انسان ها هم جای  گذارده- از جمله 
نیاز به رابطۀ شخصی ما با وی. کتاب مقدس در این مورد اینگونه می فرماید که: »...همچنین 
او شوق دانستن ابدیت را در دل های انسان نهاده است...« )جامعه 3: 11، قسمت دوم آیه از 
ترجمۀ مژده(. معنی و مفهوم این آیه آن است که خداوند از ازل نیاز به ارتباط با او را - که 
همانا تامین کنندۀ اصلی شادی و طراوت زندگ است در دل های ما انسان ها نهاده است. 
ولی انسان، کماکان، به زور و توان خود تکیه نموده و می خواهد تا خود مشکالت خود را 
حل و فسخ نموده و آن تغییر و تبدیلی را که در زندگی برای او آرامش، شادی و طراوت بار 
خواهد آورد را که به دنبالش می گردد را با تالش بیهودۀ خود به دست بیاورد - و آن کاری 
است غیر ممکن! بلیز پاسکال، شیمیدان، ریاضیدان، مخترع، نویسنده و فیلسوف مسیحی 
قرن هفدهم، در این مورد اینگونه قلم می زند که »در عمق قلب انسان ها، یک فضای خالی 
و خالء به شکل خداوند می باشد.« با این توصیف، انسان ها به جای پر کردن آن فضای خالء 
با چیزهای مختلف  با روح خداوند برای دریافت برکات و آن دگرگونی ها، آن را  و خالی 
از جمله: پول، ثروت، کار سخت و دنبال پول دویدن، مقام، جاه طلبی، مدارک و درجات 
تحصیلی، روابط نامشروع، قمار، غرور، حرص و حسد، خشم، مبارزه و مسابقه گذاردن با 
دیگران برای دستیابی به آنچه دل شان می خواهد و غیره را نموده و هیچگاه به آن تغییر و 
تبدیل اساسی که فقط خداوند می تواند در زندگی های شان تامین و اجرا بنماید را نمی رسند.  8
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عزیزان خداوند، پس اگر با آنچه با شما در میان گذاردم، همبستگی و احساس همدردی 
می نمایید، می خواهم به شما عزیزان خبر خوب و خوشی را در این ایام نورزی بدهم و آن 
اینکه این حالت انسانی هم مانند همان حالت علف رنگ پریده و سرما زدگی - علیرغم 

وضعیت عدم بازگشت به حال سابق که قبال عرض کردم، می تواند همیشگی نباشد.
شاید بپرسید که این چگونه می تواند باشد؟ آیا این دو موضوع ضد و نقیض نمی باشد؟ - 
بلی، این سوال بسیار خوبی است! دلیلش این است که آفتاب دیگری در زندگی ما انسان ها 
موجود است که قدرت دادن حرارت و شور و شوق خاصی را در زندگی دارا می باشد که هیچ 
فرد و قدرت دیگری توانایی انجام آن را ندارد! او توانایی آب کردن تمامی یخ  های موجود 
در زندگی ما انساندها را دارا است. او می تواند تمامی طوفان های زندگی مار را آرام نماید 
)مرقس ۴: 3۹(. اسم او »ستارۀ درخشندۀ صبح«  یعنی عیسای مسیح می باشد )مکاشفه 
22: 1۶(. او می گوید که اگر ما قلب های سنگی، یخی، سرد و شکستۀ خود را به او بدهیم، 
او توانایی ترمیم و توانمند نمودن آن را داشته و می تواند به آن قلوب بی حال حیاتی نو 
ببخشد )حزقیال 3۶: 2۶( تا ما، همانند روزی که واقعا به همان صورتی »نو«  آفریده شده 
بودیم - که اتفاقا همنام عید »نوروز« خودمان است، یعنی یک روز واقعا »نو« باز گردیم. 
او می تواند به ما بینایی، بصیرت، حکمت، دانایی بدهد تا دوباره توانایی رشد، نمو و طراوت 
زندگی از دست رفته را باز یابیم. آیا این همان چیزی نیست که به دنبالش می گردیم؟ آیا 
این همان تغییر و تبدیلی که در جستجویش هستیم نیست؟ ولی حقیقت این است که 

دستیابی به آن هرگز برای مان مقدور نبوده و به واقعیت تبدیل نمی گردد؟ 
پس عزیزان خداوند، اگر در این ایام عید نوروز، )همانند آن علف یخ زده احساس می کنید 
که ای کاش آن برف و یخ ها از بین می رفت تا توانایی رشد و نمو مجدد آن علف باز یافته 
و  زندگی  خود،  در  خاصی  تغییر«  و  »تبدیل  نو«،  »روزی  به  احتیاج  هم   شما  و  شود(، 
روابط مان احساس می کنید، بیایید تا با صمیم قلب و به نام عیسای مسیح از خداوند آن را 
بطلبیم، و او ندای ما را پاسخ خواهد داد! اگر روابط خانوادگی، روابط دوستی، کاری ، مالی ، 
احساسی ، روحی ، روانی  و غیرۀ شما در حالت و وضعیت وخیمی است- و خرابی اینگونه به 
نظر می رسد که دیگر قابل جبران نیست- و شما نگرانید، امیدوار باش! اگر فکر می کنید 
که نمی توانید این مشکل اساسی را در زندگی تان حل بکنید، بدانید که به تنهایی و قدرت 
خود قادر به انجام آن نخواهید بود! و اگر شرط پیروزی در نامالیمات و مشقت های زندگی 
غیر ممکن به نظر می آید، بدانید که کتاب مقدس می فرماید که دوستی هست که از برادر 
به ما نزدیکتر است )امثال 18: 2۴(. پس بیایید تا بگذاریم آن ستارۀ درخشندۀ صبحگاهان در 
زندگی های مان بدرخشد - چون هر چیزی در عیسای خداوند امکان پذیر است )متی 1۹: 2۶(. 
ولی متاسفانه، بیشتر انسان ها مانع از درخشیدن و تابیدن نور این ستاره در زندگی های شان 
می شوند که همانا آنان را در همان وظعیت سابق و راکد- درست مانند آن علف رنگ پریده 
و یخ زده باز می دارد. آنان درۀ استخوان های خشک و پوسیده را به شهر خداوند که نهری 
پر نشاط در آن جاری است را ترجیح می دهند )حزقیال، فصل 37(. آنها می خواهند که 
با توانایی ها و قدرت خود مشکالت خود را حل و فسخ نمایند. ولی این کار امکان پذیر 
نمی باشد! تمامی سعی آنها بیهوده، بی فایده و بدون پاسخ می ماند. چرا؟ چون ما دشمن 
مشترکی به نام »فرشتۀ تاریکی« یعنی همان شیطان پلید را داریم که همانگونه که آدم 
و حوا، اجداد اولیۀ ما را فریب داد، امروز هم نه فقط ما را دچار این دردها و مشقت های 
زندگی نموده، بلکه سخت در کار است تا ما را از دستیابی به آرامش و وجد خداوندی، و 

آنچه از دست ما گرفته است را بگیرد.
عزیزان خداوند، کتاب مقدس به ما می آموزد که او آماده است تا ما را در این چالش سخت 
و عظیم  زندگی یاری دهد )متی 7: 7-  12(. آیا می خواهید که در این ایام عید نوروزی، 
این فرصت مغتنم را به او بدهید تا تغییرات جدی و تبدیل های اساسی الزم در زندگی شما 

۹عزیزانش را انجام بدهد؟ اگر مایل هستید، به این چند نکتۀ زیر توجه بفرمایید:
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نکتۀ اول: همانگونه که قبال عرض شد، گناه ما را چرکین نموده و از خداوند جدا و دور 
نموده است. )رومیان ۶: 23 قسمت اول آیه و اشعیا ۶۴: ۶(.

