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حرف اول

اين شماره از شبان به موضوع موعظه می پردازد. موعظه، ابزار انتقال پيام کار 
نجات بخش خداست. شبانان در دنيای امروز به پيروی از انبيا، رسوالن، و خوِد 
عيسای مسيح از زبان وعظ برای تشريح برنامة خدا برای بشر استفاده می کنند. 
در اصل، کار شبانی به نوعی بشارت و موعظة کالم خداست. وعظ در معنای عام 
هر تعريفی که به خود بگيرد و هر سبک و سياقی که داشته باشد، در چارچوب 
کار و خدمت شبانی بايد بر اصول کتاب مقدس و سنت کليسا استوار شود. اين 
مهم در امر تربيت شبانی بسيار حائز اهميت است. هدف اين شماره بر اين است 



2

تا با توجه به جوانب مختلف اين مبحث مهم شبانی، اصول کتاب مقدسی را در 
اختيار شما خوانندگان قرار دهد. از اين رو، مبحث موعظة کتاب مقدسی نوشتة 
تت استيوارت به صورت مبسوط اين موضوع را به بحث می گذارد. در مقاالت 
بعدی موضوعات متفاوتی مثل تفاوت ميان وعظ و تعليم، چگونگی موعظة جهنم 
در دنيای اهل مسامحة امروز از تيم کلر، مقالة پال تريپ در باب هنر موعظه، و 
فهرست دکتر جان فريم از وعظ ده فرمان که می تواند الگويی برای موعظه از اين 
قسمت مهم از کالم خدا به دست دهد، در اختيار شما قرار گرفته است. مطالعه و 
به کارگيری اين مقاالت شايد گره گشای مشکل يا پاسخ سوالی از سواالت شما 

يا جماعت کليسايی تان باشد. 
و  خوانندگان  تجهيز  و  بنا  برای  شماره  اين  محتوای  اميدواريم  روی،  هر  به 
خدمتگزاران انجيل موثر واقع شود. از شما دعوت می کنيم که مقالة کشيش 
نيما عليزاده در باب دعا را که با ديد االهيات ريفورمد به اين موضوع پرداخته 
است مطالعه کنيد و از قلم شيوای کشيش طناز که از شمارۀ هشتاد شبان به جمع 

همکاران ما پيوسته اند لذت ببريد.



دعا

نیما علیزاده

دعا
خيلی از انسان ها به دعا معتقد هستند و بعضی هم باوری به دعا ندارند. اما اين دعا 
چيست که امروزه حتی خيلی از انسان هايی که مذهبي نيستند و اعتقادی به خدايی 
هم ندارند نيز در تنگناها و سختی با کسي خارج از اين جهان صحبت می کنند و 

از او درخواست کمک می کنند؟
حقيقت اينجاست که در سرشت انسان حس خداجويی وجود دارد و رابطة انسان 
و خدا در دل، امری است بسيار طبيعی که هر انسانی با خالق خود به راحتی 
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می تواند داشته باشد. جاناتان ادواردز، فيلسوف، االهيدان و واعظ قرن هجدهم، 
دعا را خيلی زيبا تعريف می کند. او می گويد: »دعا بيان ايمان است که مثل نفس 

کشيدن بسيار طبيعی می تواند شکل بگيرد.«
اما اين دعا چيست؟ چرا ما دعا می کنيم؟ آيا دعا واقعا موثر است؟ اگر چنين 
است بايد چطور دعا کنيم؟ آيا راه و روش خاصی برای دعای موثر وجود دارد؟ 

اين مقاله به اختصار سعی در اين خواهد داشت تا به اين سواالت بپردازد.

دعا چیست؟ 
اعتقادنامة وست مينستر دعا را اينچنين تعريف می کند: »دعا سپردن خواسته های مان 
به خدا در نام مسيح برای چيزهای موافق ارادۀ او، اعتراف به گناهان مان، و تصديق 

رحمت های او با شکرگزاری است.«
در دعا قبل از هر سخنی يا درخواستی، روي زانوهای خود مي رويم تا صرفا در 
حضور اين عظمت باشيم. دعا به نوعی اساسا بُهت ما در برابر ابُهت بی  انتهای ذات 
االهي آفريننده و خدا است. حيرت از هيبت جالل او که توأم با ترس و احترام 

می باشد.
دعا يک چالش و وظيفه است. ولی همزمان خوشايند و لذت بخش است. دعا 
مثل يک رابطة صميمانه با يک دوست است. دعا هم عقالنی است و هم درونی و 
قلبی، و بر اساس حقايق و واقعيت های االهی است که همزمان قلب ما را عميقا 

درگير می کند. 
دعا را می توان همچنين مصاحبت و گفتگو با خدای هستی تعريف کرد. زمانی که 
ما خدا را مخاطب قرار می دهيم و در ذهن خود متمرکز بر او هستيم، دعا عامل 
اين چنين درک شود  ارادۀ خدا در جهت جالل خداست و وقتی دعا  برقراری 
که برای جالل خداست، آن موقع اهميت آن در زندگی مسيحی بيشتر مشخص 
می شود. بسياری از ما مسيحيان دعا را آنطور که هست جدی نمی گيريم و به 

راحتی، اينکه می توانيم با خدا صحبت کنيم را دست کم می گيريم.



شايد تعريف دعا برای خيلی از مسيحيان به دور از اين تعاريف باشد و برای 
ايشان دعا صرفا مطالبه و درخواست چيزی باشد و فقط هر زمانی که مطالبه ای 
بوده، دعايي هم بوده که در ادامه بيشتر در اين باب صحبت خواهيم کرد که چرا 

و چطور بايد دعا کنيم.

چرا دعا مي کنیم؟ 
قبل از اينکه ما دعايی بکنيم، خدا می داند ما به چه چيزی احتياج داريم. در حقيقت 
خدايی که محدود به زمان نيست به نوعی تمام احتياجات ما را از قبل ديده و 
طبق اراده اش تدارکات الزم را ديده است. ولی پس اگر خدا همه چيز را می داند، 
چرا ما دعا می کنيم؟ آيا دعا می کنيم تا ارادۀ خدا را عوض کنيم؟ آيا دعا می کنيم 
چون فکر می کنيم اگر دعا نکنيم اتفاقاتی که بايد رخ بدهند بدون دعای ما رخ 

نمی دهند؟ يا صرفا برای دل خودمان دعا می کنيم؟
آگوستين می گويد که در جهان هستی هيچ چيز خارج از ارادۀ خدا انجام نمی شود 
و خدا همه چيز را مقدر می کند. اين حقيقت به اين معنا نيست که انسان در برابر 
اين سوال پيش می آيد که اگر همه چيز دست  ندارد. ولی  اعمالش مسئوليتی 

خداست پس چرا ديگر بايد دعا کرد؟ و اينکه آيا دعا چيزی را عوض می کند؟
دعا ريشه در ماهيت خدا و سرشت ما دارد، دليلی که ما دعا می کنيم اول حکمی 
است که خدا به ما داده. خدا از ما خواسته تا دعا کنيم و اين يک امر دستوری 
می باشد که الزم االجرا است. در افسسيان فصل 1۸:۶ پولس می گويد: »در همه 
وقت، با همه نوع دعا و تمنا، در روح دعا کنيد و برای همين بيدار و هوشيار باشيد 
و پيوسته با پايداری برای همة مقدسين دعا کنيد.« در کالم خدا همچنين می بينيم 
که دعا نه تنها الزم است بلکه موثر هم است. يعقوب 2:۴ می گويد: »نداريد چون 

نمی طلبيد« و در يعقوب 1۶:۵ می گويد: »دعای مرد عادل قوت بسيار دارد.«
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جان کلوين می گويد دعای ما خدا را از خواب بيدار نمی کند تا به صدای ما گوش 
کند و يا حواس خدا را به سمت ما جلب کند. دعا قبل از هر چيزی برای ما است 
و برای ما منفعت دارد. دعا خدا را عوض نمی کند بلکه شخص دعاکننده را عوض 
می کند. در وهلة اول کلوين می گويد که دعا باعث می شود تا قلب ما از آتش 
اشتياق برای خدا ُپر شود تا او را محبت و خدمت کنيم. در وهلة دوم او می گويد 
که دعا باعث می شود که هيچ وقت يادمان نرود که همه چيز را از دست خدا 

گرفته ايم و هميشه آمادۀ شکرگزاری خواهيم بود.
به ياد داشته باشيم که دعا مثل بقية چيزها در مسيحيت، قبل از اينکه صرفا برای 
ما باشد، برای جالل خداست. ولی حقيقت اين است که همزمان وقتی خدا جالل 
می يابد ما نيز به عنوان فرزندان او برکت می گيريم. بنابراين ما دعا می کنيم برای 
جالل خدا و همچنين دعا می کنيم تا از دست او برکت و منفعت دريافت کنيم. 
بنابراين دعا کردن يک موهبت است چون می توانيم در حضور خدا برويم و او را 

جالل دهيم و مبارک شويم.
اينکه ما فکر کنيم چون خدا همه چيز را می داند پس ديگر چرا دعا؟ بر می گردد به 
اين طرز فکر که دعا را محدود به درخواست و تضرع کرده باشيم. در صورتی که 
در دعا ما همچنين خدا را پرستش می کنيم، اعتراف و شکرگزاری می کنيم و او را 
جالل می دهيم. دعا صرفا يک بُعد ندارد. دعا يک رابطه بين دو شخصيت است، 
خدا و انسان. در اين رابطه با وجود اينکه خدا می داند ما چه چيزی می خواهيم 
اما اين مصاحبت را امری الزم برای عمق رابطه و مشارکت می داند. ما در دعا 
اين امکان را داريم تا با خدای آسمان و زمين درد و دل کنيم. خيلی وقت ها ما 
انسان ها از درد و دل هم با خبر هستيم ولی هنوز دوست داريم با هم حرف بزنيم 
و آنچه در فکرمان است را در يک مصاحبت بيان کنيم. دعا نيز همينطور است. 

دعا همچنين برای تقويت ايمان ما و رشد در وابستگی ما به خدا نقش مهمی دارد. 
ما دعا نمی کنيم تا به خدا دانشی از احتياجات مان بدهيم و يا او را از آنها مطلع 
کنيم. دعاهای ما اطالع رسانی نيست بلکه اِخباری هستند. يعنی به جای اينکه خدا 
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را از چيزی مطلع کنيم، در دعا هميشه خبررسانی می کنيم از چيزی که خدا از 
پيش مطلع بوده است. بنابراين دعا در وهلة اول برای جالل خداست و بعد برای 

منفعت ما است.
ويليام فيليپ در کتاب خود »چرا دعا می کنيم« دليل دعا کردن را به طور خالصه 
در ذات خدا و سخنگو بودن خدا در ارتباط با ما به عنوان فرزندان او تعريف 
می کند تا بر اساس ذات خدا و حاکميت مطلق او در روح با خدا در دعا مصاحبت 
داشته باشيم و نه صرفا به عنوان امری اجباری. ويليام فيليپ ۴ دليل برای دعا 
نيست.  از لطف  به آن خالی  تيتروار  نگاهی  کردن در کتاب خود می آورد که 

فهرست ۴ دليل او به شرح زير است: 
1. دعا می کنيم چون خدا خدای سخنگويی است.

 2. دعا می کنيم چون پسران خدا هستيم.
۳. دعا می کنيم چون خدا، خدای حاکم مطلق است.

۴. دعا می کنيم چون روح خدا را داريم.
اين کتاب به زبان فارسی ترجمه شده و به طور رايگان در دسترس عام می باشد. 

 نکتة مهم ديگر که چرا ما دعا می کنيم، اين است که چون خدا خدايی است که 
می شنود )مزمور 2:۶۵، يوحنا ۳1:۹، اول پطرس 12:۳، اول يوحنا 1۵:۵، ارميا 
2۹: 12-1۳(. اين حقيقت برای انسان عاجز و در گناه، بسيار حائز اهميت است 
که بداند که خداوند بلند مرتبه، خدايی است که می شنود. در ابتدا اين امر فيض 
عظيم خدايی را نشان مي دهد که بدون اينکه احتياجی به رابطه با انسان خاکی 
داشته باشد، از سخاوتمندي خود به او متمايل شده تا او را بشنود. خداوند خود 
را موضوع اصلی در دعا به عنوان کسی که روی تخت رحمت برای شنيدن و 
اجابت انسان نشسته است، معرفي مي کند. اينکه خداوند خدايی است که مي شنود 
اساسا اين امکان را برای انسان فراهم می کند تا برای مصاحبت در دعا به حضور 
او وارد شود. اگر خداوند نمی شنيد و يا مايل به شنيدن صحبت های ما نبود، دعا 

و رابطه ای هم نبود.

۷



در کل اينکه خدا مي شنود دو مفهوم مي تواند داشته باشد. اول اينکه اين موضوع 
نشان مي دهد که خدا پذيرای صحبت های ما است و از اين مصاحبت خوشنود 
مي شود. زيرا در اين دعاها است که ما اعترافات، پرستش ها و تمناهای خود را 
به حضور او می بريم. در اين دعاها است که ما نام او را بلند می کنيم و جالل 
می دهيم و در اين دعاها است که ما او را احترام می کنيم. دوم اينکه خدا وقتی 
می شنود عمل می کند و نه فقط پذيرای صحبت های ما است و اين مصاحبت را 
دوست دارد بلکه طبق آنچه مي شنود عمل می کند و فيض و رحمت خود را از اين 
طريق بر ما جاری می سازد. بنابراين اينکه خداوند می شنود امری است مهم و جای 

شکرگزاری دارد که چنين خدايی داريم که می شنود و عمل می کند.

آیا دعا تاثیر دارد؟
دعا هيچ وقت فکر خدا را عوض نمی کند چون خداوند در کمال حکمت نقشة 
خود را ريخته و دليلی برای تغيير نيست مگر اينکه ما فکر کنيم می توانيم راه 
بهتری به خدا پيشنهاد کنيم که خنده دار است. اما دعا در نقشة خدا نقش مهمی را 

ايفا می کند )يعقوب ۵ آيات 1۶ تا 1۸(. 
خداوند طبق ارادۀ خود عمل می کند و دعاهايی که طبق ارادۀ خدا هستند عملی 
می شوند. در اصل فکر خدا عوض نشده بلکه ما طبق ارادۀ خدا دعا کرديم. خدا 
خيلی چيزها برای ما آماده کرده است که وقتی دعا کنيم دريافت خواهيم کرد 
ولی ما بايد برای آنها دعا کنيم. در کالم خدا می بينيم که خدا به دعا واکنش نشان 
می دهد. موسی برای غذا و آب اسرائيل دعا کرد )خروج 1۵ و اعداد 11(، حنا 
برای يک بچه دعا کرد )اول سموئيل 1(، ايليا برای خشکسالی و بعد برای باران 
دعا کرد )اول پادشاهان فصل 1۸ و 1۹( و نمونه های ديگر. همة اين اتفاقات 
را خدا از پيش در نظر داشت و ارادۀ او بود تا انجام شوند. اما خدا از طريق دعا 
خواسته های آنها را عملی کرد. اگر آنها دعا نمی کردند جواب دعايی هم دريافت 

نمی کردند و اين اتفاقات رخ نمی داد.
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ما نبايد فرض کنيم که خدا به هر حال آنچه بايد به ما بدهد را می دهد و نيازی به 
دعا نيست. سهم ما دعا است و سهم خدا انجام ارادۀ خود است. البته در زمانبندی 

خدا زيرا که برای هر چيز نزد خدا زمانی است )کتاب جامعه 1:۳(.
واقعيت اين است که اگر ما جواب تمام دعاهای مان را بگيريم برای ما خطرناک 
پشيمان  خودم  بعدا  که  می کنم  دعاهايی  و  دارم  خواسته هايی  من  بود.  خواهد 
می شوم و از اينکه دعای من تحقق نيافته خوشحال می شوم. دعای من می تواند به 
ضرر من و يا ديگران باشد، بنابراين اينکه همة دعاهای من جواب ندارد مطلب 

مثبتی است تا منفی.
خيلی مسائلی که من برای آنها دعا می کنم، هنوز آمادۀ دريافت آنها نيستم مخصوصا 
در ارتباط با مسائل روحانی و خدمتی. برای مثال من دعا می کنم خداوند به من 
نيستم. دعاي  آمادۀ چنين خدمتي  بدانم هنوز  اينکه  بدون  بدهد  بزرگ  خدمتی 
صحيح اين است که همواره ارادۀ خدا را بطلبيم و بيشتر از خدا درخواست کنيم 

تا قبل از جواب دعا ما را آماده کند.
اين مهم است که بدانيم دعای فرزندان خدا که در نام مسيح است شنيده می شود و 
موثر است. ولی اين تفکر اشتباه است که خدا همة دعاهای ما را بايد جواب دهد. 
خيلی استناد می کنند به متی ۷:۷ که می گويد: »بخواهيد که به شما داده خواهد 
شد.« در اين آيه منظور عيسی مستجاب شدن همة خواسته ها نيست و با خواندن 
کل قسمت پی می بريم که خدا هر دعايی را جواب نمی دهد. برای مثال در همان 
متی ۷ آية 11 عيسی می گويد: »چقدر بيشتر پدر شما که در آسمان است به آنان 
که از او بخواهند، هدايای نيکو خواهد بخشيد.« يعنی خدا چيزهای نيکو را به ما 

می دهد نه بد، حتی اگر از روی عدم دانش برای آنها دعا کنيم.
پس شرايطی دارد و صرفا طلبيدن و دريافت در اين آيات مد نظر نيست. 

و  دوستان  دعای  عليرغم  و  می افتد  زندان  به  تعميددهنده  يحيای  مثال  برای 
فصل 12  رسوالن  اعمال  در  پطرس  مورد  در  ولی  می شود.  کشته  شاگردانش 
می بينيم که دعا جواب داده مي شود و او معجزه آسا آزاد می شود. خداوند طبق 
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ارادۀ خود بهترين را به ما می دهد و بايد به او اعتماد کنيم.