نکتۀ دوم: ولی خداوند راهی را مهیا نموده تا لباس های چرکین گناه را از تن ما در آورده، 
نه تنها آنها را بشوید و مانند برف سفید نماید، بلکه تمامی گناهان ما را هم نادیده گرفته و 
در اعماق دریا ها دفن نماید )اشعیا 1: 18؛ مزمور 103: 12؛ اشعیا ۴3: 2۵؛ میکاه 7: 1۹(.

نکتۀ سوم: خداوند قول این را به ما می دهد که آن ملخ هایی که تمامی محصوالت زندگانی 
ما را خورده و از بین برده اند را به ما باز خواهد داد )یوئیل 2: 2۵(.

نکتۀ چهارم: در ضمن، او، تمامی اشک های منتج از این بالزدگی را هم پاک خواهد نمود و 
همه چیز »تازه و نو« خواهد گردید )مکاشفه 21: ۴(. 

این، وی به ما زندگانی جاودانه خواهد داد )رومیان ۶: 23 قسمت  بر  نکتۀ پنجم: عالوه 
دوم آیه(.

نکتۀ ششم: و نه تنها او این پنج قولی را که به ما داده است را انجام خواهد داد، بلکه در 
منزل وی جای فراوان است و تا ابد ما را در آنجا جای خواهد داد )یوحنا 1۴: 2(.

نکتۀ هفتم: آنگاه، و فقط آنگاه، خواهیم توانست تا آن »تغییر و تبدیل« که همانا شامل 
سالمتی، آرامش و وجد واقعی در زندگی را که در جستجو و طالب و آرزومند آن هستیم 
را بیابیم- و همچنین از ارادۀ خداوند در زندگی  های مان )که همانا شامل آن تغییر و تبدیل 

اساسی را که آرزو داریم برسیم( - متی ۶: 33؛ رومیان 12: 2-1(. 

در خاتمه، مایلم که یادآوری نمایم که فقط خداوند است که می تواند طراوت و شادی از 
دست رفتۀ زندگی را به شما عزیزان برگرداند! تنها او است که می تواند روز شما را واقعا 
تبدیل به روزی نو نماید! در غیر اینصورت، مانند همان علف یخ زدۀ پنهان در زیر برف، 
تمامی سعی ما بیهوده بوده و فقط تظاهر به آنچه باید باشیم خواهیم نمود و صورت خود 
ایام نوروز هم فقط با سیلی خواهیم توانست که سرخ نمایان بکنیم. با همین  را در این 
حساب، کماکان، ما به صورت همان استخوان های خشک باقی مانده و تظاهر به زنده بودن 
خواهیم نمود. شهرمان بی آب و علف مانده و به زودی آنچه را هم که باقی مانده است را 
باد به اینسو و آنسو خواهد پراکند. عزیزان خداوند، او امین است )اول قرنتیان 1: ۹(،  او را 

بچشید و ببینید که او نیکوست )مزمور 3۴: 8(.
یکی از زیباترین آیه های کتاب مقدس در این رابطه را می توان در کتاب دوم قرنتیان ۵: 
17 )ترجمۀ ایالم( یافت که اینگونه می فرماید: »پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه 
است. چیزهای کهنه درگذشته؛ هان، همه چیز تازه شده است!« عزیزان خداوند، تازگی و 
طراوت، نیاز به تغییر و تبدیل دارد. همانگونه که سی. اس. لوئیس، نویسنده، شاعر، استاد 
ادبیات، االهیدان و مدافع االهیات مسیحی قرن 21 می گوید، »تغییر نمی تواند فرایندی 
]موفق[ محسوب گردد، اگر در اندرون تغییر و تبدیلی حاصل نشود.« پس اگر نیازی به 
تغییر، تبدیل، و تازگی در این روزهای پیش از عید نوروز را داریم، اکنون می دانیم چه 
را  امسال، معنی و مفهوم خاصی  نوروز  امیدوارم که عید  اختیار داریم.  را در  گزینه هایی 
برای تان داشته باشد و نهایتا به آن تغییر اساسی ای که در زندگی دنبال می نمایید، دستیابی 

نمایید! پس بدانیم که حق انتخاب با ما است! 
شما  جمیع  با  روح القدس  مشارکت  و  خداوند،  محبت  مسیح،  عیسای  خداوندمان  فیض 

عزیزان باشد!
نوروز بر همگی شما عزیزان خداوند مبارک باد!

کشیش تامی میوایان
تامی میوایان عضو و مدیر انجمن کلیساهای انجیلی آمریکای شمالی است.

این متن موعظه به جهت تقارن آن با ایام نوروز منتشر می شود.  10
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خدمات مسیحی هزارۀ سوم

االهیات مسیحی، برای همگان، به رایگان

سازمان خدمات مسیحی هزارۀ سوم ارائه دهندۀ دروس االهیاتی در سطح دانشگاهی برای 
تربیت خادمین مسیحی در کشورهای مختلف است. این سلسله دروس در قالب درس هایی 
تصویری با همکاری و مشارکت مطرح ترین االهیدانان مسیحی تهیه و تدوین شده است. 
پیلو  جنی  خانم  و  پرات  ریچارد  دکتر  همکاری  با   1۹۹7 سال  در  سوم  هزارۀ  سازمان 
پایه گذاری شد. در سال 1۹۹8، تنها یک سال بعد، وب سایت هزارۀ سوم به روی اینترنت 
رفت و اولین سری دروس تصویری با عنوان »پیامبران عهد عتیق« در دسترس مخاطبین 
قرار گرفت. سال 2000 شروعی بود برای ترجمۀ دروس به زبان روسی و یک سال بعد از 
آن این درس ها به ترتیب، به زبان چینی و اسپانیایی و باالخره به زبان عربی ترجمه شدند. 
سال 200۵ نقطۀ اوج محبوبیت این وب سایت مسیحی با حدود شش میلیون بازدیدکننده 
بود. در سال 2008، پنجاه درصد دروس یکسال اول دورۀ االهیات مسیحی تدوین و به 
مرحلۀ اجرای تصویری درآمد. در سال 200۹ تعداد مراجعه کنندگان به 2۴ میلیون رسید 
و باالخره در سال 2010، دروس هزارۀ سوم در بیش از 100 کشور جهان مورد استفاده 

قرار گرفت.
انگلیسی( و  ارائه مقاالت بسیار خواندنی )فقط به زبان  از نقاط قوت دیگر این وب سایت 
در  از دروس موجود  برای هر یک  اختصاصی  راهنمای مطالعۀ  تدوین  و  تهیه  همچنین  
وب سایت است که کار را برای دانشجوی االهیات ساده تر می کند. عالوه بر این، همچنانکه 
از شعار این وب سایت بر می آید همۀ مطالب موجود در وب سایت به رایگان در اختیار همه 
قرار دارد و همه می توانند بدون هیچ محدودیتی تمام دروس را به صورت تصویر، صوت و 
متن در قالب های مختلف دانلود کنند. حتی طرح روی جلد هر درس نیز به صورت فایل 

عکس در اختیار مراجعه کنندگان به این وب سایت قرار گرفته است. 
و  می کند  همکاری  وب سایت  این  فارسی  بخش  در  جودپراجکت  سازمان  که  مفتخریم 
فرصتی بی نظیر برای مسیحیان فارسی زبان به وجود آورده تا مطالب درسی االهیاتی عمیق 
و صحیح را به زبان مادری خود مطالعه کنند. امیدوارم شما نیز با استفاده از این وب سایت 

از خدمات آن بهره مند شوید و از مطالب آن در خدمت و زندگی خود استفاده ببرید. 

www.farsi.thirdmill.org
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افسسيان 14-3:1
 جان مک آرتور- بخــش اول

نقشۀ كلي و ابدي خداوند
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با اینکه ما بر جوانب بدن مسیح، که بخشي از زندگي ایماندار بر روي زمین است تاکید 
کردیم، ولي در واقع بدن فراتر از قالب زمان و مکان می گنجد. بدن در بي زماني ازلیت با 
طرح عالي خداي قادر مطلق شکل گرفت. خداوند »سّر ارادۀ خود ]سّري که درعهد عتیق 
نهفته است[ را به ما شناسانید... براي انتظام کمال زمان ها تا همه چیز را خواه آنچه در 
آسمان و خواه آنچه بر زمین است، در مسیح جمع کند، یعني در او« )افسسیان 1: 10-۹(. 
»که این ّسر از راه کشف بر من اعالم شد، چنانکه مختصرا پیش نوشتم... که آن در قرن هاي 
گذشته به بني آدم آشکار نشده بود، به طوري که الحال بر رسوالن مقدس و انبیاي او به 

روح مکشوف گشته است« )افسسیان 3: 3 و ۵(. 

سپس پولس توضیح داده و می گوید: »که امت ها در میراث و در بدن و در بهرۀ وعدۀ او 
از ماموریت خود سخن  انجیل شریک هستند« )3: ۶(. و در آیۀ ۹  در مسیح به وساطت 
می گوید: »و همه را روشن سازم که چیست انتظاِم آن سّر« )3: ۹(. سّر بدن این است که 
یهودیان و امت ها با هم جمع شده و بدني واحد که مسیح سر آن است شکل داده اند و 
خداوند بدني از یهودیان و امت ها، فقیر و غني، با سواد و بي سواد، مرد و زن، آزاد و غالم 

یعني »یک انسان« جدید را آفرید )2: 1۵(.

ِسّر در مفهوم کتاب مقدسي حقیقتي است که خداوند در ابدیت آن را مقدر و مخفي کرد 
تا در زمان معین آشکار کند. پیش از اینکه ما به دنیا بیاییم و قبل از اینکه زمین شکل 
بگیرد، خداوند طرح بدن مسیح- کلیسا- را ریخت )1: 3- ۶(. پولس شکل گیري سّر بدن 

را به پیشداني خدا در ازلیت نسبت مي دهد. 

دانستن این امر که خداوند مرا محبت کرده و در چارچوب نقشۀ جامع خود، پیش از بنیاد 
عالم، در بدن مسیح قرار داده موجب خوشحالي است. تأمل در این حقیقت سبب شد تا 
پولس در یک جملۀ200 کلمه اي در زبان یوناني- که شاید بلندترین جملۀ ادبیات دیني 
است- لب به ستایش خداوند بگشاید. )3:1-  1۴( این جملۀ پیوسته و در عین حال منفصل 

را، از آنجایي که جملۀ پیچیده اي است باید قسمت به قسمت مورد مطالعه قرار دهم. 
به  از جالل  او  از قلب پولس جاري می شود. فکر  این سرود پر شور و احساس پرستشي 
جالل، از برکت به برکت و از اعجاز به اعجاز سیر می کند. او از برگزیدگي، تقدس، ازپیش 
برگزیدگي، هویت بخشي، فرزند خواندگي، پذیرش، فدیه، آمرزش گناهان، حکمت، فطانت، 
جالل، میراث و از روح القدس مختوم شدن سخن می گوید. این شعر پرستشي پولس شامل 
همۀ این تعالیم اصلي است و در عین حال، روند شکل دادن به بدن قبل از بنیاد عالم را 

نیز مرور می کند.

او پیوسته خدا را جالل می دهد: »براي ستایش جالل فیض خود« )1: ۶( ؛ »جالِل او ستوده 
شود« )1: 12( و »تا جالل او ستوده شود« )1: 1۴(. در واقع سرود پرستشي شامل سه 
بخش است: اول، نمود گذشتۀ تشکیل جاوداني بدن توسط خدا )1: ۴- ۶( ؛ سپس نمود 
کنوني آن )1: ۶- 11( ؛ و باالخره، نمود آیندۀ آن )1: 12- 1۴(. نقشۀ ابدي خدا براي بدن 

سه بخش دارد: گذشته: برگزیدگي؛ حال: فدیه؛ آینده: میراث.

پولس هفت واقعیت دربارۀ شکل گیري بدن در پیشداني ازلي توسط خدا را ارائه می دهد 
)1: ۴- ۶(. هفت معموال عدد خداوند براي بیان کمال و تمامیت است. پولس، )1( روش 
در  خدا  انگیزۀ   )۵( بدن؛  هدف   )۴( برگزیدگي؛  زمان   )3( برگزیدگان؛   )2( برگزیدگي؛ 

برگزیدگي؛ )۶( نتایج برگزیدگي او و )7( هدف غایي بدن را نشان می دهد. 
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روش برگزیدگي 

»چنانکه ما را... در او برگزید« )۴:1(. این آیه روش برگزیدگي را توصیف می کند. کسي او 
را وادار به این کار نکرده بود؛ او با ارادۀ خوداستوارش کساني را که باید در بدن مسیح جاي 
 )eklego( گیرند برگزید. برگزیدگي، نقشۀ او بود. ریشۀ یوناني کلمۀ »برگزیدن« یا  اکلگو
به معناي »دعوت کردن« یا »انتخاب کردن« است. او به دور از هرگونه دخالت ارادۀ بشري 
»برگزیدن«  یوناني  فعل  آنجایي که  از  زد.  انتخاب  به  اقتدار خود دست  براساس  و صرفا 
انعکاسي است )یعنی در واقع بازتابي از »خود« در معنا ارائه مي کند(، این آیه این گونه معنا 
می دهد: »چنانکه ما را.... براي خود برگزید.« خدا مستقل از هر گونه تاثیر خارجي عمل 
کرد. قلب پولس با چنین فکر پر جاللي لبریز شد و خدا را به خاطر برگزیدن گناهکاران 

بي ارزش متبارک خواند. 

خدا پیش از آغاز جهان، نام ها را در دفتر حیات نوشت. »آن وحش که دیدي، بود و نیست 
و از هاویه خواهد بر آمد و به هالکت خواهد رفت؛ و ساکنان زمین، جز آناني که نام هاي 
ایشان از بناي عالم در دفتر حیات مرقوم است، در حیرت خواهند افتاد از دیدن آن وحش 

که بود و نیست و ظاهر خواهد شد« )مکاشفه 8:17(. )ببینید مکاشفه 1۵:20(. 
با  را  باب  این  پولس  که  است  دلیل  همین  به  است؛  برکات  تمام  علت  اولین  برگزیدگي 
برگزیدگي آغاز می کند. آموزۀ برگزیدگي در سرتاسر کتاب مقدس دیده می شود. خدا همه 
 .)۶ )خروج  شد  انتخاب  اسرائیل  قوم  می دهد.  انجام  خود  فکر  و  اراده  بر حسب  را  چیز 
 .)۶:2 پطرس  )اول  برگزیده شد  21:۵(. مسیح  تیموتائوس  )اول  انتخاب شدند  فرشتگان 
بنابراین شکل گیري  )اعمال 1۵:۹(.  انتخاب شدند  معیني  انجام وظایف  براي  ایمانداران 

بدن بر اساس گزینش خداست.