به چه شکلی باید دعا شود؟
 دعای مسيحی شکل خاصي ندارد. در دعای مسيحی اجباری برای زانو زدن و 
يا بلند کردن دست نيست. در دعا نياز به کلمات تاثيرگذار و انتخاب واژه های 
درست نيست. دعا رابطه ای است از درون انسان خاکی که او را به قلب خدا 

وصل می کند.
ولی بايد در نظر داشت که دعا بدون نظم نمی شود و ما بايد روزانه زمان مشخصی 
برای دعا بگذاريم. در عين سادگی، اين موضوع برای اکثر مسيحيان سخت ترين 

کار است و اکثريت فراموش می کنند. 
در دعا اولين نکته تکريم خداست و اين زمانی است که ما با قلبی متواضع با 
احترامی بسيار زياد در حضور خدا ادای ادب می کنيم و او را تکريم می کنيم و 

گرامی می داريم، چون ما در حضور خدا هستيم!
دومين نکته، داشتن قلبی معترف به گناه و حس احتياج برای توبه است. چون ما 

در حضور خدای مقدس هستيم! 
سومين نکته فروتنی و اعتماد به خداست. ما در دعا به خدا ايمان داريم و نه به خود 

بلکه به او وابسته هستيم. دعای شخص مغرور و متکبر ثمری ندارد.
و نکتة آخر داشتن اميد در خداست. ما در دعا به خدا اميدواريم که در ما از طريق 

روح القدس کار کند و طبق ارادۀ خود در زندگی ما عمل کند.
دعای ربانی نمونه ای است که شخِص مسيح به شاگردانش در اناجيل مي دهد که 
الگويی است برای دعای مسيحی اما خدا ما را طبق کالم در دعا هدايت می کند. 
دعای ربانی جايی است که هر جا در مسيحيت صحبت از دعا می باشد به آن اشاره 
می شود و در اين قسمت کوتاه به آن می پردازيم. به طور خالصه دعای ربانی را 

می توان به چهار قسمت تقسيم کرد: ستايش، اعتراف، شکرگزاری و تمنا.
در قسمت اول به رسميت شناختن قداست و عظمت خدای پدر است که همراه با 
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پرستش و ستايش اُبهت و جالل اوست. چيزی شبيه مزمور ۸ که سراسر ستايش 
شکوه خداست.

در قسمت دوم انجام مشخصة مسيحی که همانا اعتراف گناه به خدا و يکديگر 
از آنچه روی صليب دريافت  بيشتر  اعتراف دريافت بخشش  اين  است. دليل 
کرديم نيست. اعتراف به گناه، مشخصة کسی است که در نور و راست راه می رود 

و نشانة فروتنی در برابر خداست. مزمور ۴1 نمونه ای از اين اعتراف است.
در قسمت سوم شکرگزاری به عنوان يک عمل طبيعی در برابر کارهايی که خدا 
برای ما انجام داده است. مزمور ۹ می گويد: »همة شگفتی های تو )خدا( را بيان 

می کنم.«
و در قسمت چهارم تمنا، تضرع و يا همان درخواست را در دعای ربانی می بينيم. 
اين نوع تضرع در دعا قبل از اينکه خواهان جواب دعا باشد نشان دهندۀ توکل به 
وعدۀ خدايی است که وعده داده تا نان روزانة ما را به ما می دهد و يا ما را از شرير 
می رهاند. اين نوع تمنا و درخواست وابستگی ما را به خدا نشان می دهد چون 

حقيقتا ما بدون خدا و برکت و فيض روزانة او هيچ نمی توانيم کرد. 
دعای ربانی الگويی است برای ما و نياز به تکرار دقيق آن نيست. ما در دعا 
می توانيم فقط به يک قسمت يا بيشتر بپردازيم. گاهی فقط اعتراف کنيم در دعا 
و يا شکرگزاری کنيم و يا همة اين قسمت ها را در دعا بيان کنيم ولی هر طور که 

دعا کنيم مهم قلب ما است چون خدا در دعا دنبال قلب ما است.

خاتمه
خيلی از مسيحيان امروز دعا نمی کنند. چه به دليل کمی ايمان و يا به دليل نداشتن 
درک صحيح از دعا و يا خدا، قلب اين افراد نسبت به خدا در حال سکوت است 
و مصاحبتی که خدا امر کرده انجام نمی شود. آيا خجالت می کشيم دعا کنيم؟ آيا 
به اهميت دعا شک داريم؟ آيا باور نداريم خدا می شنود؟ آيا فکر می کنيم خدا 

توجهی به دعاهای ما ندارد؟ 
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به هر دليلی که در زندگی مسيحی دعا نيست، آن نمايانگر باور درونی و مقدار 
ايمان آن شخص به خدا و کالم اوست.

دعا راهی برای جالی روح ماست. دعا راهی برای رابطه داشتن با خداست برای 
رشد در شناخت او. دعا راهی است برای شراکت با خدا. دعا راهی است برای 
خالی کردن قلبی که در دنيا پر از بطالت شده و راهی است برای پر شدن ذهن 
با آنچه در آسمان است. دعا راهی است برای مقابله با گناه و حربه های شيطان. 
دعا راهی است برای تقويت جان در حضور خدايی که منشا تمام نيکويی هاست. 
دعا عملی فروتنانه در حضور چنين خدايی است. دعا فريادی آرام در برابر خدايی 
است که عمق درون ما را از طريق روح می بيند. دعا راهی است که ما می فهميم 
که خدا نيستيم و به عجز خود پی می بريم و در دعاست که به عظمت خدا بيش 

از پيش پی می بريم.
دعا واکنش ما به فيض خداست. ما دعا می کنيم چون خدا را می شناسيم. ما دعا 

می کنيم چون زيبايی خدا را می بينيم و خواهان ستايش او هستيم. 
پس در همه وقت، با همه نوع دعا و تمنا، در روح دعا کنيد و برای همين بيدار و 

هوشيار باشيد و پيوسته با پايداری برای همة مقدسين دعا کنيد.
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نجات: راه ورود به بدن
افسسیان 1: 10-2
جان مک آرتور

بعد از صحبِت من با عده اي از بازيگران هاليوود و دعوت آنها به پذيرش مسيح به 
عنوان نجات دهندۀ شخصي شان، جوان خوش قيافة هندويي منتظر ماند تا مرا ببيند 
و با من صحبت کند. وقتي به او گفتم که چگونه به عيسي به عنوان نجات دهنده 
ايمان بياورد، دعا کرد و زندگي اش را به مسيح سپرد. بعد بلند شد، با من دست 

داد و گفت »عاليه مگه نه! حاال دو تا خدا دارم ـ عيسي و بودا «.
او فکر می کرد می تواند چندين انتخاب داشته باشد. من او را متوجه اشتباهش 
کردم. اما سردرگمی او از شناختي که بسياري از آمريکائيان از يک مسيحي 



واقعي دارند بدتر نيست. بعضي ها خواهند گفت مسيحي واقعي کسي است که در 
آمريکا زندگي مي کند، يا کسي که مادرش را دوست دارد، يا کسي که به کليسا 
می رود، يا کسي که به خدا ايمان دارد و اساسا آدم خوبي است و صفات اخالقي 
پسنديده اي دارد. به خاطر همين سردرگمي، بايد بررسي کنيم که کتاب مقدس 
واژۀ مسيحي را چگونه معنا می کند. به صراحِت ديگر قسمت هاي کتاب مقدس، 
همة  می گويد چگونه  رساله  اين  که  ديديم  قبال  می يابيم.  افسسيان  در  تعريفي 
مسيحيان کليسا، بدن مسيح، را تشکيل می دهند. بررسي کرديم معناي در بدن 
بودن چيست و چه زماني شکل پيدا کرده و منابع ما به عنوان اعضاي آن بدن چه 
هستند. پولس رسول در اين قسمت از رساله اش به افسسيان، مکثي می کند تا 
چگونگي ورود ما به اين بدن را مرور کند. يک راه وجود دارد ـ عيساي مسيح. 
از نجات را نشان می دهد  پولس شش واقعيت ضروري براي شناخت صحيح 
)افسسيان 1:2-1۰(. در اينجا در می يابيم که )1( از گناه )2( به وسيلة محبت 
)۳( به حيات )۴( با هدفمندي )۵( به وسيلة ايمان )۶( براي کارهاي نيکو نجات 

يافته ايم.

نجات از گناه 
روي صحبت من با کساني است که می گويند به عيسي ايمان دارند، اما از گناه 
برنگشته اند. نجات يافته اي وجود ندارد که از گناه برنگشته باشد. اين بدان معنا 
نيست که او بي گناه شده، اما روش زندگي او از پيروي گناه به پيروي خدا تغيير 
يافته  است. شايد به همين خاطر است که کتاب مقدس می گويد: »پس اگر کسي 
در مسيح باشد خلقت تازه ايست. چيزهاي کهنه در گذشت اينک همه چيز تازه 

شده است« )دوم قرنتيان 1۷:۵(. 
در ابتدا، وضعيت و اعمال گناه آلود انسان توضيح داده شده است: »و شما را که 
در خطايا و گناهان مرده بوديد زنده گردانيد. که در آنها قبل رفتار می کرديد بر 
حسب دورۀ اين جهان بر وفق رئيس قدرت هوا يعني آن روحي که الحال در 
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فرزندان معصيت عمل می کند. که در ميان ايشان همة ما نيز در شهوات جسماني 
خود قبل از اين زندگي مي کرديم و هوس هاي جسماني و افکار خود را به عمل 

مي آورديم« )افسسيان ۳-1:2(.
انسان مادي، از لحاظ روحاني مرده به دنيا مي آيد. او از حيات االهي رانده شده 
است. مشکل اصلي انسان اين نيست که با همتايان خود همخواني ندارد، بلکه 

مشکل او رانده شدن از خداست. 
براي مالقات به خانه اي رفتم که نيم ساعت قبل نوزادي در آنجا مرده بود و بدنش 
هنوز گرم بود. هيچ محرکي در بشر قوي تر از رابطة مادر و فرزندي نيست. اما آن 
مادر هر چقدر هم تالش می کرد نمی توانست فرزندش را زنده کند. مرگ يعني 
ابراز ناتواني مطلق در قبال يک محرک. تولد بشر در اين جهان نيز چنين است. از 
لحاظ روحاني، او نمی تواند در مقابل محرک هاي راستين االهي عکس العمل نشان 
دهد، چون انسانيت باطني مرده است. او نمی تواند محرک هاي دنياي روحاني را 

حس کند و قادر نيست ضربان قلب واقعيات روحاني را احساس کند.
چه  موعظه ها  اين  از  ديگران  اينکه  از  متعجب  است  ممکن  مادي  انسان  يک 
می فهمند در کليسا بنشنيد. شايد او کتاب مقدس را بخواند و بگويد: »پسر، چه 
چيز عجيب و غريبي. من اصال هيچي از آن نمی فهمم.« مسيحي از زندگي براي 
جالل خدا به جاي زندگي براي خود سخن می گويد و انسان مادي جواب می دهد: 

»تو از هر چيز لذت بخش زندگي دست کشيدي!« 
يک روز وقتي چند مرد دربارۀ پيروي از عيسي صحبت می کردند، يکي گفت: 
»خداوندا، اول مرا رخصت ده تا رفته پدر خود را دفن کنم؛ عيسي وي را گفت مرا 
متابعت کن و بگذار که مردگان، مردگان خود را دفن کنند« )متي 22-21:۸(. 
پاسخ عيسي معناي مرگ جسماني و روحاني را روشن کرد. اين فرد که مستعد 
شاگردي بود می خواست که پيروي از عيسي را تا به خاک سپردن پدرش به 
تعويق بياندازد، چون آن موقع می توانست ارثي که به او می رسيد را نقد کند. پدر 
او هنوز زنده بود. اما در واقع عيسي اينگونه جواب داد: »بگذار مردگان روحاني، 

1۵



1۶

مردگان جسماني را به خاک بسپارند.« به عبارت ديگر، بگذار غير ايمانداران 
مسئول چنين مسائلی باشند و تو خود را وقف مسائل مربوط به ملکوت خدا 
کن. دو نوع مرگ وجود دارد: مرگ جسم که ما آن را به عنوان مرگ فيزيکي 
می شناسيم و مرگ انسانيت باطني، که همان مرگ روحاني است. وقتي ما به دنيا 

می آييم روحا مرده ايم.
و  خطايا  »در  می کند:  ياد  موجود  وضعيت  عنوان  به  روحاني  مرگ  از  پولس 
گناهان« انسان روحا مرده است نه »به خاطر گناه« بلکه »در گناه«. انسان از آنجا 
که مرتکب گناه شده، گناهکار نيست؛ بلکه گناهکار است چون او گناهکار به دنيا 
می آيد. بنابراين او عالوه بر مرگ باطني و روحانيـ  عدم حساسيت او به تلنگرهاي 

خدا ـ درگير گناه نيز هست. 
دو کلمه، وضعيت گناه آلود بشر را توصيف می کنند. کلمة يوناني ای که براي گناه 
به کار می رود هامارتيا )hamarita( است، که معني تحت اللفظي آن يعنی »به 
هدف نزدن«. تيري به سوي هدفي شليک می کنند و هنوز به هدف نرسيده به زمين 
می خورد. البته اين هدف معيار کامل عدالت خداست )متي۴۸:۵(. »زيرا همه گناه 

کرده اند و ازجالل خدا قاصر می باشند« )روميان 2۳:۳(.
بيشتر افراد تصور اشتباهي از گناه دارند. آنها، قتل، دزدي، زنا و مستي را گناه 
می دانند، اما آدم »نسبتا خوب« را گناهکار نمی شناسند. گناه لزوما تخطي نيست، 
بلکه شکست در رسيدن به آن معيار است. شايد در بيشتر موارد، انسان به آن حد 
از معيار نيکويي بشر دست يابد؛ ولي از آنجايي که به معيار قدوسيت خدا نرسيده، 

هنوز گناهکار است.
به راحتي می توان نيکويي بشر را با نيکويي االهي اشتباه گرفت. عيسي گفت: 
»و اگر احسان کنيد با هر که به شما احسان کند، چه فضيلت داريد؟ چونکه 
به  اينکه گناهکاران نسبت  نيز چنين می کنند« )لوقا ۳۳:۶(. يعني  گناهکاران 
کساني احسان می کنند، که نسبت به آنان نيکويي کرده باشند. بشر گناهکار از 
اين ديدگاه به نيکي کردن نگاه می کند. وقتي لوقا در مليطه کشتي شکسته می شود، 



1۷

می نويسد: »آن مردمان بربري با ما کمال مالطفت نمودند« )اعمال 2:2۸(. نيکي 
بشر، انسان ها را بر می انگيزاند تا خون، خوراک و دارايي شان را در راه اهداف 
خيرخواهانه ببخشند. اما قانون احسان بشري قابل قياس با احسان خدايي نيست. 
کتاب مقدس می گويد: »کسي عادل نيست يکي هم ني. کسي فهيم نيست، کسي 
طالب خدا نيست. همه گمراه و جميعا باطل گرديده اند. نيکوکاري نيست يکي هم 
ني« )روميان1۰:۳-12(. کلمة »نيکوکاري« به نيکويي االهي بر می گردد. نهايت 

نيکويي انسان مادي، نيکي بشري است.
می کند  استفاده  آن  از  انسان  روحاني  وضعيت  براي  پولس  که  ديگري  کلمة 
پاراپتوما )Paraptoma( به معني خطايا است. يکي از معاني آن لغزيدن يا 
افتادن است، اما قدم برداشتن در مسير نادرست نيز معني می دهد. خدا می گويد 
»راه اين است«، اما انسان می گويد: »متاسفم، من کاري که خودم می خواهم انجام 
می دهم.« انسان نه تنها هدف را گم می کند )hamartia(، بلکه مسير نادرستي 
اما به خطا  انسان تالش می کند   .)Paraptorma( نيز در پيش می گيرد را 
رفته، راه خود را ادامه می دهد. »راهي هست که به نظر آدمی مستقيم می نمايد، اما 

عاقبت آن ُطُرِق موت است« )امثال 12:1۴(.
شخصي که نجات نيافته در خطايا و گناهان مرده است، به همين دليل نمی تواند 
تلنگرهاي االهي را احساس کند و حقايق االهي را درک نمی کند. تنها چيزي 
که می ماند اين است که در پي لذات جسماني و دنيوي برود. او قرباني محيط 
اطرافش خواهد شد. با آنکه روحش فاقد حساسيت است اما جسمش حساس باقي 

می ماند و قرباني خواهش هاي جسم می شود. 
اولين مشخصة اين نوع زندگي »بر حسب دورۀ اين جهان« زيستن است. شخص 
نجات نيافته کاري را انجام می دهد که جهان در حال انجام آن است. تا هرچه که 
دنيا دلش بخواهد مرتکب گناهان زمانه می شود. او در خانه است و با جو حاکم 
زمانة خود کامال همخواني دارد. هميشه روح، حالت و فضايی دنيا را فرا گرفته که 

شخص نجات نيافته اسير آن است. 
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امروزه، از نگاه من، سيستم دنيا انسانيت را می فروشد. انسان گرايي می گويد که 
انسان نهايت هر چيز است: او آقاي خود و حاکم بر سرنوشت خويش است. با 
اين حال نمی تواند بفهمد که تنش بين والدين و نوجوانان، بين خود والدين، بين 
کارگران و کارفرمايان و بين ملت ها را چگونه حل کند! در عوض به نظر می رسد 
که انسان قرباني بسياري از چيزهايي است که به سوي خرابي پيش می روند: 
خرابي تدريجي شهرها، ازدياد جرائم و طالق، آلودگي آب و هوا، گرسنگي و 
فقر، ازدياد و انفجار جمعيت و جنگ ها و عوارض آن. بشر به تنهايي کامال از حل 

مسائل عاجز است. 
مطابق فلسفة انسان گرايي، کافي است هر کس کارش را انجام دهد. واقعيت 
اين است که بشر هيچگاه چنين کاري نکرده است. چرا نه؟ »در آنها قبل، رفتار 
می کرديد بر حسب دورۀ اين جهان بر وفق رئيس قدرت هوا « )افسسيان 2:2(. 
زندگي هر شخص يا تحت کنترل خداست يا شيطان. وقتي که شخصي در برابر 
خدا سرکشي کرده و از او نااطاعتي می کند، شخص آزادي نيست؛ او غالم رئيس 

ديوهاست. 
کلمه اي که براي رئيس در يوناني به کار برده می شود آرُکن )archon( به معناي 
فرماندار ارشد و بلند پايه است. شيطان رئيس گروهي از ارواح پليد است که در 
پايين ترين قسمت جو ساکنند. کتاب مقدس از سه نوع »آسمان« خبر می دهد: جو 
اطراف زمين، آسماني که جايگاه ستارگان است و »آسمان آسمان ها«، جايي که 
ما با خدا خواهيم بود. در پايين ترين قسمت جو که گرداگرد زمين را فراگرفته 
گروهي از ارواح پليد توسط شيطان فعال و نيرومند شده اند تا انسان را گمراه 
کنند. »زيرا که ما را ُکشتي گرفتن با خون و جسم نيست بلکه با رياست ها و 
با فوج هاي روحاني شرارت در جاي هاي  و  اين ظلمت  قدرت ها و جهانداران 
آسماني« )افسسيان12:۶( يعني اينکه جنگ با انسان نيست، بلکه با رئيس ارواح 

پليد و لشکر زير دست اوست. 
قدرت  آنها  به  و  است  فعال  نيافته اند  نجات  که  اشخاصي  زندگي  در  شيطان 