عیسي به شاگردانش گفت: »شما مرا برنگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم« )یوحنا 1۶:1۵(. 
و در همان انجیل آمده است: » به آن کساني که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان 
خدا گردند، یعني به هر که به اسم او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه 

از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد یافتند« )یوحنا 13-12:1(.

همچنین در رساالت می خوانیم: »ما را نجات داد و به دعوت مقدس خواند نه به حسب 
اعمال ما بلکه بر حسب ارادۀ خود و آن فیضي که قبل از قدیم االیام در مسیح عیسي به 
به خاطر  را  این جهت همۀ زحمات  »از  بنابراین  و   .)۹:1 تیموتائوس  عطا شد«  )دوم  ما 
جالل  با  است  عیسي  مسیح  در  که  را  نجاتي  نیز  ایشان  تا  می شوم  متحمل  برگزیدگان 
جاوداني تحصیل کنند« )دوم تیموتائوس 10:2( و باالخره در دوم تسالونیکیان 13:2 آمده 
است: » اما اي برادران و اي عزیزان خداوند، می باید ما همیشه براي شما خدا را شکر نماییم 

که از ابتدا خدا شما را برگزید براي نجات«. 

علي رغم وجود تردیدهاي موجود بین بعضي از مسیحیان، وجود این عبارت در کتاب مقدس 
که از برگزیدگي ایمانداران توسط خداوند سخن می گوید، براي ایجاد بحث و مجادله نبوده 
است. برگزیدگي یک واقعیت است. این امر باعث سلب مسئولیت بشر نمی شود و مانعي 
براي پاسخ ِایماني فرد نیست. عیسي فرمود: »هر که به جانب من آید، او را بیرون نخواهم 
نمود« )یوحنا ۶: 37(. اما شاید بگویید »این دو موضوع با هم جور در نمی آیند«. حق با 
اینها- برگزیدگي و مسئولیت انساني- جدا از هم حقیقت دارند و  اما هر دوي  شماست. 
تناقضي ظاهري1 را شکل می دهند. اما هیچ تناقضي در ذهن خدا وجود ندارد. او تمام و 
کمال آن را درک می کند و این ما هستیم که از درک آن قاصریم. ایمان و نجات ما کامال  1۴
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به برگزیدگي خدا بستگي دارد و روزي که شخص به عیساي مسیح ایمان می آورد، با میل 

خود این کار را انجام داده است. 
اگر نجات به انسان بستگي داشته باشد، پرستش خدا مضحک است. اگر نجات به ما بستگي 
داشت، سرود می خواندیم و می گفتیم: »ستایش و جالل در اعلي علیین بر من باد.« اما، در 
واقع، پرستش خدا از سوي ما رواتر است زیرا در شکل دادن بدن پیش از آغاِز جهان، خدا 
ما را با حکم قاطع خود و بدون دخالت دست بشر انتخاب کرد. پس چگونه باید خدا را به 

خاطر کارش ستایش کرد! آموزۀ برگزیدگي به خدا اجازه می دهد تا خدا باشد. 

افراد  بعد  را به همگان عرضه کند و  انتخاب کند، نجات  را  چطور خدا می تواند بعضي ها 
انتخاب نشده را مسئول بداند؟ من نمی دانم. این فقط براي ما یک معماست. نمی دانم چطور 
خدا این مسئله را حل خواهد کرد ولي من همه چیز را به او وا می گذارم. کتاب مقدس 
تعلیم می دهد. شنیده ام که بعضي ها می گویند حقیقت  را  برگزیدگي و مسئولیت بشري 
چیزي بین این دو است. اما اینگونه نیست! حقیقت در دو نهایت قرار گرفته و چیزي بین 
این دو و مثل آش شله قلمکار نیست. بگذارید خدا، خدا باشد و انسان، انسان. من می گویم 
خدا را به خاطر این اسرار شکر می کنم و از اینکه می دانم خداوند پیش از آنکه به این جهان 

بیایم مرا محبت کرده، غرق در شادي می شوم. 

1۵
order@judeproject.org
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تشخیص اراده خداوند
order@judeproject.org
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دانشــگاه  از  دکتــرا  مــدرک  دارای  اکســنواد  ُری 
 )Trinity International University( بین المللــی تثلیــث
و  او  اســت.  ایلینــوی  ایالــت  دیرفیلــد،  شــهر  در 
همســرش بیــش از 30 ســال میــان مســلمانان در اروپا 
 COMMA ــر ــس و مدی ــد. او موس ــکا کار کرده ان و امری
اتحادیــۀ خدمــات بــه مســلمانان در امریــکای شــمالی 
و نویســندۀ کتــاب »انجیــل بــرای اســالم: بشــارت بــه 
ــک  ــن ی ــمالی« و همچنی ــکای ش ــلمانان در امری مس
ــام  ــه ن ــمتی ب ــش قس ــی ش ــری دی وی دی آموزش س
ــا  ــیح محور ب ــتی مس ــای دوس ــی: بن ــا عیس ــفر ب »س

ــت. ــلمانان« اس مس

ی  اكسنواد -بخش اول   مصاحبه با رُ
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از  اولین سوال را بپرسیم، یک زندگی نامة کوتاه  اینکه  از  ممکن است لطفا قبل 
خودتان برای ما بگویید؟

برای  از پدر و مادری مهاجر متولد شدم که طی جنگ جهانی دوم در سال 1۹۵1  من 
 Norwegian انجام یک دورۀ خدمتی کوتاه مدت نروژ را ترک کرده بودند تا در امریکا با
Seaman’s Mission به ملوانان نروژی ای که در بندر شهر فیالدلفیای ایالت پنسیلوانیا 
روی کشتی ها کار می کردند خدمت کنند. پدرم که نمی توانست به نروژ برگردد، به شمال 
غربی امریکا جایی که دو برادر بزرگش زندگی می کردند رفت. به این ترتیب من در یک 
خانۀ مسیحی بزرگ شدم. چراغ خانۀ ما با حضور خادمین و صحبت از کار خدا در سراسر 
دنیا، روشن بود. این موضوع روی من تاثیر گذاشت و در شش سالگی خدا من را به خدمت 
فراخواند. من دو زبانه بزرگ شدم و پدر و مادرم در حالیکه ما بچه ها در مدرسه انگلیسی 

یاد می گرفتیم، با ما در حال آموختن زبان بودند. 
پدرم در یک مزرعۀ کوچک در نروژ بزرگ شده بود و مادرم در یک مزرعۀ بزرگتر. پدرم 
آموزش کابینت سازی دیده بود اما بعدا به مدرسۀ کتاب مقدس در اسلو پایتخت نروژ رفته 
بود و به عنوان پرستار، مددکار اجتماعی و مدیر آموزش دید. مادرم مزرعه را ترک کرده 
بود و به مدرسۀ پرستاری در اسلو رفته بود. آنها با هم آشنا شدند و بعد از جنگ جهانی 

دوم ازدواج کردند. بزرگترین خواهرم در نروژ به دنیا آمد. 
زندگی ما زندگی معمولی بچه های مهاجر بود. ما در دو دنیا زندگی می کردیم: دنیای پدر و 
مادرمان که به خاطر کشمکش با ساختن یک زندگی جدید بدون داشتن ساختار خانوادگی 
و ارتباطات آشنا که در موطن داشتند، نگاه شان به آن کشور بود، و دنیای جدید که آن را 
از طریق مدرسه و دوستان مان در کوچه و بازار کشف می کردیم. زمان زیادی طول نکشید 
که از حرف زدن به زبان نروژی با پدر و مادرمان، به جایی رسیدیم که وقتی با ما نروژی 
حرف می زدند جواب آنها را به انگلیسی می دادیم. به تدریج انگلیسی آنها به حدی خوب 

شد که با ما انگلیسی صحبت کنند. 
ما  از  پدرم  یکشنبه  هر  بود.  خانواده  در  موضوع  مهم ترین  عیسی  با  رابطه مان  و  کلیسا 
می پرسید که در کلیسا و جلسات مطالعۀ کتاب مقدس چه چیزی یاد گرفتیم، و بعد به 
برنامۀ رادیویی بیلی گراهام به نام »ساعت تصمیم« گوش می کردیم. مادرم هر شب به هر 

دو زبان انگلیسی و نروژی با ما دعا می کرد. 

سوال 1( با توجه به پیشینه و سابقة خانوادگی، ارتباط شما با ایرانی ها و به طور 
کلی دنیای اسالم چگونه شکل گرفت؟

وقتی که در سال 1۹7۶ به دانشکدۀ االهیات رفتم، درس خدمت جهانی از تاریخ شناِس 
معروِف خدمت، دکتر هربرت کین برداشتم. در آن کالس متوجه شدم که تعداد مبشرین 
برای اسکیموهای آالسکا از  تعداد مبشرین برای کل دنیای اسالم، که دومین دین بزرگ 
دنیاست، بیشتر است. این اطالعات برای من کافی بود تا تصمیم بگیرم به جایی بروم که 
نیاز بیشتری بود. دلیل من این بود که دو زبانه و دو فرهنگی بزرگ شده بودم و همین من 

را کاندیدای خوبی برای خدمت چندفرهنگی می کرد. 
برای  Evangelical Free Church Mission ملحق شدم، هیچ زوج مبشری  به  وقتی 
جهان اسالم تعیین نشده بود. آنها مرا تشویق کردند تا قبل از اینکه به کشورهای خارجی 
بروم، در امریکا کلیسایی چندفرهنگی تاسیس کنم. من کلیسایی را در حومۀ شهر نیویورک، 
هوبوکن نیوجرسی تاسیس کردم. بعد از تاسیس کلیسا در هوبوکن از سال 1۹81 تا 1۹8۵ 
در یک منطقۀ متراکم شهری، عروس تازه ام )کلیسا( برای خدمت به کار گرفته شد. این 
درست زمانی بود که انبوه زیادی از مبشرین به کشورهای خارجی می رفتند. آنها استراتژی 
خود را تغییر دادند تا فرستادن مبشر به کشورهای جدید را کم کنند و تمرکز خود را بر 
فرستادن مبشرین بیشتر به کشورهایی که از قبل در آنها بودند، قرار دهند. آنها به من  18
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گفتند که می خواهند کاری در بروکسل، پایتخت بلژیک شروع کنند، جایی که گروه های 

دیگر آنها میان بلژیکی ها کار می کردند. قرار بود من بین مردمان شمال افریقا کار کنم.
من و همسرم به فرانسه رفتیم تا زبان فرانسوی یاد بگیریم. ما یک سفر به شمال افریقا 
داشتم و در نهایت در سال 1۹8۶ به بروکسل رسیدیم. خیلی زود بعد از رسیدن مان به 
یک  طرف  از  آمده اند.  آنجا  به  پناهجو  ایرانیان  از  عظیمی  موج  شدیم  متوجه  بروکسل، 
آژانس پناهندگی از من خواسته شد تا یک کار خدمتی را با آنها شروع کنم. بعد از گفتگو 
با سازمان های خدمتی دیگر که مشغول کار میان مردمان شمال افریقا در بلژیک بودند، 
مطالعۀ  جلسۀ  یک  کوتاه  مدت زمانی  در  کنم.  کار  ایرانی ها  با  که  کردند  تشویق  مرا  آنها 
عیسی  دربارۀ  مشتاق شنیدن  بسیار  ایرانی ها  که  بردیم  پی  و  کردیم  برقرار  کتاب مقدس 

بودند- چیزی که در بین اهالی شمال افریقا نادر بود. 
از آن زمان در حد توان با ایرانی ها کار کرده ام.

سوال 2( شما تقریبا 2۰ سال در بین ایرانیان کار کرده اید. خدمت کردن به آنها در 
طول این سال ها را چطور توصیف می کنید؟

این بزرگترین امتیازی بوده که تا به حال داشته ام. تا به حال چنین مردم خونگرم، مهمان نواز 
و دوست داشتنی ای ندیده ام. ایرانی ها برای خدا اشتیاق دارند و می توان به آنها نزدیک شد. 
شاید جالب باشد که مقایسه ای بکنم. وقتی که در اروپا کار می کردم با ترک ها و مردمان 
شمال افریقا هم کار کردم ولی پاسخ خیلی محدودی به تالش های ما برای نزدیک شدن 
به آنها وجود داشت. در امریکا برای شروع یک خدمت بین اهالی جنوب آسیا، هندی ها 
و پاکستانی ها کمک کردم. آنها مشتاق ایجاد دوستی بودند اما وقتی به صحبت از عیسی 
ایرانی ها برای دوستی و تبادل عقاید، آغوشی باز داشتند.  اما  می رسیدم، بی عالقه بودند. 
خیلی از آنها تحت رهبری رهبران مذهبی ایران فقط سختی را تجربه کرده بودند و کاری 
با اسالم نداشتند. آنها مشتاق حقیقت هستند. به خاطر دالیلی فراتر از درک من، زمان خدا 

برای ایرانی ها فرا رسیده است. 