1۹

می بخشد تا از جانب او در برابر خدا سرکشي کنند. حتي شخصي که گهگاهي 
اعمال نيک انجام می دهد، ممکن است توسط شيطان برانگيخته شود تا با وجداني 
آسوده تصور کند که واقعا انسان خوبي است. در جنگ شيطان با خدا، انسان ها 
فريب خورده اند. ابليس »شيري غّران« است )اول پطرس ۸:۵( که در پي بلعيدن 
افراد و استفاده از آنها در مبارزه عليه قدرت ها و اصول االهي حاکم بر جهان است. 
دومين خصيصة مردگان روحاني اين است که آنان »پسران نااطاعتي« اند. بچه ها 
بدون اينکه آموزش ببينند می دانند چگونه از والدين شان نااطاعتي کنند. بنابراين 
هر  چون  می کند  سرپيچي  خدا  فرامين  از  گهگاه  شخص  زندگي اي،  چنين  در 
کاري که خدا دستور انجامش را می دهد، شيطان خالف آن را می گويد. براي 
مثال کتاب مقدس به بچه ياد می دهد که »از والدين خود اطاعت کن« اما شيطان 
می گويد: »نااطاعتي کن.« خدا به شوهران می گويد که زنان را محبت کنند، اما 
شيطان می گويد: »به آنها خيانت کن و نسبت به آنها وفادار نباش.« کتاب مقدس 
به زنان می گويد که از شوهران شان اطاعت کنند اما شيطان به آنها می گويد که 
اين کار حقارت است و گذشتگان اين کارها را می کردند. در قبال هر آنچه خدا 

می گويد، شيطان خالف آن را، از درون سيستم جهان، فرياد می زند. 
سومين خصيصة مردگان در روح اين است که آنها زندگي می کنند تا به خواسته هاي 
غيريهوديان  و  يهوديان  رسول  پولس  بپوشانند.  عمل  جامة  خودخواهانه شان 
را چنين افرادي می خواند. ضمير متصل »تان« در آية 2 به امت ها )که بيشتر 
مسيحيان افسسيان از آنها بودند( و کلمة »ما« در آية ۳ به يهوديان اشاره می کند. 
بت پرستي صرف و فساد اخالقي امت ها و خويش عادل پنداري رياکارانة يهوديان 
همگي »شهوات جسماني« خوانده شده است. شخص نجات نيافته به خواسته هاي 
جسماني اش تن در می دهد، چون روح او متوجه تلنگرهاي االهي نمی شود. مردگان 
در روح از به انجام رساندن چنين خواسته هايي ارضا می شوند؛ براي بسياري، اين 

همة آن چيزي است که از زندگي پردرد و مشقت بار نصيب شان می شود. 
کلمة يوناني تلِِما )thelema( که »خواسته ها« ترجمه شده است می تواند »غير 
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منطقي و ناشايست« نيز معني شود و خواسته اي به دور از عقل و منطق و فهم 
می دهد  تلِِما  که  معني اي  بهترين  است.  قوي  اراده اي  از  حاکي  و  می رساند  را 
ازدواج(،  به همسر در  اينگونه توصيف شده است: »زنا )خيانت  توسط پولس 
فسق )نوعي فساد اخالقي( ناپاکي )بي عفتي، فکر آلوده(، فجور )دست نکشيدن 
از بي  بند و باري(، بت پرستي )پرستش خدايان دروغين(، جادوگري )سحر و 
جادو کردن(، دشمني، نزاع، کينه، خشم، تعصب، شقاق، بدعت ها )ستيزه گري، 
حسادت، بدخلقي، خودپرستي، نفاق، عيش و عشرت(، حسد، قتل، مستي و لهو 
و لعب« )غالطيان 1۹:۵-21(. اينها فهرست همان چزهايي است که در جامعة 
بشري امروزي شاهد آن هستيم. همة اينها به خاطر آن است که انسانيت بشري، 

بدون خدا روحا مرده است. 
چهارمين ويژگي انساني که روحا هدايت نشده اين است که او فرزند »خشم« 
است. اين بدان معناست که او سوژۀ داوري خداست. شخصي را در نظر بگيريد 
که در خطايا و گناهان مرده است، شخصي که بر حسب دورۀ اين جهان زندگي 
می کند، کسي که هر آنچه شيطان می خواهد انجام می دهد و خواهش هاي جسم را 
به عمل مي آورد، آن وقت با شخصي مواجه می شويد که مرده و در مرکز داوري 
خداست. »زيرا غضب خدا از آسمان مکشوف می شود بر هر بي ديني و ناراستي 

مردماني که راستي را در ناراستي باز می دارند« )روميان 1۸:1(.
 بنابراين نجات، رهايي از گناه است - هم از وضعيت و هم از اعمال گناه آلود. 

محبت دلیل نجات است 
مطمئنا انسان به واسطة اعمال و اخالقش دوست داشتني نيست بلکه محبت الزم 
است تا انسان به چنين مقامی برسد. او فقط با مداخلة خداوند می تواند از نااميدي 
رهايي يابد. مداخلة االهي در اين آياتی نشان داده شده است که می گويند »ليکن 
اميدي که ما  نور  انسان مبهم است و عوض می شود.  خدا...«. در واقع تصوير 
براي خود می بينيم دخالت خدا است با محبتش. »ليکن خدا، که در رحمانيت 
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شما دولتمند است، از حيثيِت محبت عظيم خود که با ما نمود« )افسسيان ۴:2(. 
تصور اينکه خدا با در نظر گرفتن شرايطي که ما داريم هنوز ما را محبت می کند، 
مبهوت کننده است. اما محبت او به اينکه ما چقدر خوب هستيم ربطي ندارد. اين 

خصلت اوست که محبت کند. 
محبت خدا در دولتمندي رحمانيتش نشان داده شده است. انسان به هيچ چيز به 
اندازۀ ترحم نيازمند نيست. اگر او به آنچه شايسته اش بود می رسيد، فورا گناهکار 
شناخته می شد و اميدي برايش نبود. اما در عوض مثل اين است که خدا وارد 
دادگاه شود و بگويد: »تو گناهکار هستي، اما می تواني آزاد باشي.« اگر از او 
بپرسيد چرا، شايد بگويد: »چون من تو را دوست دارم.« از طرف ديگر، خداوند 
عادل نيز هست. آيا او در چنين موردي عدالتش را کنار گذاشته است؟ نه، به 
همين خاطر است که عيسي براي گناهکاران ُمرد؛ او شرايط عدالت را به جا آورد. 
در نتيجه، گناهکار می تواند از اين رحمانيت بهره مند گردد. يک نفر بايد می ُمرد، 
چون مزد گناه موت است. وقتي که عدالت خداوند در مسيح به انجام رسيد، 

خداوند توانست رحمانيتش را به انسان گناهکار ارزاني دارد. 
شايد بايد رحمانيت و فيض را به عنوان دو جنبه از محبت خدا بدانيم. رحمانيت به 
معني آن است که به چيزي که سزاوار آن هستيم نرسيم. فيض يعني به آن چيزي 
که شايستة آن نيستيم دست پيدا کنيم. رحمانيت از داوري ممانعت می کند؛ فيض، 
بخشش عطا می کند. خداوند در رحمانيت خود می گويد: »من از داوري ممانعت 
خواهم کرد.« خداوند در فيض خود می گويد: »من به تو نجات عطا خواهم کرد.« 
رحمانيت خشم خدا را باز می دارد، فيض بخشش خدا را عرضه می کند. رحمانيت 
بر ما ترحم می کند؛ فيض ما را عفو می کند. فقط محبت می تواند رحمانيت و فيض 

را بر انگيزاند. 
وقتي که پسرم َمت نافرماني می کند، به او می گويم: »مت، من مجبورم تو را تنبيه 
کنم.« در آن لحظه لب هاي او می لرزد و دست هايش را دراز کرده، روی صورت 
من می گذارد و می گويد: »پدر، من تو را دوست دارم.« اولين عکس العمل من اين 
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است که به او بگويم: »موضوع را عوض نکن، من می دانم که تو مرا دوست داري.« 
اما وقتي می گويد: »پدر، من تو را خيلي دوست دارم!« تنبيهي که شايسته اش بود 
فراموش مي شود. من او را بغل می کنم، می بوسم و می گويم: »سعي کن درست 
عمل کني، اين کار را می کني؟« اين محبِت صادقانه و بي رياست که موجب 

رحمانيت می شود.
می توانيم محبت او را با صليب بسنجيم. اگر از خدا بپرسيم که حدود محبت خود 
را معلوم کند، ممکن است بگويد: »آيا آن تپة سنگي بيرون اورشليم را می بيني؟ 
آيا سه صليب را می بيني؟ پسر من بر صليب وسطي ُمرد. اين اندازۀ محبت من 
نسبت به توست.« گناه انسان نسبت به محبت خدا بزرگتر از گناهي است که 
نسبت به شريعت خدا مرتکب می شود. فرقي بين اين دو وجود دارد. شخصي اين 

مطلب را اينگونه توضيح داده است:
تصور کنيد که وقتی من رانندگي می کنم، از چراغ قرمز رد می شوم و با پسر 
کوچکي برخورد کرده، او را می ُکشم. من متهم به عبور از چراغ قرمز و آدم کشي 
هستم. هر چيزي که به عنوان جريمه به دولت بدهکارم را می پردازم و زندان را 
نيز تقبل می کنم. ادعايی بيشتر از اين بر من وارد نيست. اما کنار آمدن با مادر آن 
کودک مسئلة ديگري است. من نسبت به محبت آن مادر مرتکب جرم شده ام، نه 
قانون. حکم دادگاه قانون را به جا می آورد، اما فقط بخشش من از سوی آن مادر 
می تواند جرم در قبال محبت را به جا بياورد و نمی توان بر آن قيمت گذاشت. 
به خاطر جرمی که نسبت به محبت مرتکب شده ام در زير يوغ ترحم رحمانيت 
شخصي هستم که نسبت به او خطا کرده ام و بايد منتظر بمانم تا مادر بتواند آزادانه 

مرا ببخشد. 
ما در زندگي، شريعت خداوند را شکسته و نسبت به محبت او گناه می کنيم. تنها 
راهي که ما مي توانيم با خدا رابطه داشته باشيم، زماني است که خدا بگويد: »من 

تو را بخشيدم.« نجات ما حاصل بخشش اوست، چون او ما را دوست دارد. 
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نجات، طریقي به سوي حیات 
خدا  به  نسبت  و  زنده  است،  مرده  روحا  که  را  و شخصي  کرده  مداخله  مسيح 
حساس می کند. »ما را نيز که در خطايا مرده بوديم ]خدا[ با مسيح زنده گردانيد« 
رابطة  نيز  و  ما صحبت می کند. محبت مسيحي  با  )افسسيان ۵:2(. کالم خدا 

ايمانداران با يکديگر معنادار است و ما با نگاهي متفاوت به جهان می نگريم. 
بشر به حيات روحاني احتياج دارد و مسيح می گويد: »من آن حيات را به تو 
عطا می کنم، من آن حيات هستم« )يوحنا 1۶:1۴ را ببينيد(. »با مسيح زنده 
مي شود.  شناخته  مسيح  قيام  و  مرگ  با  که شخص  است  آن  معني  به  بودن« 
)غالطيان  می کنم«  زندگي  ولي  شده ام  مصلوب  مسيح  »با  می گويد:  پولس 
2۰:2(. وقتي که مسيح را پذيرفتم، مرگ او از آن من شد و من در زندگي 
تازه اي قيام کردم. از آنجا که خود را با او يکي ساختم، زندگي گذشتة من مرد 

و به واسطة قيام او، من زندگي می کنم. 
 هر مسيحي کامال با مسيح شناخته می شود. زندگي او از آن خودش نيست؛ مسيح 
در او زندگي می کند. او ديگر در بند خواسته هاي جسم نيست. او حصار گناه را 

شکسته و در آزادي مسيح می آرامد. اين يعني روحا زنده بودن. 

نجات هدفي دارد 
وقتي خداوند نقشة نجات را می کشيد هدفي در ذهن داشت: »تا در عالم هاي آينده 
دولت بي نهايت، فيض خود را به لطفي که بر ما در مسيح عيسي دارد ظاهر سازد« 
)افسسيان۷:2(. ايماندار با مسيح مرد، با او قيام کرد و اکنون به نوعي ديگر 
زندگي مي کند. او واقعا با مسيح در جاي هاي آسماني می نشيند و اين حوزۀ جديد 
زندگي روحاني اوست. »اما وطن ما در آسمان است« )فيليپيان 2۰:۳(. مسيحي 
هم اکنون جاودانه زندگي می کند؛ براي ابد در جهاني زندگي می کند که خدا در 

آن واقعيت دارد و مسيح در آنجاست. 
افزون بر آن، آيندۀ ايماندار به خاطر کاري که خدا براي او در مسيح کرده تضمين 
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شده است. پولس از فعل گذشته در اين جمله استفاده می کند: »و با او برخيزانيد 
و در جاي هاي آسماني در مسيح عيسي نشانيد« )افسسيان ۶:2(. در زبان يوناني 
براي آينده يک واژه وجود دارد. وقتي که يونانيان می خواستند دربارۀ ضمانت غير 
قابل تغيير سخن بگويند از فعل گذشته استفاده می کردند. وقتي که می خواستند 
از چيزي حرف بزنند که، حتمی الوقوع بود، آن را طوري بيان می کردند که انگار 
قبال اتفاق افتاده است. جاي مسيحيان در آسمان محفوظ است چون خدا آن را 

ضمانت کرده است. 
هدف خدا اين است که مسيحيان يادبودي عظيم از فيض او باشند و تا به ابد 
و  محبت  فيض،  جالل،  شوند.  گذاشته  نمايش  معرض  به  فرشتگان  برابر  در 
رحمانيت خدا در هيچ کجا بيشتر از زندگي کساني که آنها را نجات داده، ديده 
نشده است. وقتي به چيزي که قبل از عوض شدن مان بوديم )1:2-۳( توجه 
کنيم می فهميم که چرا ما عظيم ترين نشانة فيض او هستيم. ما در قعر بوديم، اما 
خدا ما را بر افراشته و در جاي هاي آسماني قرار داد تا فرشتگان او را به خاطر 

نقشة نجات بخش او بستايند )۳: 1۰(. 
همه چيز براي جالل خداست؛ به همين خاطر او ما را در معرض نمايش گذاشته 
وقتي که  می يابد. روزي،  ما کرده جالل  در  به خاطر کاري که  است. خداوند 
ما جسما به آسمان می رويم، به آنان که در آسمان ساکنند، براي هميشه نشان 

خواهيم داد که خدا حقيقتا شايستة جالل است. 
»و بعد از اين ديدم که اينک گروهي عظيم که هيچ کس ايشان را نتواند شمرد، 
از هر امت و قبيله و قوم و زبان در پيش تخت و در حضور بره به جامه هاي 
سفيد آراسته و شاخه هاي نخل به دست گرفته، ايستاده اند. و به آواز بلند ندا 
کرده، می گويند: »نجات، خداي ما را که بر تخت نشسته است و بره را است.« 
و جميع فرشتگان در گرد تخت و پيران و چهار حيوان ايستاده بودند. و در پيش 
تخت به روي در افتاده، خدا را سجده کردند و گفتند: »آمين! برکت و جالل و 
حکمت و سپاس و اکرام و قوت و توانايي، خدای ما را باد تا ابداالباد، آمين« 
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)مکاشفه 12-۹:۷(.
چرا فرشتگان خدا را ستايش می کنند؟ به خاطر کار نجات بخش او. اين افراد 
يادبود فيض او هستند و خدا را آنقدر ستايش می کنند که اهل آسمان را به پرستش 
شادمانه سوق دهند. با در نظر گرفتن اينکه ما از کجا آمديم و چه می شديم، نبايد 

هرگز از شکرگزاري از خدا به خاطر ملکوت، رحمانيت و محبتش باز ايستيم.

نجات از طریق ایمان 
ايمان هدية خداوند است. خداوند محبت و رحمانيت و فيض خود را به ما داده 
و نيز ايماني بخشيده تا بدان پاسخ دهيم. ايمان به خودي خود چيزي نيست که 
انسان براي رسيدن به نجات دست به کار شود: نجات »از اعمال« نيست و نه 
حتي از ايمان در لباس عمل. خداوند ايمان را عطا می کند. اگر ايمان خودمان بود 
می توانستيم بگوييم: »ببين من به قدر کافي شعور دارم که به خدا ايمان بياورم.« 
اما، نه، با اين کار به اعمال خود می باليديم. پولس نتيجه می گيرد که خدا ايمان 
را به همراه ساير چيزها به ما عطا می کند )فيليپيان 1: 2۹ را ببينيد(. ملکوت خدا 
فقط زماني براي شخصي که ذاتا مرده است ميسر می شود که خدا به واسطة فيض 
عظيم خود با کار مبتکرانه اش چشمان روحاني او را بگشايد. به وسيلة ايمان، 
شخص به اين عمل پاسخ می دهد. اين است تولد تازۀ روحاني - با معجزۀ احياي 

شخص مرده او از لحاظ روحاني زنده و وارد روند زندگي االهي می شود. 
متولد  وقتي کودکي  داد.  توضيح  بشر  تولد  با  را  روحاني  واقعيت  بتوان  شايد 
می شود، دکتر به پشت او می زند و او شروع به نفس کشيدن می کند. او به ابتکار 
خودش نفس می کشد، چه کودک با هوشي! کودک می داند که اگر بخواهد زنده 
بماند بايد نفس بکشد. نه، واقعيت اين است که او نفس می کشد چون سيلي 
خورده و احساس درد می کند. او به طور غريزي گريه می کند. چرا يک شخص از 
لحاظ روحاني به وسيلة ايمان نفس می کشد؟ چون خدا، با فيض االهي به پشت او 
زده است. ايمان، تنها پاسخي است به فيض خدا که شخص را به حيات روحاني 
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سوق می دهد. 
از اين رو، کتاب مقدس از اين تغيير به عنوان تولد تازه از باال ياد می کند )يوحنا 
۳:۳-۸(. تولد تازه يک هديه است که اکتسابي نيست. يک نوزاد نمی تواند خود 
را وارد زندگي کند. در مورد حيات روحاني نيز چنين است، خداوند شخص را به 
وجود می آورد. تنها کاري که شخص انجام می دهد اين است که به وسيلة مسيح 

اين امر صورت می گيرد و از او بخواهد که اين کار را به انجام برساند. 

نجات ما را به انجام کارهاي نیکو سوق می دهد 
نجات به کارهاي انساني مثل مراسم تاييد کليسايي، تعميد، عضويت کليسا، 
حضور در عشای رباني، رعايت ده فرمان، زندگي از روي قواعد موعظة سر کوه، 
صدقه دادن يا همسايه ای خوب بودن بستگي ندارد. انجام يک يا تمامی اين موارد 
ما را از مرگ روحاني به حيات روحاني منتقل نمی کند. با اين حال، وقتي که 
شخص با ايمان در مسيح تولد تازه می يابد، زندگي او با اعمال نيکو توأم می شود. 