که عمدتا  به خوانندگان مجلة شبان  معرفی شما  برای  ما  اصلی  دلیل  سوال ۳( 
به  شما  شدۀ  منتشر  اخیرا  کتاب  هستند،  مشایخ  و  معلمین  مسیحی،  رهبران 
فارسی، »برخاسته از خاکستر با مسیح« است. پیرو پاسخ قبلی تان، کتاب شما در 

کل چه چیزی راجع به کلیسای ایرانی می گوید؟ چرا این کتاب را نوشتید؟ 
دوست دارم اول سوال دوم را جواب بدهم. در حال انجام کارهای پایانی برای مقطع دکترا 
بودم که دو نفر از دوستانم به صورت مجزا برای کمک با من تماس گرفتند. آنها هر دو از 
رهبران کلیسای ایرانی بودند و وقت زیادی صرف تریاژ )تریاژ فرایند اولویت بندی بیماران 
برای بهره مندی از درمان است که بر اساس شدت وخامت حال بیمار انجام می شود.  ( 
می کردند- از بحرانی به بحران دیگر در کلیسای ایرانی می رفتند. هر دوی آنها چیزی شبیه 
این گفتند که: »ُری، تو با ایرانی ها کار کرده ای و ما را می شناسی. ما همۀ وقت مان را صرف 
رسیدگی به بحران های پیاپی می کنیم. به کسی احتیاج داریم که از بیرون بیاید و نگاهی 
به آنچه که در کلیسا در حال اتفاق افتادن است بیاندازد و به ما بگوید جریان چیست و 

چه کاری باید بکنیم.«
برادر به سراغم آمدند، در حال نهایی کردن موضوع تحقیقم بودم. مشیت  این دو  وقتی 
االهی بود که در چنان وقتی، چنین درخواستی کنند. به سرعت یک طرح تحقیق نوشتم 
و مورد موافقت قرار گرفت. در همان زمان دوست دیگری به من گفت که از کلیسایم برای 
این تحقیق درخواست بودجه کنم و کلیسا هم بالفاصله موافقت کرد. استادم گفت تحقیق 
بروکسل خدمت  در  هنوز  که  بود  زمانی  این  کنم؛  انگلیسی زبان محدود  به کشورهای  را 
1۹می کردم و آنجا خارج از پارامترهای تحقیق من بود و همین باعث می شد تا مکانی عالی 
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برای امتحان اولیۀ تحقیقم در بین ایرانیاِن آنجا باشد. واکنش بهتر از آن چیزی بود که 
انتظار داشتم. سواالتی که پرسیدم دقیقا همان سواالتی بودند که این ایرانیان نیز داشتند 
بعد  کنند.  آنچه می پرسیدم خودداری  دربارۀ  از صحبت کردن  به سختی می توانستند  و 
متوجه شدم که خدا همه چیز را هماهنگ کرده و مشتاق بودم که این پروژه را انجام بدهم. 
حاال به سوال اول شما برگردیم. از طرفی پاسخ های افراد غافلگیرکننده نبود. کلیسای ایرانی 
نسبتا یک کلیسای جدید است و هنوز در مرحلۀ نوزادی به سر می برد )مراحل رشد کلیسا 
عبارتند از نوزادی، نوجوانی، جوانی و بلوغ(. آنها مشخصات یک کلیسای جدید را دارند که 
عبارت است از اشتیاق برای بشارت، غیرت برای ایمان تازه بنیان نهاده شده، عدم بلوغ اعضا 
و بحران رهبری. کلیسای ایرانی فرصتی برای پرورش یک شبان بالغ پیش از هل دادن او به 
درون رهبری ندارد. گاهی کلیسا در حالت تالش برای بقا قرار می گیرد و رشدش سریع تر 
بالغ و خداشناس است. من متوجه شدم که  برای آموزش دادن یک رهبری  از توان آن 
کلیسای ایرانی فارغ از اینکه در کدام کشور باشد، تجربه ای مشترک دارد. در این امیدوارم. 
این اولین باری نیست که خدا در میان مردم و کلیسایی کار می کند که رشدش سریع تر 
از به هم ریختگی دوران  بالغ و خداشناس است و کلیسا  از توان آن برای آموزش رهبری 
نوزادی خود رد شده است. در ثانی، ما در یک جامعۀ جهانی زندگی می کنیم که در آن به 
حکمت جمعی کلیسای جهانی دسترسی داریم و بنابراین کلیسای ایرانی مجبور نیست از 
نو چیزی جدید بازتولید کند. ما کسانی را داریم که پیش از ما این مسیر را پیموده اند و 
اگر بخواهیم مشاوره و اندرز آنان را بجوییم، می تواند در طی به هم ریختگی دوران نوزادِی 

روند رشد، کمک  کند. 

سوال 4( همانطور که اشاره کردید و من هم موافقم که »کلیسای ایرانی در مرحلة 
بگوید  ما  به  نمی کوشد  کتاب شما  آیا  دقیقا چیست؟  منظورتان  است«،  نوزادی 
که مشکل کلیسای ایران در غربت چیست؟ اگر اینطور است، چطور؟ مخاطب یا 

خوانندگان شما کیستند؟ 
مشخصات یک کلیسای نوزاد این است که: کلیسا تشکیل شده است از نوایمانانی که مثل 
از خود  از آن چیزی که خودشان می توانند  تا بیشتر  به دنبال کسانی می گردند  نوزادان 
مراقبت کنند، از آنها مراقبت کنند. آنها اغلب در بیان و تحمل احساسات خود به شکلی 
سالم و صحیح مشکل دارند و به ندرت وارد دنیای احساسی دیگران می شوند. آنها همواره 
تحت یک نیاز به لذتی لحظه ای هستند، اغلب از دیگران به عنوان وسیله ای برای برآورده 
کردن نیازهای خود استفاده می کنند، و از اینکه چگونه رفتارشان بر دیگران تاثیر می گذارد 
یا به آنها صدمه می زند، اطالعی ندارند. گاهی افراد در کلیسا دیگر اعضا را به عنوان افرادی 
بی توجه، بی احساس، و خود محور می بینند. به عبارت دیگر، کلیسا می تواند مانند یک نوزاد 

عمل کند- نوزاد در ایمان. 
ایران چیست، متوجه  بگوید مشکل کلیسای  به ما  اگر فکر می کنید کتاب می کوشد که 
ایرانیان در کلیساهای فارسی زبان  از آنچه  منظور کتاب نشده اید. من مصاحبه هایی غنی 
تجربه می کنند، گرد آوردم. من صدایی به اعضا و رهبران کلیسا دادم، نه به تحلیل های 
خودم. به آنها کمک کردم تا بیان کنند که چه در حال رخ دادن است و آن را با بینشی 
فرهنگی و انسان شناسانه همراه کردم تا درکی بهتر از آنچه رخ می دهد به دست دهد. بعد 
حوزه هایی که باید شاگردسازی مورد توجه قرار گیرد را نشان دادم که مشابه موارد مربوط 

در کلیسای غرب که باید مورد توجه قرار بگیرد نیست. 
این کتاب فراتر از صرفا تجربۀ کلیسای ایرانی در غربت است. کشمکش هایی که کلیسای 
تازه به ظهور رسیدۀ ایرانی با آن مواجه است همان مسائلی هستند که دیگر کلیساهایی 
هستند.  مواجه  آنها  با  ندارند  گسترده ای  مسیحی  زمینۀ  و  می آیند  سنتی  زمینۀ  از  که 
بنابراین، این کتاب برای مشارکت های همۀ ایمانداران با پیش زمینۀ اسالم یا کلیساها در  20
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این است  ایرانی مطالعه کردم  اینکه من دربارۀ کلیسای  سراسر دنیا مناسب است. دلیل 
که کلیسای ایرانی به اندازۀ کافی برای تحقیق کردن بزرگ است و درس هایی که از آن 
گرفته می شود، به مشارکت های دیگری که از پیش زمینۀ مشابه می آیند یاری رسان خواهد 
بود. این کتاب فقط برای ایرانی ها نیست بلکه برای کلیساها و افرادی که با ایرانی ها کار 
می کنند یا گروه های دیگر که پیش زمینۀ اسالم دارند هم هست. عالوه بر این، تعدادی از 
موانع فرهنگی در کلیسای ایرانی که از چالش هایی مثل شرم و آبرو یا سلسله مراتب شکل 
می گیرند در کلیساهای آفریقای سیاه )آفریقای سیاه یا زیر صحرایی اصطالحی است که 

برای مناطق جنوب صحرای بزرگ آفریقا به کار می رود- شبان( یا آسیا وجود دارد. 