ما به وسيلة نجات »به« اعمال نيکو می پردازيم اما »با« آنها نجات نمی يابيم.
مسيحي، تولد يافته تا به اعمال نيکو بپردازد. او »ساخته شده به دست« خداست 
)افسسيان 1۰:2(. اين کلمه در يوناني به معناي شاهکار است؛ ما که شاهکار 
خداييم بايد پيوسته در انجام کارهاي نيکو بکوشيم. خدا به ايماندار در مسيح 

حياتي تازه داده است و هر روزه او را شبيه مسيح می گرداند.
يک معلم کانون شادي حين توضيح آفرينش، از دست يکي از پسر بچه هاي 
کالس خشمگين شد. با اين تصور که شاگرد را غافلگير کند، از او پرسيد: »چه 

کسي تو را آفريده؟« 
پسر بچه جواب داد: »خدا«.

»بسيار خوب؛ کار خيلي خوبي نکرده است !«
پسر بچه بدون معطلي جواب داد: »به خاطر اين است که هنوز کارش با من تمام 

نشده!« 



2۷

در واقع پسر بچه راست می گفت.
نيکويي که  اعمال  انجام  اين است که در  انتظار می رود  ايماندار  از  چيزي که 
خدا براي او »مقرر کرده« قدم بر دارد. اين قسمتي از نجات اوست و حاال بايد 
به کارهاي نيکو بپردازد. خداوند قوم خود را مجهز کرده تا نقشه اش را عملي 
سازند، و اين نقشه با هدية ايمان آغاز شده و با انجام دايمی کارهاي خوب ادامه 
می يابد. يوحناي رسول پايان اين روند را براي ما بازگو می کند: »اي حبيبان، االن 
فرزندان خدا هستيم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهيم بود، لکن می دانيم که 
چون ]مسيح[ ظاهر شود مانند او خواهيم بود زيرا او را چنان که هست خواهيم 

ديد« )اول يوحنا 2:۳(. 
»مانند او خواهيم بود« چون خدا ما را از گناه و مرگ نجات داده و زندگي مسيح 
را به ما عطا کرده است. او با محبت عمل کرده، به ما ايمان بخشيده تا به محبت 
او پاسخ مثبت دهيم و اعمال نيکويي در نظر گرفته تا به انجام برسانيم. و در نقشة 
اوست که ما را در مقابل فرشتگان به معرض نمايش بگذارد. همة اينها سيطرۀ 

نجات ما را مشخص می کنند. 





ضرورت تنوير االهی

ای. دبلیو. توزر

حقايق روحانی، هم از لحاظ سرشت و هم نوع برداشت از سوی ما، از حقايق علوم 
طبيعی متمايزند.

ما می توانيم، صرف نظر از وضعيت اخالقی و روحانی مان، علوم طبيعی و تجربی 
را بياموزيم. حقايق علوم طبيعی، به طور مثال، از سوی هر فردی با هوشی طبيعی 
صرف نظر از اينکه نيکوسرشت يا بدنهاد باشد، قابل درک و يادگيری است. هيچ 
رابطه ای بين مثال، پاکدامنی و منطق يا ميان مهربانی و اقيانوس شناسی وجود 



کفايت  فلسفی  گزاره های  برای درک  ذهنی  توان  همان  سان،  همين  به  ندارد. 
می کند. ممکن است فردی عمری فلسفه بخواند، تعليمش دهد، کتاب ها درباره اش 
بنگارد، ولی هميشة اوقات مغرور، آزمند و يکسره در امور شخصی خود مزور و 

متقلب باشد.
چنين سخنی را می توان در باب االهيات راند. خداترسی الزمة آموختن االهيات 
نيست. در اصل مبهوتم از اينکه آيا دزد و راهزن نيز همچون مسيحی وقف شده 
نمی توانست آنچه را که در مدارس و دانشکده های االهيات اين کرۀ خاکی تدريس 
کردم بياموزد؟ با اينکه شکی ندارم که روش و منش زندگی بيشتر دانشجويان 
االهيات بهتر از ديگران است، اما بايد به خاطر داشت که دانش آموختگان االهيات 
می توانند اين دروس را بی  هيچ زحمتی و به بهترين وجه ممکن بيرون از دانشگاه 

و فارغ از گذراندن دورۀ اجباری در دانشکده فرا گيرند.
تصورش دشوار نيست که فکر کنيم يهودای اسخريوطی نيز، به اقتضای زمانه اش، 
با درجة ليسانس از دانشکده فارغ التحصيل می شد. در حقيقت هيچ قرابت سلبی 
و ضروری ميان مطالعات مرتبط با دانشجويان االهيات و حالت قلبی آنان وجود 
ندارد. هر آنچه که تحت عنوان مبحث شناخت گناه، نجات شناسی، آخرت شناسی، 
شناخت عالم ارواح يا هر عنوان ديگری که در االهيات وجود دارد، به سادگی 
از سوی گناهکار و قديس قابل درک است. و بی شک يادگيری عبری و يونانی 

مراتب عالی تقدس آنچنانی نمی طلبد.
به يقين، کالم خداوند خطاب به قلبی خالص همانند نفِس خطاکار نيست. اما 
آنچه بايد بگويد االهياتی نيست، بلکه روحانی است؛ و بار استداللم بر همين گفته 
استوار است. حقايق روحانی در قالب و سياق علوم طبيعی دريافت نمی گردند. 
پولس رسول به ايمانداران قرنتس چنين می نويسد: »اما انسان نفسانی امور روح 
خدا را نمی پذيرد زيرا که نزد او جهالت است و آنها را نمی تواند فهميد زيرا حکم 

آنها از روح می شود.«
خداوند ما، به کّرات، به اين نوع معرفت روِح روشنگر اشاره کرده است. اين 
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معرفت برای او، نه در تقابل بلکه به همراه و فراتر از پرتو عقاليی، ثمرۀ تنوير و 
مکاشفة االهی بود. انجيل چهارم مملو از اين انگاره است؛ اصل انگاره آنچنان برای 
درک انجيِل يوحنا حائز اهميت است که هر که در پی انکار آن برآيد از درک 
تعاليم خداوندمان از زبان يوحنای رسول قاصر می ماند. همين انگاره در رسالة 
اول يوحنا يافت می شود و فهم رساله را دوچندان دشوار و البته آن را به يکی از 
زيباترين و ارزشمندترين رساله های عهد جديد با تعاليم روحانی منحصربفردی 

مبدل می سازد.
ضرورت تنوير روحانی، پيش از اينکه حقايق روحانی را درک کنيم، در سراسر 
عهد جديد تعليم داده شده و همه بر حسب تعاليمی است که در مزامير، امثال 
و کتب انبيا آورده شده است. آپوکريفای عهد عتيق، در اينجا، با اينکه کتب 
آپوکريفا تحت مکاشفة االهی دريافت نگرديده، با کتاب مقدس همخوانی دارند و 
در نشان دادن اينکه تفکر باستانی اسرائيل به بهترين شکل دربارۀ موضوع حقيقت 

االهی و چگونگی دريافت آن از جانب قلوب انسانی، کاربرد دارد.
عهدجديد خط باريکی ميان ذهن طبيعی و ذهنی متملس به آتش االهی ترسيم 
می کند. پطرس در اعتراف نيکوی خود چنين می گويد: »تو هستی مسيح، پسر 
خدای حّی« و خداوندمان در پاسخ فرمود: »خوشا به حال تو، ای َشمعون، پسر يونا! 
زيرا اين حقيقت را جسم و خون بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر من که در آسمان 
است.« و پولس نيز به طرز مشابهی همين موضوع را بيان می کند: »هيچ کس جز 

به  واسطة روح القدس نمی تواند بگويد عيسی خداوند است.  
خالصة کالم من اين است که تنويری، آراسته به زينت االهی، در اين ميان موجود 
است که بی  آن حقايق االهياتی معلوماتی بيش نيستند. حال آنکه اين تنوير جدا از 
االهيات اعطا نمی شود، ولی در عين حال می توان االهيات را بدون اشراق تحصيل 
کرد. همين امر منجر به چيزی می شود که  »راست دينی ُمرده« خوانده می شود و 
حال آنکه عده ای منکر اشتقاق راست دينی و مرگ اند ولی اسف آنکه تجربه بدان 

رنگ واقعيت پوشانده است.
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بيداری ها، چنانکه در ايام مختلف گذشته در ميان کليسا پديدار شده، ضرورتا 
روح بخشی به حيات افرادی بوده که خود راست دين بوده اند. بيدارگر، مادامی 
که بيدارگری را در دستور کارش قرار داده، در صدد تعليم آموزه نبوده است. 
تنها مقصود او حصول روح بخشِی کليساهايی بوده که در عين راست دينی، آيين 
و عقيده شان از حيات روحانی تهی و بی بهره بوده اند. زمانی که پا فراتر از اين 
است.  ميسر  برای حقيقت شناسان  تنها  بيداری  نيست.  بيدارگر  ديگر  گذاشت، 
وقتی معنای درونی آموزه های آشنا، درون قلب مسيحی بارقه می زند، آنجاست 
که بيداری در او آغاز شده است. حال اين بارقه می رود که بيش از آن پيش رود 

اما بی شک هرگز کمتر از اين نخواهد بود.
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بررسی اجمالی کتاب پیدايش

نویسنده: موسی
هدف: تعليم نقشه ای که خدای اسرائيليان برای آنان به عنوان يک ملت داشت، 

از طريق پيش زمينة تاريخ اولية جهان و زندگی پاتريارک های آنها.
تاریخ: حدود 1۴۴۶-1۴۰۶ ق.م.

حقایق کلیدی: هرچند گناه، آن جهان بی عيبی که خدای اسرائيل آفريده بود را 
به تباهی کشيد، اما رهايی از طريق قوم برگزيدۀ خدا می آمد.

زندگی ابراهيم، اسحاق و يعقوب بينش های فراوانی نسبت به ماهيت عهدی که 



خدا با قوم خود بست و اميد ايشان به آينده می بخشند.
زندگی يوسف و برادرانش راه هايی که قوم خدا بايد با يکديگر و جهان ارتباط 

برقرار کنند را آشکار می کند.

نویسنده:
از آنجايی که اين کتاب بخشی از مجموعة کتب پنج گانة موسی )تورات( است، 
تثنيه شمرد.  و  اعداد  نويسندۀ خروج، الويان،  از  نمی توان جدا  را  آن  نويسندۀ 
شواهد مربوط به پيدايش خود نشانگر آنند که موسی مانند ساير کتب تورات، 
تحت الهام روح القدس مفاد اصلی کتاب را فراهم کرده و بنابراين می توان به 
درستی او را نويسندۀ کتاب خواند. بعدها ويرايش گرانی تحت الهام روح، کتاب 
را به روز کردند و ضميمه هايی در قسمت های مختلف به آن اضافه کردند تا کتاب 

را به شکلی که امروز در دست ماست شکل دهند.
منطقی نيست که کتاب پيدايش را از شهادت عهد جديد مبنی بر اينکه موسی 
نويسندۀ تورات است، مستثنی کنيم. خداوند ما به طور مشخص فرمود: »موسی 
در حالی  اعمال 1۵: 1(،  )يوحنا ۷: 22؛ همچنين ر.ک.  داد«  به شما  را  ختنه 
شد.  برقرار   1۷ باب  پيدايش  در  انحصارا  که  است  مذهبی ای  رسم  ختنه  که 
ادبی  شاهکار  اين  اسرائيل،  دينی  حکومت  بنيان گذار  که  نيست  تعجب  جای 
را نوشته باشد. آموزش عالی موسی در دربار مصر، عطايای روحانی استثنايی 
او، و خواندگی االهی اش او را به طور بی نظيری واجد شرايط شکل دهی تورات 
می ساخت. بنيان گذار حکومت خدا بر اسرائيل برحسب ضرورت، پيشينة تاريخی 
آنان، معنای وجودی، تقدير و همچنين قوانين حاکم بر اسرائيل را برای شان شرح 
می دهد. تقريبا هر اجتماع عمدۀ سياسی و/يا دينی در جهان باستان، داستان هايی 
را که معرف اصليت آن بود، حفظ می کرد. به همين ترتيب، کتاب پيدايش مبانی 
االهياتی و اخالقی تورات را ارائه می دهد: يعنی رابطة بی نظير مبتنی بر عهدی که 
اسرائيل با خدا داشت )تثنيه ۹: ۵(. عالوه بر اين، از آنجايی که اساطير مربوط به 
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آفرينش برای اديان بت پرست امری بنيادی محسوب می شد، به طور منطقی از 
بنيان گذار اسرائيل نيز انتظار می رفت تا در مقابل آنها، روايت آفرينش را ارائه 

دهد )به يادداشت های پيدايش 1: 1-2: ۳ نگاه کنيد(.
اين چشم انداز مؤيد شواهدی از قدمت پيدايش است. يازده باب اول کتاب در 
بسياری از موارد هم راستا يا در تقابلی آگاهانه با اساطير خاور نزديک باستان 
نوشته شده است، اساطيری که پيش از زمان موسی وجود داشتند و او يقينا آنها 
 ،)Enuma Elish( را می دانست )مثال: هفت لوح آفرينش يا اِنوما اِليش
داستان آفرينش بابلی و يازدهمين لوح افسانة گيل َگمش   روايات  بين النهرين 
اِليش )Enuma Elish( معموال فقط  اِنوما  از آفرينش و توفان(. عنوان 
به نام اختصاری اِليش نيز شناخته می شود. اسامی و آداب و رسوم در روايات 
پاتريارک ها )پيدايش 12-۵۰( به دقت نمايانگر دوران زندگی آنهاست و نشان 
می دهد که نويسنده آنها را با استفاده از اسناد معتبر نوشته است. متن لوح های 
 )Ebrium( به عابريوم )قرن بيست و چهار ق.م ،Ebla tablets( اِبال
اشاره می کند که به احتمال قوی همان عابَر 1۰: 21 است. همچنين متون ماری 
اموريان در  اَبراهام، يعقوب و  اسامی  به  )Mari texts، قرن هجده ق.م( 
امتيازات  )يعنی  نخست زادگی  اعطای  عمل  می دهد.  گواهی  نام ها  ساير  ميان 
اضافی بزرگترين پسر، پيدايش 2۵: ۵-۶، ۳2-۳۴( به طور گسترده در خاور 
نزديک باستان رايج بود، و اسنادی از فروش ارث )پيدايش 2۵: 2۹-۳۴( در 
دوره های زمانی متفاوت در اين منطقه موجود است. به فرزندخواندگی پذيرفتن 
يک غالم )پيدايش 1۵: ۳( در يکی از نامه های الرسا )Larsa( در بابل عهد 
باستان ديده می شود، و به فرزندی پذيرفتن افرايم و منسی توسط پدربزرگ شان 
)پيدايش ۴۸: ۵( را شايد بتوان با به فرزندی پذيرفتن يکی از نوه های پسری 
در اوگاريت )Ugarit، قرن چهارده ق.م( مقايسه کرد. هديه دادن يک کنيز 
به عنوان جهيزيه و تقديم وی به شوهر توسط همسر نازا )پيدايش 1۶: 1-۶ و 
يادداشت های مربوطه؛ همچنين ر.ک. به پيدايش ۳۰: 1-۳( در قانون حمورابی 
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)Hammurapi Code، قرن هجده ق.م.( تصديق شده است. در واقع، 
بعضی از رسوم دينی زمان پاتريارک ها در دوران موسی ديگر رواج نداشت. آنها 
خدا را به نام های باستانی مانند اِل عوالم )»خدای سرمدی« پيدايش 21: ۳۳( و 
اِل َشّدای )پيدايش 1۷: 1( می پرستيدند. اين اسامی ديگر در تورات تکرار نشده 
مگر در خروج ۶: ۳ که »خدای قادر مطلق« ترجمه شده )اعداد 2۴: ۴ و اعداد 2۴: 
1۶ تنها »قادر مطلق« يا َشّدای را به کار می برد(. بر خالف شريعت موسی و بدون 
پا کرد )پيدايش 2۸: 22-1۸(،  بر  سانسور راوی، يعقوب يک ستون سنگی 
ابراهيم با خواهر ناتنی اش ازدواج کرد )پيدايش 2۰: 12(، و يعقوب دو خواهر 
را هم زمان به زنی گرفت )پيدايش 2۹: 1۵-۳۰؛ به ترتيب ر.ک. به تثنيه 1۶: 
21-22؛ الويان 1۸: ۹، 1۸(. به عالوه، 2۷ نام از ۳۸ نامی که برای پاتريارک ها 
و خانواده  های شان به کار رفته، ديگر هرگز در کتاب مقدس ديده نمی شوند. فقط 
در پيدايش است که حبرون، »ممری« خوانده می شود و فقط در کتاب پيدايش به 
فّدان اَرام اشاره شده است. اين جزئيات نشان می دهند که نه فقط موسی به منابع 
قديمی تر متکی بوده، بلکه کتاب پيدايش در ابتدای تاريخ اسرائيل و در زمانی 
نگاشته شده است که نيازی به توجيه يا محکوميت اين رسوم قديمی تر وجود 

نداشت.

زمان و محل نگارش
با وجود شواهدی که پيدايش و مضامين آن را با موسی و دوران زندگی او مربوط 
می کنند، می توانيم به طور منطقی زمان نگارش مضمون و شکل اصلی کتاب را 
حدود 1۴۰۰ ق.م. تخمين بزنيم. از آنجايی که داوود )حدود 1۰۰۰ ق.م( داستان 
آفرينش )پيدايش باب 1( را به شعر و موسيقی نوشت )مزمور ۸(، زمان نگارش 
پيدايش باب 1 را می توان به جرات به هزارۀ دوم پيش از ميالد نسبت داد. هرچند 
کلمات مربوط به ميانة هزارۀ دوم ق.م. معموال در متن ظاهر می شوند )نگاه کنيد 
به يادداشت »بزرگتر« در پيدايش 2۵: 2۳(، اما خوانندگان بايد توجه داشته باشند 
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که دستور زبان و اسامی اماکن )نگاه کنيد به يادداشت »دان« در پيدايش 1۴: 
1۴( در پيدايش نيز مانند ساير قسمت های تورات، بعدها به روز شده اند. همچنين 
گويا فهرست پادشاهان در پيدايش ۳۶: ۳1-۴۳ ضميمه ای بوده که به دوران پس 

از پادشاهی شائول مربوط می شود.
شواهد کافی برای تعيين محل دقيق نگارش کتاب پيدايش به دست موسی در 
دست نيست. شايد او آن را به عنوان فراخوانی برای نسل اول کسانی که از مصر 
خارج شدند، و يا به احتمال قوی تر در رابطه با مابقی تورات و خطاب به نسل 
دوم خارج شدگان از مصر نوشته باشد که در دشت های موآب خود را آمادۀ فتح 

کنعان می کردند.

مخاطبین اولیه
کتاب پيدايش به منظور تقويت اسرائيليانی نوشته شد که با چالش های چندجانبة 
به سوی فتح سرزمين وعده روبرو  بندگی در مصر و حرکت  از زمينة  جدايی 
بودند. اين داستان ها مقدمه ای از مسئوليت های پيش  روی قوم در روزگار موسی 
را عرضه می کنند. به عنوان مثال، پيدايش به وضوح بر آيين ختنه )پيدايش 1۷: 
۹-1۴(، ممنوعيت خوردن عصب سياتيک )ِعرق النسا( )پيدايش ۳2: ۳2( و 
نگاه داشتن سّبت )پيدايش 2: 2-۳( تاکيد دارد. مهم تر از آن، پيدايش به روايت 
شالوده های اسرائيل از ابتدای تاريخ بشر، و همچنين مقابلة ميان پادشاهی خدا 
و پادشاهی مار می پردازد که قوم اسرائيل بايد در اين مقابله نقشی حياتی ايفا 
می کرد. پيدايش داستان برگزيدگی اسرائيل برای عهد بی نظير رابطه با خدای 
يگانه را شرح می دهد. بر اساس اين عهد، نسل های پاتريارک ها تبديل به قوم 
عظيمی در سرزمين وعده می شدند که غيريهوديان از طريق آنان برکت می يافتند.

هدف و نکات برجسته
اولين کلمه/کلمات شان، عنوان  از روی  نام گذاری کتاب ها  پيرو رسم قديمی 
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عبری کتاب، بِرشيت: »در ابتدا« است. براساس محتوای کتاب، عنوان يونانی اش 
ِجنِِسئوس )geneseos، يا انگليسی genesis( به معنی »پيدايش« است. 
هر دو عنوان از اين نظر مناسب به نظر می رسند که کتاب دربارۀ سرمنشاء تاريخ 

مقدس است.
مطالعة ساختار ادبی پيدايش روشنگر نکات برجستة زير است. پيش درآمد کتاب 
)پيدايش 1: 1-2: ۳( توسط ابتدا و نتيجه گيری آن مشخص می شود: در متن 
عبری ترتيب چيدمان کلمات پيدايش 1: 1 در پيدايش 2: 1-۳ برعکس شده 
ابتدای  به ده قسمت تقسيم می شود که در  از پيش درآمد، پيدايش  است. پس 
سرفصل،  قاعدۀ  اين  دنبال  به  می آيد.  پيدايش...«  است  »اين  قاعدۀ  کدام،  هر 
نسب نامة شخص مورد نظر و/يا داستان هايی از نوادگان سرشناس آن شخص 
آورده می شود. سه »روايت« اول مربوط به تاريخ پيش از توفان هستند؛ هفت 
داستان آخر نيز در زمان های پس از توفان اتفاق می افتند. سه روايت اول و سه 
روايت ابتدايی از هفت روايت بعدی، به موازات يکديگر پيش می روند؛ از اين 
نظر که شامل داستان هايی هستند دربارۀ توسعة بشريت در جهاِن زماِن آفرينش 
از ميان آب های خروشان ازلی، و آفرينش دوباره پس از توفان )روايات يک 
پنج(؛ و  و چهار(؛ نسب نامة فرزندان رهايی بخش شيث و سام )روايات دو و 
داستان  عقد عهدهای مهم با نوح و ابراهيم )روايات سه و شش(. دو جفت داستان  
آخر نوادگان ابراهيم، تضاد ميان نسل مردود او يعنی اسماعيل و عيسو )روايات 
با داستان های نسل برگزيده اش يعنی اسحاق و يعقوب )روايات  نه(،  هفت و 
هشت و ده( را به طور مبسوط شرح می دهد. کليد هر داستان معموال در مکاشفة 
ابراهيم )پيدايش 12: 1-۳(، نشانة پيش از  به  اولية آن، مثال در مکاشفة خدا 
تولِد دشمنی ميان يعقوب و عيسو )پيدايش 2۵: 22-2۳(، و روياهای يوسف 
)پيدايش ۳۷: 1-11( می آيد. يک بخش انتقالی در خاتمة هر روايت وجود دارد 
)مثال: پيدايش ۴: 2۵-2۶؛ ۶: 1-۸؛ ۹: 1۸-2۹؛ 11: 1۰-2۶ ر.ک. به »مقدمه: 
رئوس مطالب«(. بخش پايانِی روايت آخر شامل حلقه هايی قوی است که آن را به 
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خروج متصل می کند؛ در خاتمه يوسف از برادران خود قول می گيرد تا زمانی که 
خدا به ياری ايشان می آيد تا به کنعان بازگردند، جسد موميايی شده اش را همراه 

با خود ببرند )پيدايش ۵۰: 2۴-2۵؛ خروج 1۳: 1۹(.
بر  تاثيرگذار  موارد  که  پيش پرده ای  برابر  در  اسرائيل،  ريشة  بر  کتاب  تمرکز 
جهان را مورد توجه قرار می دهد، خود را بيشتر نمايان می کند. به گفتة موسی، 
پيش از گزينش پاتريارک ها )يا همان پدران اسرائيل؛ پيدايش 12-۵۰( توسط 
با فرمان خدا )پيدايش 2-۳( خود را از او جدا  خدا، بشريت به خاطر ضديت 
و  برادرکشی،  رمزآلود،  اديان  با  را  خود  تباهی  و  سقوط  بشر  افراد  بود.  کرده 
انتقام های لجام گسيخته )مانند قائن در پيدايش باب ۴(؛ استبداد، چندهمسری و 
افکار شرارت بار دائمی )مانند پادشاهان شرور پيدايش ۶: 1-۸(؛ و همچنين با 
برپايی پادشاهی خودشان عليه پادشاهی خدا )مانند برج ملعون بابل؛ پيدايش 1۰: 
۸-12؛ ر.ک. به يادداشت پيدايش 11: 1-۹( اثبات کردند. حکم خدا در مورد 
بشريت پابرجاست: »خيال دل انسان از طفوليت بد است« )پيدايش ۸: 21(. پدر 
معنوی بشريت سقوط کرده، يعنی شيطان حيله گر و بدطينت در پشت اين تاريخ 

سياه ايستاده است )پيدايش ۳(.
درست به همان شکل مطمئن و معجزه آسايی که خدا با قدرت متعال خود آشفتگی 
به محيط زندگی  ابتدايی زمين )پيدايش 1: 2( را تبديل  تاريک و اسرارآميز 
پرشکوهی برای بشريت کرد و به آن استراحت بخشيد )پيدايش 1: 2-۳: ۳(، 
به همان ترتيب خدا با قدرت متعال خويش، قوم عهد خود را در مسيح برگزيد 
تا بر شيطان غلبه کنند )پيدايش ۳: 1۵( و جهان فاسد و فريب خورده را برکت 
دهند )پيدايش 12: 1-۳(. او بدون هيچ پيش شرطی پاتريارک ها يعنی ابراهيم، 
اسحاق و يعقوب را برگزيد، و به آنها وعده داد تا نسل های برگزيدۀ آنان را قومی 
گردانَد که اقبال برکت دادن زمين را داشته باشند. اين وعده شامل يک نسل، 
)پيدايش 12: 1-۳، ۷؛ 1۳: 1۴-1۷؛ 1۷:  بود  پادشاهی جاودانی  و  سرزمين 
1-۸؛ 2۶: 2-۶؛ 2۸: 1۰-1۵(. پيش از اينکه يعقوب متولد شود و مجالی برای 
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انجام کارهای خوب يا بد داشته باشد، خدا او را به جای برادر دوقلويش، عيسو، 
برگزيد )پيدايش 2۵: 21-2۳(. خدا حتی خطاهای شرم آور يهودا عليه تامار، و 
همچنين نيرنگ بی مهابای تامار را برای پيش برد سلسلة مسيحايی به کار گرفت 
)پيدايش ۳۸(. پادشاه آسمانی فرمانروايی پرجالل خود را با حفاظت معجزه آسای 
ماتريارک ها )مادران قوم( در حرمسراهای بت پرستان )پيدايش 12: 1۰-2۰؛ 
)پيدايش 1۷: 1۵-22؛ 1۸:  ايشان  نازای  باز کردن رحم های  و   )1۸-1 :2۰
1-1۵؛ 21: 1-۷؛ 2۵: 21؛ 2۹: ۳1؛ ۳۰: 22( به نمايش گذاشت. او رسوم 
عادی انسانی را بارها و بارها با برگزيدن کوچکتر به عوض بزرگتر، برای تصاحب 
ميراث برکت )ر.ک. به يادداشت پيدايش 2۵: 2۳( باطل کرد. پيش گويی های 
نمونه های متمايز کتاب همگی گواهان تمام عياری هستند که نشان  بی پروا و 
می دهند، خدا تاريخ را هدايت می کند. به عنوان مثال، نوح پيش گويی کرد که 
سام، کنعان را مقهور خواهد ساخت )پيدايش ۹: 2۴-2۶(، و زمانی که خدا 
ابراهيم و سارا را با ثروت و شوکت از استبداد مصر رهايی بخشيد، ابراهيم دربارۀ 
خروج عظيم قوم به رهبری موسی پيشگويی کرد )ر.ک. به يادداشت پيدايش 

.)2۰-1۰ :12
خدا دل برگزيدگانش را به اعتماد به وعده ها، و اطاعت از فرامين خود متمايل 
می کرد. ابراهيم به جای نوميدی، بر وعدۀ خدا مبنی بر برکت يافتنش با فرزندان 
بی شمار ايستاد، و راوی پيدايش می گويد که خدا ايمان وی را معادل نگاه داشتن 
فرامين خود محسوب کرد )پيدايش 1۵: ۶(. ابراهيم با اطمينان به تحقق وعده های 
خدا، حقوق خود را در زمين وعده واگذار کرد )پيدايش 1۳(، و بعدها يعقوب 
)که پس از آن اسرائيل خوانده شد( با توکل به خدا )پيدايش ۳2: ۹-12( به طور 
نمادين حق نخست زادگی را به عيسو برگرداند )پيدايش باب ۳۳(. در ابتدای 
داستان يوسف، يهودا يوسف را به بردگی فروخت )پيدايش ۳۷: 2۶-2۷(، اما در 
انتها، همان فروشندۀ برده حاضر شد به عوض برادرش برده و غالم شود )پيدايش 
۴۴: ۳۳-۳۴(. يوسف با خيال راحت از اين حقيقت که نقشة متعال خدا، گناهان 
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فجيعی مانند اقدام به قتل و به بردگی فروختن خود توسط برادرانش را نيز در 
بر داشت، آنها را بدون هيچ چشم داشتی بخشيد )پيدايش ۴۵: ۴-۸؛ ۵۰: 2۴(.

بايد اقرار کرد که مشکالت معدودی در تفسير کتاب پيدايش وجود دارد. ميان 
کتاب پيدايش و دانش امروزی تنش هايی هست. کتاب پيدايش آفرينندۀ جهان 
و دليل آفرينش را مّد نظر دارد. دانش ما نمی تواند به اين پرسش ها پاسخی بدهد! 
از آنجايی که دانشمندان غيرمسيحی از آفرينش جهان به واسطة گفتن يک کالم، 
راضی نمی شوند، می کوشند تا به روش های متغير و متفاوتی توضيح دهند که 
جهان هستی چگونه به وجود آمده است. اما بايد به خاطر بسپاريم که خدا، خدای 
تمامی علم و دانش حقيقی است و بنابرين دانش حقيقی همواره در توافق با تفسير 

صحيح از کالم تغييرناپذير خدا خواهد بود.
نيز در مورد نويسندۀ پيدايش مطرح شده است. در سدۀ  سواالت و شبهه هايی 
گذشته، دانشمندان مدعی بودند که اين کتاب از اسناد متضادی تشکيل شده که 
نويسندگان متفاوتی آنها را تدوين کرده اند و معموال به قرار زير معرفی می شوند:

J – معرف نويسنده يا نويسندگانی که خدا را يهوه )Jahweh( ، »خداوند« 
می خوانند.

E – معرف نويسنده يا نويسندگانی که خدا را اِلوهيم )Elohim( ، »خدا« 
می خوانند.

P – معرف نويسنده يا نويسندگانی که دل مشغولی شان امور مربوط به کهانت 
)Priestly matters( بود.

.)Deuteronomy( معرف نويسنده يا نويسندگان کتاب تثنيه – D
خوانده  اسناد  بر  مبتنی  فرضية  عنوان  به  معموال  که   ،JEPD رويکرد  هرچند 
می شود، همچنان به طور گسترده مورد اقبال است، اما تعداد اندکی بر اين باورند 
که می توان با استفاده از اين اسناد، تاريخ دين اسرائيل را دوباره از نو ساخت، 
زيرا همة اين منابع فرضی حاوی مطالبی هستند که در ابتدا و انتهای کتاب آمده 
است. مطمئنا اسناد زيادی در خاور نزديک باستان، با ترکيب منابع مکتوب اوليه 
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تدوين شده اند، و شخص موسی نيز احتماال از آنها استفاده کرده است )به مبحث 
»نويسنده« مراجعه کنيد(، اما هيچ نقدی نتوانسته با موفقيت نشان دهد که موسی 
نمی توانسته شخصا نگارنده يا نويسنده ای با اين چهار رويکرد )JEPD( باشد. 
اين  تعيين  برای  را که  امروزی ضوابطی  دانشمندان  از  بسياری  اين،  بر  عالوه 
منابع به کار می رود زير سوال می برند و در عوض بر يکپارچگی متن حاضر 
تاکيد دارند. به عنوان مثال، داستان توفان، که بر اساس فرضية مبتنی بر اسناد، 
نمونه و مرجع موثقی از ترکيب اسناد بوده است، اکنون به تصديق دانشمندان 
يک پارچگی قابل مالحظه ای دارد )ر.ک. به يادداشت پيدايش ۶: ۹-۹: 2۹(. نگاه 

کنيد به مبحث »مقدمه ای بر کتب پنج گانة موسی )تورات(«.

مسیح در پیدایش
آنچه در پيدايش آغاز شد، در مسيح به پايان رسيده است. شجره نامه ای که در 
پيدايش باب ۵ آغاز شد و در پيدايش باب 11 پيش تر رفت، با تولد عيسای 
مسيح تکميل شد )متی باب 1؛ لوقا ۳: 2۳-۳۸(. او جوهرۀ اصلی نسلی است که 
به ابراهيم وعده داده شد )پيدايش 1۷: 1۵-1۶؛ غالطيان ۳: 1۶(. برگزيدگان 
در او مبارک هستند زيرا فقط او به واسطة اطاعت فعاالنه اش توانست ملزومات 
شريعت را برآورده سازد و حاضر شد از حق برابری خود با خدا بگذرد و به جای 
ايشان بميرد. همة کسانی که در او تعميد می يابند، نسل ابراهيم هستند )غالطيان 
۳: 2۶-2۹(. پيش گويی های بی پروا و نمونه های متمايز در کتاب پيدايش نشان 
می دهند که خدا تاريخی را می نگاشت که بايد در عيسی تکميل می شد. در ابتدای 
نبوت های کتاب مقدسی، نوح پيش گويی کرد که نسل يافث به واسطة نسل سام 
نجات خواهد يافت )پيدايش ۹: 2۷(، و اين نبوت در عهد جديد به انجام رسيد 
)روميان 11؛ ر.ک. به يادداشت پيدايش ۹: 2۷(. خود خدا اعالم کرد که نسل 
زن، شيطان را نابود خواهد کرد )پيدايش ۳: 1۵(. آن فرزند مورد نظر مسيح و 
کليسای اوست )روميان 1۶: 2۰(. هدية يک عروس به آدم، نشانه ای اوليه از 
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هدية کليسا به مسيح بود )پيدايش 2: 1۸-2۵؛ افسسيان ۵: 22-۳2(؛ کهانت 
ملکيصدق مانند کهانت پسر خداست )پيدايش 1۴: 1۸-2۰؛ عبرانيان ۷(. بهشت 
از دست رفتة آدم اول توسط آدم آخر )مسيح( احيا می شود. اين تاريخ مقدس که 
به طرز شگفت انگيزی يکپارچه است، گواهی می دهد که تمرکز کتاب پيدايش 

نهايتا بر مسيح است.
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مبانی االهیات مسیحی: تعريف

ریچارد پرت

مقدمه 
خوب است که گاهی بدون اينکه نقشه و مسير خاصی در ذهن داشته باشيم، قدم 
بزنيم. پرسه زدن بی هدف می تواند مفرح باشد ولی معموال وقتی هدف مشخصی 
داريد، و بايد در زمانی مشخص در جايی مشخص حاضر باشيد، بهتر است نقشه 

يا مسيری را دنبال کنيد.
به  رسيدن  است.  مسيحی  االهيات  مبانی  دروس،  از  مجموعه  اين  عنوان 
نتيجه گيری های معقول در بنای يک االهيات آنقدر مهم است که بايد برای رسيدن 



به هدف، نقشه ای داشته باشيم. در اين مجموعه از درس ها به بررسی بعضی از 
مسيرهای اصلی و اساسی خواهيم پرداخت که در تکوين يک االهيات مسيحی 

معتبر بايد از آنها پيروی کنيم.
درس اول را »االهيات چيست؟« ناميديم و جواب ما به اين سوال نشان دهندۀ 
راهبردی برای مطالعة االهيات است که در گذشته برای کليسا سودمند بوده و 
امروز هم بايد آن را دنبال کنيم. برای بررسی اين راهبرد، درس به سه قسمت 
اصلی تقسيم شده است: اول، به تعريف االهيات نگاهی می اندازيم؛ دوم، اهداف 
االهيات را خواهيم کاويد؛ و سوم، به چند مبحث االهياتی اشاره خواهيم کرد. 

بياييد کارمان را با ارائة تعريفی برای اصطالح »االهيات« شروع کنيم.
در حين بررسی اين سرفصل، به سه موضوع اشاره خواهيم کرد: اول، نگاهی به 
تعاريف شاخصی خواهيم انداخت که چهار االهيدان ارائه کرده اند. دوم، به توصيف 
بعضی از گرايش ها يا ديدگاه های اين تعاريف می پردازيم؛ و سوم، گرايشات 
مختلف ياد شده را ارزيابی می کنيم. بياييد ابتدا به بعضی از تعاريف االهيدانان از 

االهيات بپردازيم.