سفر روزانه ما
order@judeproject.org
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1. ایماندار باید خدا را برای راستی اش ستایش کند )آیة 1(
خداوند هم وفاداری ما و هم عدالت و انصاف ما را می طلبد.  

2. ایماندار باید تالش کند تا در زندگی شخصی خود راستی داشته باشد )آیات 4-2(
1- به طریق کامل توجه کنید.  

2- راستی را در خانۀ خود به کار ببندد.   
3- اجازه ندهد هیچ چیز بد و بی ارزش، راهش را منحرف کند.  

۴- گمراه نشود و مثل کسانی نباشد که از ایمان خود دور می شوند.  
۵- قلب خود را خالص نگه دارد.   

۳. ایماندار باید از همراهی با گناهکارانی که راستی ندارند، پرهیز کند )آیات ۵، ۸-7(
1- افراد غیبت گو  

2- افراد متکبر  
3- افراد فریب کار  

۴- افراد شرور و بدکار  

4. ایماندار باید همراه کسانی باشد که وفادارانه، راستی دارند )آیة ۶(

دکتر دیوید هلویگ، 
استاد زبان یونانی و عهد جدید در دانشگاه االهیات باپتیست جکسونویل، تکزاس

طرح موعظه

اصـول راستــی )مزمور 101(

22
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 نان روزانه ما
order@judeproject.org
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مارتين چـو

ایرانیان و اخالق راستی و دروغ

هر مسیحی می داند که دروغ گفتن گناه است. نهمین فرمان از ده فرمان می گوید: »بر 
همسایۀ خود شهادت دروغ مده.« )خروج 20: 1۶( و در امثال چنین آمده که »لب های 
دروغگو نزد خداوند مکروه است، اما عامالن راستی پسندیدۀ او هستند.« )امثال 12: 22(. 
که  نباشد  واضح  خیلی  شاید  اما  است،  گناه  دروغ  که  می دانند  واضحا  مسیحیان  اگرچه 
معنای واقعی دروغ گفتن چیست. یک مطالعه که در سال 200۶ بین 7۵ کشور مختلف در 
مورد دیدگاه آنها دربارۀ دروغ انجام شد، نشان داد که همۀ فرهنگ ها باور دارند دروغگویان 
اما  منفی می شناختند.  امری  عنوان  به  را  دروغ گفتن  و  تجربه می کنند  را  و شرم  ترس 
مختلف  جوامع  دارد،  وجود  گفتن  دروغ  مورد  در  که  منفی ای  دیدگاه  عمومیت  وجود  با 
که  در غرب هر چیزی  مثال،  عنوان  به  دارند.  دروغ  تعریف  برای  استانداردهای مختلفی 

خالف حقیقت باشد دروغ شناخته می شود. 
اما در ایران چه چیزی به عنوان دروغ شناخته می شود؟ وقتی کسی می گوید آپارتمانش ۵ 
اتاق خواب دارد، در حالی که واقعا 3 اتاق خواب دارد، آیا این دروغ است؟ یا فقط یک غلو 
است؟ این گفته خالف حقیقت است اما قصد آسیب زدن به کسی را ندارد. یا وقتی یک 
دوست دِم در می آید و شما می گویید: »خواهش می کنم بفرما داخل با هم ناهار بخوریم، 
غذا آماده ست، بفرما با هم بخوریم« در حالی که در حقیقت هیچ چیز نپخته اید، این یک 
دروغ است و بر خالف حقیقت؟ یا تنها یک تعارف است؟ در ایران دسته بندی های گفتاری 

متنوعی وجود دارد، بسیار بیشتر از دسته بندی غربی »حقیقت« و »دروغ«. 
بنابراین، معنای تمام آنچه گفته شد برای اخالقیات مسیحی چیست؟ آیا مسیحیان ایرانی  2۴
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مثل  ایرانی  مسیحیان  اگر  دهند؟  انجام  می دهد  تعلیم  غربی  مسیحیت  که  را  آنچه  باید 
غربی ها »حقیقت را بگویند« دوستان شان فکر می کنند که آنها سرد و بی محبت شده اند یا 
فکر می کنند که آنها خیلی ساده و بی ریا هستند؟ یا ایرانیان مسیحی باید آنچه مسیحیت 
غربی تعلیم می دهد را رها کنند و آن چیزی را انجام بدهند که با فرهنگ ایرانی همخوانی 
دارد؟ اما اگر فرهنگ ایرانی در بعضی چیزها واقعا در تضاد با کتاب مقدس باشد چطور؟ 
که  آنچه  باید  نه  ایرانی  مسیحیان  نیستند.  صحیح  کامال  هیچ کدام  که  است  این  پاسخ 
را  فرهنگ خودشان  باید  نه  و  قبول کنند  را چشم بسته  تعلیم می دهند  مسیحیان غربی 
با  که  به طوری  اما  کنند،  اطاعت  کتاب مقدس  از  باید  آنها  بلکه  کنند.  دنبال  چشم بسته 

فرهنگ ایرانی هم همخوانی داشته باشد. 
بنابراین اگر می خواهیم یک اخالقیات کتاب مقدسی از حقیقت و دروغ برای مسیحیان ایرانی 
نه دسته بندی های  باشد  اجرا  قابل  ایرانیان  با دسته بندی های گفتاری  باید  تعریف کنیم، 
این یک سخن  استانداردهای غربی  با  از دروغ است؟  نوعی  تعارف  آیا  برای مثال،  غربی. 
خالف حقیقت است. شخصی با اینکه گرسنه است و دوست دارد برای ناهار بماند، می گوید 
گرسنه نیست و نمی تواند برای ناهار بماند. در حالیکه مسیحیان غربی ممکن است این را 
دروغ بدانند، اما این یک حالت فریبکارانه نیست. در عوض، تعارف حالتی از مهمان نوازی، 
مهربانی، احترام و محبت است. تجربۀ شخصی من این است که تعارف شبیه رقص است. در 
یک رقِص دقیق طراحی شده، شاید برای کسی که تماشاچی است حرکات ناگهانی، گمراه 
2۵کننده و حتی فریب آمیز به نظر بیایند، اما بین دو نفری که می رقصند، هر دو می دانند 
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حرکت بعدی چیست و قدم های بعدی شان را با اعتماد و حرفه ای بر می دارند تا نمایشی 
زیبا بسازند. حتی با وجود اینکه سخنان خالف حقیقت وجود دارند، اما حالتی فریبکارانه 
نیست چون هر کسی می داند که منظور شخص مقابل چیست. البته ممکن است از تعارف 
برای اینکه چیزی به کسی تحمیل شود یا با انگیزۀ دریافت چیزی در مقابل، سوءاستفاده 
شود. اما وقتی تعارف با انگیزۀ محبت و رحمت انجام شود، می تواند برکتی برای دیگران 

باشد، همانطور که برای من بوده است. 
در مورد دروغ مصلحت آمیز چطور؟ اخالقیات مسیحیت غربی نمی تواند دربارۀ این موضوع 
تعلیم دهد، چون چنین مفهومی در غرب وجود ندارد. دروغ مصلحت آمیز سخنی است که 
هم بر خالف حقیقت و هم فریب آمیز است و بنابراین دروغ به شمار می آید. اما در فرهنگ 
ایرانی یک دروغ پذیرفته شده است، چون برای هدفی بزرگتر و یا محافظت در یک مورد 