تعاریف
بر اساس روميان باب 1، به داليل بسيار مهمی همة انسان ها در طول زندگی شان 
به االهيات و خداشناسی می پردازند. حتی بی ايمانان هم با مکاشفات عمومی روبرو 
می شوند که هرچند به طور ناخودآگاه، آنها را به نوعی تعمق بر خدا و انتظارات 
عادالنة او هدايت می کند. ايمانداران هم از هر شغل و تخصصی، وقت زيادی را 
صرف تامل بر خدا می کنند. اما از ابتدای اين درس در نظر داريم که بر االهيات به 
عنوان کاری رسمی تر متمرکز شويم، کاری که افراد شاخصی با تالش هماهنگ 

و آگاهانه در يک زمينة تحصيلی خاص انجام داده اند.
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تعاریف شاخص
مسيحيان و غيرمسيحيان به روش های بی شماری رشتة االهيات را تعريف کرده اند. 
ولی ما در ابتدای بررسی مان در مورد مطالعة رسمی االهيات، تمرکز خود را به 
چهار االهيدان بزرگ مسيحی محدود خواهيم کرد که راهنمايی های سودمندی 
ارائه داده اند. بياييد به تعاريفی بپردازيم که در نوشته های توماس آکويناس، چارلز 

هاج، ويليام اِيمز و االهيدان معاصر، جان فِريم، می يابيم.

توماس آکویناس
اول، توماس آکويناس، االهيدان معروف کاتوليک رومی، تعريفی بسيار سنتی از 
االهيات ارائه می دهد. چشم اندازهای او از شيوه های االهيدانان پيشين خود ريشه 
گرفته که همچنان در بسياری از شاخه های کليسای امروز نفوذ دارند. آکويناس 
 Summa( االهيات يا همان چکيدۀ  تئولوژيکا  در کتاب مشهور خود، سوما 
Theologica(، االهيات را »آموزۀ االهی« می خواند و آن را اينطور تعريف 

می کند:

»علمی يکپارچه که در آن با همه چيز از منظر خدا برخورد می شود؛ يا به اين دليل 
که مربوط به شخص خدا هستند يا چون به خدا اشاره دارند.«

دانشجويان االهيات معموال با اين تعريف احساس راحتی می کنند و برای اکثر ما 
نيز معقول به نظر می رسد. اما بايد به دو بُعد مهم آن توجهی خاص نشان بدهيم.

اول، آکويناس االهيات را نوعی »علم« تعريف می کند. اما منظور او »علم« در 
اصطالح امروزی آن نيست، بلکه علم در مفهوم گسترده تر پی گيری عقالنی يا 
پژوهشگرانة آن را در نظر دارد. در اين معنا، االهيات يک مسئلة مهم آکادميک 
با هدفی مشخص است. تعريف آکويناس نشان می دهد که درست مانند مطالعة 
زيست شناسی، روانشناسی، حقوق يا تاريخ توسط بعضی از افراد، کسان ديگری 
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به دنبال شناخت االهيات به عنوان يک رشتة تحصيلی علمی هستند. اين تصور 
کلی از االهيات در وهلة اول از طريق توجهات و عملکردهايی از نوع مطالعات 

علمی به انجام می رسد که عموما به مطالعات آکادميک مرتبط است.
در اين ديدگاه، کار االهيدان اين است که در درجة اول دربارۀ آموزه ها و مفاهيم 
که  نبود  اين  آکويناس  باور  البته  بنويسد.  يا  و  دهد،  تعليم  بينديشد،  االهياتی 
االهيات بايد در حد يک عملکرد علمی باقی بماند، بلکه معتقد بود االهيات بايد بر 
همة ابعاد زندگی مسيحی تاثيرگذار باشد. با اينحال، ديدگاه او االهيات را به طور 

عمده به عنوان يک پيگيری عقالنی و علمی مد نظر قرار می دهد.
وقتی به تعريف آکويناس از االهيات می نگريم، يک بُعد مهم ديگر را نيز می بينيم. 
برای آکويناس، االهيات دست کم دو سطح دارد. از يک سو االهيدانان به مسائلی 
در مورد »شخص خدا« می پردازند. به عنوان مثال، ما اعتقاداتی در مورد امور 
مثال مربوط به صفات خدا يعنی: دانای مطلق، حضور مطلق و قدوسيت او را به 
صورت قاعده در می آوريم. اين موضوعات مطالعه را »خداشناسی« می ناميم. در 

اين مبحث به مطالعة خود خدا می پردازيم. 
به  االهيات  می برد،  کار  به  آکويناس  که  اصطالحی  اساس  بر  ديگر،  سوی  از 
مطالعة هر موضوع ديگری که مربوط به خدا می شود يا به خدا اشاره دارد نيز 
می پردازد. اين مباحث می توانند بدون اشارۀ ويژه به خدا مورد بحث قرار گيرند، 
اما االهيدانان با نسبت دادن موضوعات به االهيات، هنر خود را نشان می دهند. به 
طور مثال، آخرت شناسی، مطالعة امور دنيای پسين، موضوع مهمی در االهيات 
محسوب می شود. آموزه های گناه، رهايی، و حتی مواردی مانند حضور مسيح در 
شام خداوند هرچند خداشناسی محسوب نمی شوند اما در زيرمجموعة مقوله های 

االهياتی قرار می گيرند.
با اين راهنمايی اولية آکويناس، خوب است که تعريف االهيدان پروتستان، چارلز 

هاج را نيز بشنويم.
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چارلز هاج
اما  کرد،  ايجاد  مسيح  بدن  در  زيادی  تغييرات  پروتستان  اصالحات  هرچند 
دانشگاه  از  هاج  چارلز  نياورد.  به وجود  زيادی  تغيير  االهيات  اولية  تعريف  در 
پرينستون، که در سال های 1۷۹۷ تا 1۸۷۹ می زيست، االهيات را در فصل اول 

کتاب »االهيات منتظم« خود اينطور تعريف می کند: 

االهيات عبارت است از »علم واقعيات مکاشفة االهی تا جايی که آن واقعيات 
مربوط به ذات خدا و رابطة ما با او می شود.«

بياييد به چند بعد از اين تعريف االهيات اشاره کنيم. اول، تعريف هاج بسيار به 
تعريف آکويناس شباهت دارد، ولی بايد اشارۀ صريح او به مکاشفه را مورد توجه 
قرار دهيم. االهيات مربوط می شود به »واقعيات مکاشفة االهی.« البته آکويناس نيز 
به مکاشفة خدا متکی بود، اما تعريف هاج يک دغدغة شاخص پروتستان، يعنی 
تاکيد بر اهميت مکاشفة خدا خصوصا در کتاب مقدس به عنوان سرمنشاء اصلی 

االهيات را آشکار می سازد.
دوم، توجه به اين نکته مهم است که هاج نيز مانند آکويناس االهيات را يک »علم« 
توصيف می کند. او عمدتا االهيات را يک رشتة آکادميک می داند. در واقع، هاج 
عمال از روش  های علوم طبيعی يا فيزيکی روزگار خود به عنوان نمونه ای برای 
االهيدانان استفاده می کرد. به آنچه او در صفحة اول کتاب »االهيات منتظم«  خود 

می نويسد گوش کنيد:
»کتاب مقدس به همان اندازه که طبيعت، نظامی از علم شيمی يا مکانيک قلمداد 
می شود، يک نظام االهياتی است. در طبيعت واقعياتی را می يابيم که شيمی دان 
يا دانشمند علم مکانيک بايد مورد توجه قرار دهد... تا قوانين معين آنها را ثابت 
کند. پس کتاب مقدس شامل حقايقی است که االهيدان بايد آنها را در روابط 

درونی شان با يکديگر، جمع آوری، تصديق، تنظيم، و ارائه کند.«
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از نظر هاج، کار االهيدان استفاده از کتاب مقدس به عنوان داده های علمی بود که 
درست مانند کار دانشمندان قرن 1۹ در ساير رشته ها، بايد مورد تحقيق، آزمايش 
و طبقه بندی قرار می گرفت. اما او نيز معتقد بود که نتيجه گيری های االهيدان بايد 
در زندگی مسيحی به کار گرفته شود. ولی هاج نيز مانند آکويناس اين کاربرد را 
به دست کشيشان و شبانان می سپرد، و کار واقعی االهيات رسمی را به طور عمده 

محدود به دانش آموختگان و شاگردان شان می دانست.
در جايگاه سوم، می بينيم که هاج نيز مدعی بود دو مبحث اصلی در االهيات وجود 
دارد. در حين بررسی االهيات، ما در وهلة اول به »ذات خدا« و »رابطة ما با او« 
توجه نشان می دهيم. اين تقسيم بندی االهيات به تعريف آکويناس شباهت دارد، 

و بين خداشناسی و االهيات عمومی تمايز قائل می شود.
پس از بررسی تعاريف االهيات توسط آکويناس و هاج، نگاهی به يک تعريف 
سوم سودمند خواهد بود. ويليام اِيمز، پيوريَتن يا پاکدين بانفوذی که در سال های 

1۵۷۹ تا 1۶۳۳ می زيست، به روشی متفاوت، از االهيات سخن می گفت. 

ویلیام اِیمز
نقطة مرکز  نام »جوهرۀ االهيات« می گويد که  به  او در بخش اول کتاب خود 

االهيات عبارت است از »آموزه يا تعليم زيستن برای خدا.«
چشم انداز اِيمز در مورد االهيات با آنچه تا به حال ديده ايم دست کم از دو نظر 
متفاوت است. اول، تعريف او از کلمة »علم« استفاده نمی کند. اِيمز می گويد که 
االهيات »آموزه يا تعليم« است، يعنی االهيات پيگيری عقالنی تفکرات و تعليم 
است. اما او برخالف گفته های آکويناس و هاج، تاکيدی بر اهميت رابطة نزديک 

ميان االهيات با ساير رشته های آکادميک ندارد.
دوم، هرچند اِيمز تصديق می کند که االهيات عبارت از مطالعة آموزه است، اما 
توجه داشته باشيد که او مبحث مشخص مطالعه را »زيستن برای خدا« تعيين 
می کند. آکويناس و تا حدودی هاج، بر االهيات به عنوان مجموعة واقعيات و 
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تفکرات تمرکز دارند، اما اِيمز تاکيد می کند که االهيات شامل چگونگی زندگی 
شخص برای خدا و نسبت به اوست. اِيمز به جای محدود کردن االهيات، در درجة 
قول  به  )يا  تجربی  رويکردی  با  واقعيت،  به  وابسته  و  پيگيری عقالنی  به  اول 
پيوريتن ها »آزمايشی«( به گسترۀ وسيع تری از زندگی ايماندار می نگرد. از نظر 

او االهيات، يا جوهرۀ االهيات، در تمرکز بر اين ديدگاه وسيع تر است.
االهيدان معاصر، جان فِريم نيز چشم اندازی مشابه اِيمز دارد. 

جان فریم
فِريم در فصل سوم از کتاب »آموزۀ شناخت خدا«، االهيات را اينطور تعريف 

می کند: 

»به کارگيری کالم خدا توسط افراد در همة حيطه های زندگی.«

فريم تا حدودی با آکويناس و هاج توافق دارد چون در جای ديگر او »به کارگيری« 
را به عنوان »تعليم« يا »آموزه« تعريف می کند. با اينحال، برای فِريم همانطور 
که در قسمتی ديگر می گويد، تعليم عبارت از عمل استفاده از کالم خدا »برای 
رسيدگی به نيازهای مردم« است. االهيات صرفا تفکر دربارۀ دسته ای از مسائل 
آکادميک نسبتا سنتی نيست. بلکه، االهيات به کارگيری يا کاربرد تعاليم کالم 

خدا در گسترۀ وسيع زندگی قلمداد می شود.
اکنون که چهار تعريف متفاوت از االهيات را از نظر گذرانديم، مقايسة ديدگاه ها 

يا گرايشاتی که اين تعاريف بيان می کنند سودمند خواهد بود.

گرایشات
اين چهار تعريف نشان دهندۀ دو ديدگاه ارزشمند هستند که االهيدانان در رشتة 
خود دنبال می کنند. می توانيم اولين ديدگاه را جهت گيری آکادميک يا علمی و 
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دومين ديدگاه را جهت گيری زندگی بناميم.

جهت گیری آکادمیک
نمايندۀ نوعی جهت گيری آکادميک در االهيات  از يک سو، آکويناس و هاج 
در  مسيحی  االهيدانان  اکثريت  روش های  نمايانگر  آنها  هستند. چشم اندازهای 
تعريف االهيات است. به زبانی ساده تر، آنها »االهيات« را به روش هايی تعريف 
کلمة  زبان شناسی  پيشينة  يا  کلمات،  ريشه شناسی  علم  به  مربوط  که  می کنند 
»االهيات« می شود. کلمة يونانی تِئوس )theos( به معنی »خدا«، در نيمة اول 
کلمة »االهيات« قرار دارد. و در اين مضمون کلمه لوگوس )logos( به معنی 
»علم، يا آموزه يا مطالعة« مطلبی، در نيمة دوم کلمة »االهيات« قرار می گيرد. به 
اين ترتيب، از لحاظ علم ريشه يابی کلمات، واژۀ »االهيات« به معنی »آموزه يا 

مطالعة خدا« است.
اما به سختی می توان يک االهيدان اوانجليکال صادق را يافت که بگويد صرفا 
درک  ايمانداران  اکثر  باشد.  راه  پايان  خود  خودی  به  بايد  خدا  دربارۀ  مطالعه 
می کنند که فرض بر به کارگيری االهيات در زندگی شان به هر روِش ممکن است. 
اما کاربرد االهيات غالبا به اندازۀ االهيات رسمی مهم تلقی نمی شود، بلکه به عنوان 
قدم بعدی مطرح می گردد و گاهی به نام االهيات عملی خوانده می شود، يعنی 
اقدامی ثانوی بعد از برقراری و حل مسائل آکادميک و پژوهشی در االهيات 

رسمی.
در نتيجه، اغلب اوقات می توان با توجه بسيار کمی به زندگی عادی، به االهيات 
رسمی پرداخت. در اين حيطه فقط تعداد اندکی از پژوهشگران مستعد می توانند 
به مدارج باال برسند و نوعی منش روشنفکرانة تخصصی در االهيات شکل می گيرد. 
از سوی ديگر، تعاريفی که اِيمز و فِريم ارائه کرده اند، نشانگر ديدگاه مهم اقليت، 

يعنی جهت گيری االهيات به سوی زندگی است.
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جهت گیری زندگی
     همواره بعضی از االهيدانان بوده اند که االهيات را بخشی غيرقابل تفکيک از 
طيف وسيع تر زيستن به عنوان يک ايماندار می دانند، اما در گذشته االهيدانان 
نسبتا پيشرو نسبتا معدودی چنين نگرشی داشته اند. در سال های اخير، االهيدانان 
را رد  باشد  امور عقالنی  متوجه  تنها  بايد  االهيات  اين تصور کلی که  بيشتری 
کرد ه اند. آنان االهيات رسمی را فقط مبنای عقالنی يا آکادميک زندگی مسيحی 
نمی شمارند، بلکه آن را به عنوان رشته ای می شناسند که عميقا و به طور اساسی 

زيستن برای مسيح را مورد توجه و تعمق قرار می دهد.
بيشتری  مدافعان  گذشته  دهه های  در  اقليتی  چشم انداز  اين  زيادی  داليل  به 
يافته است. بعضی از اين داليل از االهيات و حتی از آيات کالم خدا سرچشمه 
می گيرد. ولی بايد هشيار باشيم که قسمتی از اين توافق عمومی در حال رشد، از 
گرايشات فرهنگ غربی برگرفته شده که به حق، توانايی متخصصان در بی طرفی 
در رشتة تخصصی خود را زير سوال می برد. اين روزها دائما مبحث انسان بودن 
روشنفکران و تاثير عميق سبک زندگی ايشان بر مطالعات آکادميک شان به ما 

يادآوری می شود.
به عنوان مثال، دانشمندان و متخصصان پزشکی که روزگاری ايشان را کامال عالم 
و بی طرف می شمردند، اکنون به عنوان افرادی عادی تلقی می شوند. نقطه نظرهای 
ايشان مرتبا به گونه ای زير سوال می رود که همين چند دهه پيش کسی تصورش 
بيشتری تشخيص  با وضوح  امروز  نيز  به همين شکل، کليسا  نمی کرد.  را هم 
می دهد که االهيدانان هرقدر هم که بااستعداد باشند، صرفا انسان هستند. هرقدر 
هم که در مشاهدات شان از واقعيات، ادعای بی طرفی کنند، ديدگاه های ايشان 
عميقا تحت نفوذ تجارب زندگی شان است. در نتيجه، امروزه برخوردهای کامال 
برخوردارند، و ضرورت کاربرد  بسيار کمتری  از ارزش  االهيات  با  آکادميک 

االهيات بسيار روشن تر از گذشته، ديده می شود.
در  زندگی  جهت گيری  و  آکادميک  جهت گيری  کلی  طرح  داشتن  نظر  در  با 
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االهيات، بياييد برای انجام ارزيابی های اوليه، قدمی به عقب برداريم.

ارزیابی ها
ارزيابی مزايا و اشکاالت موجود در هر گرايشی مفيد است. جنبه های مثبت و 
االهيات رسمی و جدی  در  زندگی  و جهت گيری  آکادميک  منفی جهت گيری 

چيستند؟

جهت گیری آکادمیک
در جايگاه نخست، بزرگترين نقطة قوت برخورد آکادميک اين است که يکی از 
عطايای فيض آميز خدا به بشريت يعنی توانايی های عقالنی ما را بزرگ و برجسته 
می کند. خدا به بشر ظرفيت های عقالنی داده و از االهيدانان انتظار دارد تا در 

جستجوی شان برای حقيقت، از اين توانايی ها استفاده کنند.
در سرتاسر کالم خدا افراد حکيم به خاطر استفاده از مهارت های عقالنی شان در 
کنار ترس از خدا، مورد تحسين قرار می گيرند. تعمق دقيق بر ماهيت راستی و 
از تعريف حکمت  از مقتضيات عقالنی شالوده ای  اعتقادات برآمده  قاعده بندی 
کار  به  را  مسائل  دربارۀ  تفکر  در  خود  توانايی  زيرا  بود  حکيم  سليمان  است. 

می بست. به توصيف سليمان در اول پادشاهان ۴: 2۹ و ۳1 گوش کنيد:

خدا به سليمان حکمت و فطانت از حد زياده و وسعت دل مثل ريگ کنارۀ دريا 
عطا فرمود... از جميع آدميان... حکيم تر بود و اسم او در ميان تمامی امت هايی که 

به اطرافش بودند، شهرت يافت )اول پادشاهان ۴: 2۹، ۳1(.

در همين راستا، ادبيات حکمت کتاب مقدس صراحتا ما را تشويق به پيشرفت و 
استفاده از توانايی های استداللی مان می کنند.

 در واقع پطرس رسول، با تصديق اين موضوع که االهيات پولس از لحاظ عقلی 
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پيچيده و مشکل است، وی را مورد ستايش قرار می دهد. همانطور که در دوم 
پطرس ۵: 1۵-1۶ می گويد:

برادر حبيب ما پولس نيز برحسب حکمتی که به وی داده شد، به شما نوشت؛ و 
همچنين در ساير رساله های خود اين چيزها را بيان می نمايد که در آنها بعضی 

چيزهاست که فهميدن آنها مشکل است )دوم پطرس ۳: 1۶-1۵(.

تاکيد االهيات سنتی بر آکادميک يا عقالنی بودن، تناقضی با مفهوم کتاب مقدسی 
االهيات خوب ندارد. برعکس، تفکر دقيق يکی از نقاط قوت برجستة االهيات 

سنتی است.
با اينحال بايد به همان ميزان بر خطری که در تمرکز آکادميک بر االهيات نهفته 
است نيز تاکيد کنيم. متاسفانه غالبا االهيات سنتی آنقدر درگير جهت گيری انتزاعی 
يا آکادميک می شود که زندگی االهيدانان در خارج از کتابخانه توجه بسيار کمی 
به خود جلب می کند. رسيدن به قاعده بندی راستين تفکرات و نظريه ها به سادگی 
و به خودی خود تبديل به پايان ماجرا می شود، آنطور که معموال مردم االهيدانان 
را فقط به اين خاطر که دربارۀ مطالب االهياتی اطالعات زيادی دارند، االهيدانان 
خوبی می شمارند. اما بايد اقرار کنيم که گاهی »االهيدانان خوب«، »افراد بسيار 

خوبی« نيستند.
متاسفانه اين توضيح در مورد تعداد بسيار زيادی از »االهيدانان خوب« صادق 
است. آنها می توانند با مهارتی چشمگير تلفيقی از واقعيت های مربوط به خدا و 
زندگی مسيحی را مطرح کنند، اما در همان سطح، توجهی به زندگی در نور ايمان 

مسيحی ندارند.
چطور می توانيم به اين نتيجه برسيم که شخصی می تواند يک االهيدان خوب باشد 
و شخص خوبی نباشد؟ زمانی که طبق تعريفی از االهيات عمل کنيم که صرفا 
شامل فعاليت های آکادميک باشد. وقتی فکر کنيم االهيات فقط به معنی خوب 
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مطالعه کردن، نوشتن و تعليم تفکرات صحيح است.
رسمی  االهيات  تحصيل  اعظم  قسمت  پِس  در  همچنان  گرايش  اين  متاسفانه 
امروزی قرار دارد. واقعيت موجود در دانشگاه های االهيات که تقريبا فقط وابسته 
به تجربة کالسی برای آماده سازی خدمتگزاران انجيل هستند، نشان می دهد که ما 
هنوز هم معتقديم بخش اعظم االهيات می تواند جدا از زندگی عملی بر اساس آن 
االهيات باشد. اين يکی از بزرگترين خطرات در برخورد سنتی با االهيات رسمی 

است.
همچنين بايد دريابيم که مزايا و اشکاالتی در االهيات با جهت گيری زندگی وجود 
دارد. چگونه بايد اين اجماع رو به رشد را ارزيابی کنيم که االهيات بايد رابطة 

مستقيم تری با زندگی بيرون از محيط پژوهشی داشته باشد؟

جهت گیری زندگی
است  االهيات آن  با  برخورد  اين روِش  نقطة قوت  بزرگترين  اول،  در جايگاه 
که ما را تشويق به مشاهدۀ بعضی ارزش های مهم کتاب مقدسی می کند. همة ما 

قسمت هايی مانند يعقوب 1: 22 را می دانيم که در آن يعقوب می نويسد:

لکن کنندگان کالم باشيد نه فقط شنوندگان، که خود را فريب می دهند )يعقوب 
.)22 :1

رياکاری روشنفکرمآبانة بسياری از االهيدانان کامال از سوی اين قسمت از کالم 
خدا، بی ارزش شمرده می شود. االهيات خوب نه فقط به آموختن شايسته و مناسب، 

بلکه به زندگی شايسته می انجامد.
پولس نيز در اول قرنتيان ۸: 1 با همين منظور می نويسد:

علم باعث تکبر است، لکن محبت بنا می کند )اول قرنتيان ۸: 1(.
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و همچنين در اول قرنتيان 1۳: 2،

اگر... جميع اسرار و همة علم را بدانم... و محبت نداشته باشم، هيچ هستم )اول 
قرنتيان 1۳: 2(.

اگر فقط به آموختن دربارۀ االهيات به روشی بی طرفانه و انتزاعی بپردازيم، واقعا 
مطابق معيارهای کتاب مقدس  عمل نمی کنيم. اما االهياتی که بر ارزش های کالم 

خدا صحه می گذارد، االهياتی است که به اعتقادات ما جسم می پوشاند.
با  جدی ضديت  خطر  می تواند  االهيات  در  زندگی  جهت گيری  حال،  عين  در 
عقالنيت و روشنفکری را به دنبال داشته باشد. از آنجا که بسياری از مسيحيان 
در  بدگمان هستند،  االهيات  عقالنی  جنبة  به  نسبت  کلی  به  امروز  اوانجليکال 
مقابل مطالعة دقيق آموزه های االهياتی جبهه می گيرند. آنها عمال االهيات رسمی با 

جهت گيری آکادميک سنتی را برای زندگی مسيحی مضر می شمارند.
همة ما افرادی را ديده ايم که صادقانه می گويند: »به نظرم نبايد درگير آموزه ها و 
تعاليم بشيم. اين کار فقط فکرمونو از مسيح منحرف می کنه.« يا شايد اين را از 
کسی شنيده باشيد: »لزومی نداره برای رهبری کليسا، االهيات بخونی. تنها چيزی 
که الزمه، هدايت روحه.« همين اخيرا شنيدم کسی می گفت: »مسيحيت عقالنی، 
به  نسبت  آشکاری  بی ميلی  خوش نيت،  ايمانداران  اين  است.«  مرده  مسيحيت 
االهيات سنتی با جهت گيری آکادميک دارند و آن را به خاطر برخورد ضدعقالنی 
ايمان، رد می کنند. ايمانداران به جای آنکه زندگی شان را بر اساس درکی دقيق 
روحانی  بصيرت  بر  تکيه  با  دارند  دوست  اغلب  کنند،  بنا  االهيات  از  و جدی 
دنباله روی يک  فقط  کنند. شايد  زندگی  آنها  دقيق  آزمايش  بدون  و  خودشان 
رهبر قدرتمند يا کاريزماتيک شوند. شايد هم تجربيات خارق العادۀ روحانی را 
جايگزين االهيات آکادميک سنتی کنند. موضوع هر چه باشد، همة ما بايد از خطر 
جدی عقالنيت ستيزی در کليسا اجتناب کنيم چون به طور اجتناب ناپذيری منجر 
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به تعاليم غلط و درک نادرست از ايمان مسيحی می شود که عواقب ناخوشايندی 
برای زندگی بسياری از ايمانداران دارد.

پولس وقتی به تيموتائوس در دوم تيموتائوس 2: 1۵ هشدار می دهد، همين خطر 
را در نظر دارد:

سعی کن که خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کالم خدا را به 
خوبی انجام دهد )دوم تيموتائوس 2: 1۵(.

هر يک از ما بايد به دقت تعريفی را که از االهيات داريم، بررسی کنيم. بعضی 
از ما طبيعتا گرايش به جهت گيری آکادميک از االهيات داريم و جنبه های ديگر 
زندگی را مورد چشم پوشی قرار می دهيم. سايرين گرايش به نوعی جهت گيری 
اين  از  اجتناب  برای  می کنند.  چشم پوشی  عقالنی  امور  از  و  دارند  زندگی 
افراط گرايی ها، بايد دريابيم که در هر دو ديدگاه، خطرات و مزيت هايی وجود 
دارد. حکمت ايجاب می کند که همزمان هر دو نگرش را بپذيريم. ما به اين دو 

االهيات دانش پژوهانه و زندگی گرا نياز داريم. 
پس از بررسی بعضی از روش های تعريف االهيات توسط االهيدانان، آماده ايم 
تا به مسئلة دوم يعنی اهداف االهيات، بپردازيم. چه اهدافی را بايد در بررسی 

االهيات مد نظر قرار دهيم؟ اين اهداف چگونه با هم ارتباط پيدا می کنند؟

پاسخ اين سواالت را می توانيد در شمارۀ بعدی مجلة شبان بخوانيد. 



تفاوت موعظه و تعلیم

را مک الکلین

سوال
تفاوت ميان »موعظه« و »تعليم« چيست؟ در کدام قسمت کتاب مقدس تمايز بين 

اين دو را می يابيم؟

پاسخ
تمايز بين موعظه و تعليم چيزی نيست که کالم خدا آن را صراحتا به ما نشان 
بدهد. همچنين می توان گفت طريقی که فرقه های امروزی از اين اصطالحات 



استفاده می کنند، هميشه بر شيوه ای که کتاب مقدس از آن استفاده می کند، استوار 
نيست.

برای مثال در فرقة من، اخيرا موردی در مجمع عمومی داشتيم که صالحيت يک 
خانم برای صحبت با جماعت در جلسه ای پرستشی، و توضيح و کاربرد کالم خدا 
توسط او در زندگی مردم را به چالش کشيد. شبان آن کليسا گفت که او معتقد 
است خانم ها می توانند »موعظه« کنند؛ به اين مفهوم که در موقعيت های بسياری 
بر حقيقت انجيل شهادت دهند، اما نه به اين مفهوم که در جلسة پرستش، تعليمی 
مقتدرانه از منبر ارائه کنند. او استدالل می کرد که هر دو استفاده از کلمة »وعظ 

کردن« نمونه های کتاب مقدسی دارند و او در اين نظريه تنها نيست. 
در حقيقت کالم خدا )اکثرا در عهد جديد( بسياری چيزها را »موعظه« می خواند، 
حتی وقتی که آنها در طول يک جلسة پرستشی و توسط يک خدمتگزار انجام نمی 
شوند. معموال کلمه ای که در عهد جديد امروزی ما »وعظ« ترجمه شده، اصطالح 
يونانی کروسو )kerusso( است که می تواند به انواع بسياری از انواع اعالم 
کردن و خبر دادن در موقعيت های متعددی اشاره کند. برای نمونه، در مرقس ۵: 
2۰ مردی که عيسی تعداد زيادی روح پليد از او خارج کرد، گفته شده است که 
به همه »خبر« داد )کلمة يونانی کروسو( که عيسی به او کمک کرده است و متن 
هيچ نشانه ای از اين ندارد که اين عمل در طول يک جلسة پرستشی عمومی انجام 
شده باشد يا اينکه قبل از اعالم اين خبر دستگذاری شده باشد. سپتواجنت )ترجمة 
يونانی عهد عتيق( کلمة کروسو را به شکل مشابه و وسيعی استفاده کرده است که 
شامل اعالم خبر جشن بت پرستانه ای که اسرائيل بعد از خروج از مصر به پا کرد، 
توسط هارون نيز می شود )خروج ۳2: ۵(. اما به طور قراردادی، معموال عهد عتيق 

از کلمات ديگری غير از وعظ برای چنين فعاليت هايی استفاده می کند. 
در مقابل، »تعليم« نسبتا در هر دو عهد متداول است. اصطالح »تعليم« در هر دو 
زبان عبری و يونانی طيف معنايی دارد که برابر کلمة تعليم در زبان ماست و بر 
آموزش و توضيح تاکيد دارد تا اعالم سادۀ امور. و در حقيقت، کالم خدا معموال 
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هر دو کلمة »تعليم« و »موعظه« را با هم و بدون اينکه حقيقتا خط تمايزی بين 
آن دو بکشد، استفاده می کند )نک. اعمال ۵: ۴2، 2۸: ۳1؛ اول تيموتائوس 2: 

.)2 :۶ ،1۷ :۵ ،۷
با اين وجود، مطمئن نيستم که اين تعاريف چيزی باشند که شما احتياج داريد. 
عموما، مسيحيان و کليساها زمانی بين »موعظه« و »تعليم« تفاوت قائل می شوند 
که می خواهند نقش به خصوصی را تعريف کنند که ممکن است اعضای کليسا 
به عهده بگيرند. برای مثال، بعضی از کليساها به زنان اجازۀ »تعليم« می دهند، 
اما اجازۀ »موعظه نمی دهند.« در مثالی که از فرقة خودم ذکر کردم، کليسا از آن 
خانم خواسته بود که تعليم دهد، اما آنها فکر می کردند وقتی او شروع به توضيح 
و کاربرد کالم خدا کرده، از خط قرمز رد شده است. اما حقيقتا، اينجا سوال اصلی 
اين نبود که »کتاب مقدس چطور »موعظه« را در برابر »تعليم« تعريف می کند؟« 
بلکه »آيا آن خانم کاری انجام داد که نمی بايست انجام دهد؟« و شک دارم که 

محتوای سوال شما هم همين باشد. 
به  که  نيست  اين  اين سوال،  به  پاسخ  برای  راه  بهترين  کنم  می  فکر  بنابراين 
دامنة معنايی که کلمات می توانند در کتاب مقدس داشته باشند نگاه کنيم. به هر 
حال، هر وقت هرکس هر چيزی به يک گروه بگويد، نوعی اعالم و اعالن است 
که ما بايد آن را همان اصطالح يونانی کروسو بدانيم و به همين خاطر اگر از 
تعريف کلمة يونانی و ترجمة آن استدالل کنيم، می تواند قانونا »موعظه« خوانده 
شود. اما فکر می کنم اکثر خوانندگان انگليسی زبان و فارسی زبان اين استفاده را 
گمراه کننده بدانند. ما معموال نمی گوييم که وقتی مهمانداران هواپيما به مسافرين 

می گويند به نمايشگر جلوی شان نگاه کنند، »موعظه« می کنند. 
زنان،  و  مردان  برای  خدا  که  است  به خصوص  نقشه ای  مهم تر،  موضوع  بلکه 
خدمتگزاران و عموم مردم، تعيين کرده است. اگر منظور کتاب مقدس اين است 
که »يک زن نمی تواند در طول يک جلسة رسمی پرستشی از پشت منبر کالم خدا 
را بخواند، توضيح دهد، و به کار ببرد«، ديگر واقعا فرقی ندارد که چنين کاری را 
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»موعظه« يا »تعليم« يا »سخنرانی« يا هر چيز ديگری بناميم. حقيقت اين است که 
شايد کتاب مقدس آن را هر يک از اين تعاريف و يا تعاريف بسيار ديگری بنامد. 
بنابراين، تمرکز بر تعاريف چنين اصطالحات گسترده ای، کمک فوق العاده ای به 

ما نمی کند. 
در کتاب مقدس، مردان و زنان منصوب و غير منصوبی را پيدا می کنيم که در 
موقعيت های متفاوت، با تاييد آشکار نويسندگان کتاب مقدس، دستورالعمل هايی 
ارائه کرده اند و اعالناتی داشته اند. بنابراين، کتاب مقدس در برخی موارد به زنان 
اجازۀ موعظه و تعليم داده است، حتی وقتی که مردان مخاطب بوده اند )نک. به 
داوران ۴۵؛ دوم پادشاهان 22؛ دوم تواريخ ۳۴؛ اعمال 1۸: 2۴(، اگرچه اين 

مسلما يک استثنای عرفی است.
با وجود اين، االهيدانان، حداقل در سنت اصالحات، گاهی استدالل کرده اند که 
توضيح و به کارگيری کالم خدا در يک جلسة پرستشی، تعليم مقتدرانة کليسا 
است )اول تسالونيکيان 2: 1۳(، و به همين دليل بايد صرفا توسط آنانی که در 
کليسا صاحب اقتدار هستند، يعنی مشايخ، انجام بگيرد. ديگران استدالل کرده اند 
که می تواند توسط مردان غير منصوب انجام شود، اما نه توسط زنان غير منصوب 
)نک. به اول تيموتائوس 2: 11-1۴(. اين روش متداول در کليسای خود من 
است، اگرچه شخصا قانع نشده ام که مردان غيرمنصوب، در اين مورد معافيتی 

بيشتر از زنان دارند. 
بی شک نمونه های کتاب مقدسی فراوانی برای دستگذاری مردان به مقام شيخی 
وجود دارد. و در حقيقت، هيچ نمونة کتاب مقدسی ای نه در عهد عتيق و نه در عهد 
جديد از زنی که در اين مقام به خصوص بوده باشد، نداريم )اگرچه آنها مقاماتی 
مقتدارانه تر از شيخ، مثل داور و نبيه داشتند(. مشايخ به طور عمده مرکب از سران 
خانواده ها بودند که معموال مرد بودند )نک.  اعداد 2۷: 1 و آيات بعدی(. دليل 
خوبی وجود دارد که باور داشته باشيم بخش عمدۀ تعليم و موعظه، وقتی امکان 
دارد، بايد توسط مشايخ انجام شود )طبيعتا اکثر کليساها به تعداد کافی برای 
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تدريس همة کالس ها و مطالعات و موعظه شيخ ندارند(. امروزه، مشايخ احتماال 
باالترين مقام در کليسا هستند )به عبارت ديگر، شماس  واجد شرايط ترين و 
و شيخ(، و فقط آنها صراحتا در وظايف مربوط به تعليم دخيل می شوند )اول 

تيموتائوس ۳: 2؛ دوم تيموتائوس 2: 2، 2۴(. 
آنچه کمتر در کتاب مقدس واضح است اينکه يک جلسة رسمی پرستشی کليسا 
به نحوی بسيار متفاوت از هر اجتماع ديگری است که قوانين خاصی دربارۀ آن به 
کار می رود. ما توضيحات بسيار کمی دربارۀ جلسات کليسای اوليه در عهد جديد 
پيدا می کنيم و تقريبا هيچ توضيحی دربارۀ جلسات هفتگی در عهد عتيق وجود 
ندارد )نک. الويان 2۳: ۳-۴(. بنابراين سخت است که بدانيم چرا جلسات رسمی 