اضطراری به کار می رود. 
جامعۀ امروزی ایران دروغ مصلحت آمیز را نه فقط در موارد اضطراری، بلکه به کوچکترین 
موارد نیز گسترش داده است. به خاطر محدودیت های همیشه رو به رشدی که توسط دولت 
اعمال می شود، مردم ایران مجبور شده اند این نوع دروغ را در زندگی روزانۀ خود بیش از 
پیش به کار ببرند. آنها تحت فشار برای دروغ گفتن هستند، از برای زندان نرفتن گرفته تا 
برای به دست آوردن یک شغل، برای مالقات کردن با دوستان، و یا حتی مراسم عروسی 
داشتن. آنچه می بایست دروغی در »مواقع اضطراری« باشد حاال تبدیل به یک عرف روزانه 
ایران تبدیل به یک »اضطرار« شده است. در مصاحبه ای در  شده است چون زندگی در 
سال 200۹ که با گلشیفته فراهانی در مورد فیلم »دربارۀ الی« انجام شد، او توضیح داد که 
ایرانیان از سنین کودکی یاد می گیرند دنیایی در خانه، دنیای دیگری در مدرسه و دنیای 
دیگری در فضای جامعه برای خود بسازند و مجبورند این دنیاها را با دروغ حفظ کنند تا 

بتوانند زنده بمانند. 
به جای استدالل کردن در مورد اینکه آیا کتاب مقدس اجازۀ دروغ مصلحت آمیز را می دهد 
است،  محافظت  برای  گفتن  دروغ  هدف  اگر  کنم.  بررسی  را  آن  هدف  می خواهم  نه،  یا 
محافظت  است  قرار  از چه چیزی  می دهد؟  تعلیمی  محافظت چه  مورد  در  کتاب مقدس 
کنید؟ واضح است که پیروان عیسی نباید از راحتی و آسایش خود محافظت کنند از آنجا 
که قرار نیست حتی انتظار »محلی برای سر نهادن« داشته باشند )متی 8: 18-20(. نباید با 
نافرمانی کردن از محدودیت های دولت در مورد الکل و رقص از شیوۀ زندگی شان محافظت 
الزامات دولت در مورد مالیات محافظت کنند )رومیان 13:  برابر  از پول شان در  یا  کنند 
1- 7(. نباید از امالک یا زمین های شان محافظت کنند بلکه باید حاضر باشند تا آنها را به 
رایگان برای مسیح بدهند )مرقس 10: 2۹-31(. نباید خود را از جفا محافظت کنند بلکه 
باید انتظار آن را هم داشته باشند، همانطور که عیسی تعلیم داد که اتفاق خواهد افتاد )متی 
10: 1۶-1۹، یوحنا 1۵: 18-20(. آنها حتی نباید از جان خود محافظت کنند بلکه باید با 

خوشحالی آن را برای مسیح بدهند )متی 1۶: 2۵-2۴(. 
با تمام این دستورالعمل های کتاب مقدسی در مورد اینکه چه چیزی متعلق به ما نیست که 
از آن محافظت کنیم، قانون دروغ مصلحت آمیز به شدت محدود می شود. به طور خاص در 
مورد جفا به کسی به خاطر ایمانش، ممکن است گمراه کننده باشد چون دروغ مصلحت آمیز 
در اصل برای فرار از جفای مذهبی یا به نوعی دفاع کردن از مذهب استفاده می شد. حاال 
باید واضح باشد که خدا نیازی ندارد که با دروغ های ما محافظت شود. می دانیم که خدا 
هرگز دروغ نمی گوید )تیطس 1: 2(، و او روح راستی است )یوحنا 1۶: 13(. در حقیقت، 
دروغ های ما از جالل او می کاهد و باعث شرم او می شود. مسیح نمی پذیرد که او را انکار 
کنیم. این درس سختی بود که پطرس رسول با خطای غم انگیز خود یاد گرفت )مرقس 

 .)1۴
بنابراین مسیحیان ایرانی باید چه کنند؟ به اعتقاد من برای ایجاد یک نظام اخالقی در مورد  2۶
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راستی و دروغ که هم به کتاب مقدس وفادار باشد و هم در فرهنگ و وضعیت ایرانی کاربرد 
داشته باشد، این خود مسیحیان ایرانی هستند که باید مطالعه و بحث کنند و تشخیص 
پاسخ قطعی ای  به همین خاطر در حال حاضر هیچ  بدهند که چه چیزی صحیح است. 

ندارم. 
اما آنچه که می دانم این است که به عنوان مسیحی، تنها اخالقیات مسیحی نیست که ما را 
هدایت می کند بلکه مسیح ما را هدایت می کند. ما نباید تنها بر اساس دانسته های مان در 
مورد مسیح عمل کنیم بلکه بر اساس محبت مان به مسیح. بنابراین برای افزایش محبت مان 

به مسیح باید محبت او برای خودمان را ببینیم.
عیسی تنها کسی بود که حقیقت کامل را گفت. کالم او چنان قدرتی داشت که توانست 
بیمار را شفا دهد، طوفان را آرام کند و مرده را برخیزاند. او می توانست از کالمش برای 
محافظت خود استفاده کند و نیازی نداشت برای آن دروغ بگوید. حقیقت کالم او، او را 

محافظت می کرد. 
در عین حال، در انتهای زندگی  عیسی، او توسط یکی از شاگردان خودش مورد خیانت قرار 
گرفت، توسط رهبران مذهبی دستگیر و محاکمه شد، به دروغ او را متهم کردند، شالق 
و کتک زدند و مسخره اش کردند. و در نهایت وقتی در برابر پیالطس حاکم قرار گرفت، 
پیالطس از او سواالتی کرد چون می خواست آزادش کند. اما به جای پاسخ دادن، »عیسی 
او  شد.  به سکوت  تبدیل  عیسی  کالم  پایان،  در   .)۹  :1۹ )یوحنا  نداد.«  جواب  هیچ  بدو 
می توانست به آسانی سخنی از حقیقت، قدرت و یا داوری بگوید تا از خودش محافظت کند 

یا خودش را نجات بدهد. اما در عوض او ساکت ماند.
باید عیسی که مملو از حقیقت بود، کالمش را برای محافظت از خود به کار نبرد؟  چرا 
چون او می دانست که کلمات ما قاصرند. عیسی می دانست که ما از لحظه ای که توانستیم 
حرف بزنیم دروغگو بودیم. این حرف های ما هستند که زندگی های مان را خراب کرده اند 
و سخنان مان هستند که ما را محکوم به مرگ کرده اند. برای بخشیدن ما بود که عیسی 
ساکت ماند، برای نجات ما از نابودی با حرف های مان بود که عیسی به خود اجازه داد نابود 
تمام  به خاطر  ما  ما مجازات شود که  برای دروغ های  تا  ُمرد  و  او روی صلیب رفت  شود. 
سخنان اشتباه مان بخشیده شویم. عیسی در این حد ما را دوست دارد! به همین خاطر، 
بگذارید وقتی به دنبال درکی کتاب مقدسی و ایرانی از راستی و دروغ هستیم، انگیزه مان نه 

فقط اخالقیات عیسی، بلکه محبت او نیز باشد. 
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