پرستشی بايد چنين مشخصه های سخت و تندی داشته باشند. 
دشوار است که در تمام موارد با توجه به اين حقيقت که حداقل بعضی از زنان 
در کتاب مقدس مقامات مقتدرانه ای داشته اند و قانونا به خاطر کاربرد مقام شان به 
مردان تعليم داده اند، با گفتاری مانند »زن را اجازت نمی دهم که تعليم دهد يا بر 
شوهر مسلط شود بلکه در سکوت بماند« )اول تيموتائوس 2: 11-12( خودمان 
را وفق دهيم )برای مثال دبوره در داوران باب ۴۵ و حلده در دوم پادشاهان 
باب 22؛ دوم تواريخ باب ۳۴(. پولس مبنای تعليم خود را بر تقدير آفرينش 
گذاشت )اول تيموتائوس 2: 1۳-1۴(، در نتيجه نشان می دهد که اين تعليمی 
هميشگی در طول تمام اعصار بوده است. پس چطور نقش های دبوره و حلده 
قابل دفاع است؟ ظاهرا آنها استثنايی در اين قانون بوده اند، اگرچه اين اقتدار يا 
ارزش آنها را کم نکرده است. کتاب مقدس اشاره نمی کند که آنها استثنا بوده اند 
اما از تعداد بی نهايت بيشتر مردانی که در اين مقام بوده اند، واضح است که زنان 
استثنا بوده اند. احتماال ارتقای زنان در اين موارد استثنايی به خاطر شکست مردان 
اسرائيل در رهبری صحيح بوده است )به دودلی باراق در داوران باب ۴ نگاه 

کنيد(؛ اگرچه همه روی اين نکته توافق ندارند.
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من به طور سياست مدارانه ای از سوال شما استفاده کردم تا در مورد چيز ديگری 
صحبت کنم. اما اميد من اين بود که نشان دهم تمايز بين موعظه و تعليم در 
کتاب مقدس معموال مبهم است و گاهی وجود ندارد تا اشاره کنم که نقش هايی 
که ما به عنوان مردان و زنان، منصوب و غير منصوب، در آنها خدمت می کنيم 
بايد بيشتر با بازتاب شان مشخص شوند تا معنايی که فرهنگ لغت ارائه می دهد.
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در باب موعظه

تت استیوارت

اگر می خواهيد بدانيد که کليسايی تا چه حد سالمت است، بايد به منبرش نگاه 
کنيد و به واعظينش گوش دهيد، زيرا از طريق موعظه بوده است که خدا در تمام 
طول تاريخ، کليسا را احيا کرده و انسان ها را با پيام اميدبخش انجيل دگرگون 
ساخته است. مسيحيِت اصيل، بستگی به موعظة کتاب مقدسی دارد. مسيحيت 
يعنی رابطه با خدا بر اساس کالمش. خدا از طريق انبيا سخن گفت )عبرانيان 
1: 1-۳(، و سپس از طريق پسرش سخن گفت )يوحنا 1: 1-2(، و اکنون نيز 
می خواهد از طريق واعظين سخن بگويد. موعظه يعنی بيان آنچه که خدا فرموده، 



به منظور اينکه انسان های گمشده به سوی مسيح بيايند. موعظه است که انسان 
را به توبه سوق می دهد و ايماندار را به رشد و بلوغ ترغيب می کند. واعظ، اين 
خدمت مقدس را بر عهده دارد که پيام خدا را به قلب های زخمی و بی روح برساند 
برکت شان دهد  رهايی بخش،  با حقايق  و  دهد،  تعليم  ملزم سازد،  را  ايشان  تا 

)يوحنا ۸: ۳۶(.

واعظ باید دعوت شده باشد
واعظ بايد از سوی خدا برای اين خدمت دعوت شده باشد. اما بسياری ممکن 
است با انگيزه های نادرست جذب آن شوند. بعضی مايلند موعظه کنند زيرا تشنة 
توجه مردم هستند. بعضی ديگر نيز تشنة اقتداری هستند که فکر می کنند واعظ 

بر مردم دارد. 
روزی يکی از دوستان قديمی ام که بی ايمان است، به ديدنم آمد؛ او به محراب 
کليسايی که در آن زمان محل خدمتم بود رفت و پشت منبر قرار گرفت. او هر 
دو دست را قدرت مندانه بر منبر گذاشت و گفت: »اين منبر چه قدرتی به آدم 

می دهد؛ از اين قدرت لذت می بری، هان؟«
در دلم گفتم: »کاش می دانستی با چه ترس و لرزی، و با چه حس ناتوانی ای پشت 
منبر می روم! چون برای من، موعظه کردن يعنی ايستادن در حضور او که مقدس 

است و می خواهد کالمش به درستی موعظه شود.«
منبر جای نمايش دانش و قدرت بيان واعظ نيست؛ منبر جای رياست طلبی و 
سلطه جويی بر مردم نيست. منبر جايی است مقدس که واعظ بايد با فروتنی پشت 

آن قرار بگيرد و با دعای بسيار به درگاه خدا، پيام او را به قوم او اعالم کند. 

»کالم« را موعظه کنید!
»تو را در حضور خدا و مسيح عيسی... قسم می دهم... که به کالم موعظه کنی و 
در فرصت و غير فرصت مواظب باشی و تنبيه و توبيخ و نصيحت نمايی، با کمال 
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تحمل و تعليم« )دوم تيموتائوس ۴: 1 و 2(.
خدا می تواند جنبه های مختلف موعظه را با قدرت دگرگون کننده اش مسح کند؛ 
اما آيا هر واعظی را نيز مسح می کند؟ خدا واعظی را برای خدمت خود به کار 
می گيرد که کالم او را به درستی و به گونه ای موثر به کار ببرد. قدرت موعظه در 
کالم خدا است. از اين رو است که پولس رسول در روميان 1۰: ۷ می فرمايد: 
»ايمان از شنيدن است و شنيدن از کالم خدا«. خدا برای ملزم ساختن و ايجاد 
ايمان در قلب انسان از کالم خود استفاده می کند، و واعظ دانا کسی است که 
به  پيام آن را  بيابد که  تا راهی  با فروتنی مطالعه می کند  را  همواره کالم خدا 

قلب های شکسته برساند )عبرانيان ۴: 1۳-12(.

اهمیت نگرش واعظ نسبت به کتاب مقدس
يک خادم پيش از آنکه بدل به واعظی توانمند گردد، بايد برای خود مشخص 
سازد که اعتقاداتش در مورد کتاب مقدس چيست. واعظی می تواند موعظه های 
دگرگون کننده ايراد کند که هم زندگی اش و هم پيامش تماما منطبق با کالم خدا 
باشد. موعظه هايی که از عقل و منطق برخيزد، فقط بر عقل و منطق می نشيند، اما 
موعظه هايی زندگی شنوندگان را دگرگون می سازد که از قلب واعظی بر می خيزد 
که يقين دارد کتاب مقدس مکاشفة قطعی خداست و يگانه طريق برای شناخت 
اوست. او بايد فرمايش پولس رسول در دوم تيموتائوس ۳: 1۶ را بپذيرد که 
می فرمايد: »تمامی کتب از الهام خداست...« و يقين بداند که فقط کتاب مقدس 
می تواند قلب گناهکاران را متحول سازد؛ او بايد يقين کامل داشته باشد که نامی 
ديگر زير آسمان و زمين نيست که به واسطة آن بتوان رستگار شد )اعمال ۴: 
12(؛ او بايد اعتقاد راسخ داشته باشد که کتاب مقدس هر آنچه را که برای زندگی 
مبتنی بر عدالت الزم است، در اختيار ما قرار می دهد. او بايد با توکلی فروتنانه 
به روح القدس، به حضور خدا دعا کند و بعد از آن بدون ترس و پر از اشتياق به 

منبر برود و پيام کالم االهی را با امانت و انتظار موعظه کند )اعمال 2۰: 2۷(.
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با چه حالتی موعظه کنیم
حال به اين مطلب می پردازيم که شخص بايد چگونه کالم خدا را موعظه کند تا 
باعث دگرگونی زندگی ديگران شود. بی شک زندگی خود شما می تواند نمونة 
اين کافی  اما  انسان را عوض می کند؛  اينکه مسيح چطور  از  باشد  قدرتمندی 
نيست. واعظ بايد در به کارگيری کتاب مقدس مهارت کسب کند. او بايد بداند 

که کتاب مقدس خودش در زمينة استفاده از خودش چه تعليمی می دهد. 
به اين منظور به بررسی توصية پولس به تيموتائوس در رسالة دوم تيموتائوس 
۳: 1۶-1۷ می پردازيم. با مطالعة اين آيه ها، خواهيم کوشيد راز موعظة با قدرت 

کالم خدا را بيابيم. 

معیارهای مقدس خدا را بدون ترس به جماعت خود عرضه کنید.
»تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعليم... مفيد است« )دوم تيموتائوس ۳: 
1۶(. سخن خداوندمان را نيز به ياد آوريد که فرمود: »حق را خواهيد شناخت و 
حق شما را آزاد خواهد کرد« )يوحنا ۸: ۳2(. مانند واعظی نباشيد که موعظه اش 
دربارۀ گناه را اينچنين آغاز کرد: »می دانم که نکاتی که دربارۀ گناه می گويم، 
دربارۀ هيچ يک از شما صدق نمی کند«. تا زمانی که نيش گناه را حس نکنيم و 
قصور خود را نبينيم، احتمال کمی هست که به سوی مسيح بياييم و شفا بيابيم. 
وظيفة واعظ اعالم حقيقت است، اعالم قدوسيت خدا به مردم. اگر به يک بيمار 
مبتال به سرطان بگوييد که کسالتش چندان جدی نيست يا اصال تخيلی است، 
لطفی در حقش نکرده ايد. پزشکی را شجاع می ناميم که حقيقت را به بيمار يا 

خويشانش بگويد. 
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با محبت تشخیص دهید که جماعت شما در چه قسمت هایی از جالل 
خدا قاصرند.

در دوم تيموتائوس ۳: 1۶، کلمة ديگری به کار رفته است، يعنی »تنبيه«. کار 
شبان بسيار شبيه به کار مامورين امنيت فرودگاه است که مسافرين را از دستگاه 
فلزياب عبور می دهند تا اشياء غيرقانونی را بيابند. کار آنان فقط اين است که 
شما را از دستگاهی شبيه به چارچوِب در بگذرانند؛ بقية کار را دستگاه خودش 
انجام می دهد. موعظه کردن يعنی هدايت افراد به سوی نقطه ای که اجازه دهند 
خدا گناهان و جهالت شان را از طريق کالم خدا بيابد. راز موفقيت در اين است 
که ايشان به مرحله ای برسند که بدانند اين کالم خداست که ايشان را مورد داوری 
قرار می دهد، نه واعظ. به همين جهت است که پولس رسول می نويسد: »...تنبيه و 
توبيخ و نصيحت نما با کمال تحمل و تعليم« )دوم تيموتائوس ۴: 2؛ همچنين ر. 

ش به دوم تيموتائوس 2: 2۶-2۴(.

خود  جماعت  از  واکنشی  نوع  چه  خدا  که  دهید  تعلیم  روشنی  به 
می طلبد.

در همان آية 1۶، کلمة »اصالح« به کار رفته است. بسا موعظه ها شنيده ايم که ما 
را عميقا ملزم ساخته اند، اما فکر کرده ايم که واعظ فقط می خواهد که احساس گناه 
بکنيم و نه چيزی افزون بر آن. موعظة مبتنی بر کتاب مقدس هميشه راهی برای 
گريز از گناه پيش روی ما قرار می دهد. خبر خوش اين است که عيسی آمد تا ما 
را فديه دهد و رهايی بخشد )لوقا ۴: 1۸-1۹(. بسيار دقت کنيد که به روشنی 
به شنوندگان خود بگوييد که چه بايد بکنند. در غير اين صورت، جماعت پس 
از شنيدن موعظه خواهند گفت: »خوب، چه ربطی به ما داشت؟« پسر من وقتی 
کوچک بود، انگشت پايش را شکست. وقتی پزشک او را معاينه می کرد، دردش 
بسيار شديد بود، اما وقتی پزشک آن انگشت را بيشتر شکست، شوک وارده 
درد را بيشتر کرد. پزشک اين کار را کرد تا انگشت به درستی بهبود بيابد. وقتی 
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استخوان ها به درستی در کنار هم قرار گرفتند، انگشت را گچ گرفت. موعظة 
مبتنی بر کتاب مقدس، شنونده را به سوی عيسی هدايت می کند تا به واسطة تنبيه 

و اصالح، به درستی بهبود يابد. 

همیشه شنوندگان خود را امیدوار کنید!
آية 1۷ می فرمايد: »تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نيکو آراسته شود«. 
پولس رسول می خواهد ما بدانيم که وقتی تعليم کتاب مقدس به درستی به کار 
برده می شود، اميد هست که انسان تغيير کرده، رشد روحانی يابد. يک واعظ 
خداترس يک بار می گفت که وقتی به جماعت کليسای خود نگاه می کند، آنان را 
آنطور می بيند که می توانند باشند، نه آنطور که در آن لحظه هستند. هر موعظه ای 
که می کنيد، بايد گناهکاران را به سوی صليب جلب کند - به سوی جايی که 
بخشايش و شفا و اميد هست. وقتی پسرم کوچک بود، از او می خواستيم که کنار 
ديوار بايستد تا قدش را روی ديوار عالمت بزنيم. وقتی دفعة بعد، باز قدش را 
اندازه می گرفتيم، از ديدن رشد او چقدر خوشحال می شديم. موعظه ای که باعث 
تشويق ايمانداران به رشد می گردد و به آنان اين اميد را می بخشد که خدا در 

زندگی شان کار می کند، موجب خرسندی خدا و شادی فرزندان او است.  

موعظة خوب کدام است؟
چيز  هيچ  می شود.  سالم  کليساهای  رشد  و  زندگی  تغيير  باعث  خوب  موعظة 
ديگری مانند موعظه نمی تواند رابطة خادم را با خدا نشان دهد؛ هيچ چيز ديگری 

مانند موعظه نمی تواند قلب و فکر کليسا را به سوی خدا برافرازد. 
اگر موعظه ای اين »نان حيات« را به مردم ندهد، هيچ ثمرۀ ماندگاری نخواهد 
داشت. اما برای اينکه ثمری حاصل شود، پيام واعظ بايد به زندگی شنوندگانش 
ارتباط داشته باشد. واعظ بايد پلی باشد که کالم خدا را به زندگی افراد مرتبط 
کند. شنونده بايد فورا احساس کند که آنچه از منبر گفته می شود، به او و شرايط 
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زندگی اش مربوط است. او بايد ميان مشکالت خود و فيض خدا در عيسای مسيح 
ارتباطی احساس کند. 

اما اگر واعظ می خواهد که چنين پلی باشد، بايد شنوندگان خود را بشناسد و 
در رنج ها و مشکالت شان شريک بوده باشد. اما در ضمن بايد بداند که چگونه 
موعظه ای تهيه کند که وسيله ای باشد در دستان خدا برای انتقال اميد و فيض او 

به مردمان رنج ديده. 

طرح کلی یک موعظة خوب
با الگوگيری از آن، می توانيد موعظه ای  در اينجا چهارچوبی ارائه می دهيم که 
تهيه کنيد که توجه شنوندگان را جلب کند و به ايشان نشان دهد که خدا برای 

زندگی شان چه نقشه يا راه حلی دارد.

نحوة آغاز
موعظة خود را با يک موضوع واقعی از زندگی روزمره يا با مشکلی که باعث 
کشمکش در زندگی افراد می شود، آغاز کنيد. از همان جايی آغاز کنيد که مردم 
در آن قرار دارند. مگر عيسی در اناجيل همين کار را نمی کرد؟ برای مثال، فرض 
کنيد که می خواهيد دربارۀ ماجرای ايليا و انبيای بعل )اول پادشاهان 1۹: 21-1( 
موعظه کنيد. حال به نظر شما کدام بهتر است: اينکه موعظه را با تعليم کتاب مقدس 
دربارۀ ايليا و پيروزی بزرگ او در کوه کرمل شروع کنيد؟ يا با چنين سوالی: »آيا 
تا به حال اتفاق افتاده که چنان نوميد شده باشيد که ديگر نخواهيد زندگی کنيد؟« 
طبعا شروع موعظه با چنين سوالی توجه همة شنوندگان را جلب خواهد کرد؛ چرا 
که هر کسی در مقطع خاصی از زندگی خود در شرايطی قرار گرفته که ديگر ميلی 
به زنده ماندن نداشته است. پس از بيان اين سوال، می توانيد تجربة خودتان را با 
شنوندگان در ميان بگذاريد و بعد بگوييد که در کتاب مقدس نيز افراد برجسته ای 

بوده اند که در چنين شرايط سختی قرار گرفته اند.
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درسی از کتاب مقدس
پس از ايجاد ارتباطی اينچنين با شنوندگان خود، توجه ايشان را به کتاب مقدس 
دربارۀ شرايط سخت شان چه می گويد. می توانيد  بدانند که خدا  تا  جلب کنيد 
بگوييد که مرد خدايی بود که درست همان احساس شما را نسبت به زندگی 
متن  ميان  ترتيب،  اين  به  کنيد.  قرائت  را  پادشاهان 1۹: ۴  اول  بعد  و  داشت 
کتاب مقدس و زندگی شنوندگان تان پلی ايجاد کرده ايد. به هنگام بررسی دقيق 
متن، می توانيد نکات مهمی را در موعظه تان بگنجانيد؛ نظير اين دو نکته: ما در 
»مواقعی« بيشتر آسيب پذير هستيم که موفقيت هايی به دست آورده ايم. »وسيله« و 
»سبب« آسيب رسانی و نوميدی نيز گفته های نيش دار و تهديدهای ديگران است.

در متن کتاب مقدس پلی طبيعی هست که نشان می دهد ايليا چگونه توانست از 
نوميدی خويش رهايی يابد. می توانيد از شنوندگان خود بخواهيد که اين پل را 
همراه با شما کشف کنند. در خود متن، چهارچوبی طبيعی به شرح زير می يابيد: 

1- آيات ۴ تا ۸: خدا ايليا را فرا خواند تا بياسايد. وقتی خسته و درمانده ايم، اميد 
خود را از دست می دهيم و بيشتر در معرض نوميدی قرار می گيريم. 

2- آيات ۹ تا 1۴: خدا او را به سوی خود فرا خواند. دور شدن از مشارکت با 
خدا، باعث نوميدی می گردد.

۳- آيات 1۵ تا 1۸: خدا او را فرا خواند تا خدمت خود را از سر گيرد. وقتی از 
خدمت خود دور می مانيم، بيشتر مايوس و نااميد می شويم. 

کاربرد برای امروز
اکنون که شنوندگان خود را به دنيای کتاب مقدس برده ايد، نبايد ايشان را در 
همان جا باقی بگذاريد. بايد ايشان را به واقعيات زندگی امروزی بازگردانيد. به 
نوميدی ها و يأس های خودشان. بايد بر اساس تعليمی که از کتاب مقدس داديد، 
ايشان را به سوی پيام کتاب مقدس و اميدی که در آن نهفته است هدايت کنيد. 
شايد مناسب بدانيد که موعظة خود را با چنين سوالی پايان دهيد: »آيا می خواهيد 
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در چنگال امواج متالطم نوميدی باقی بمانيد؟ يا مايليد صدای خدا را بشنويد و به 
سوی عيسای مسيح، اين آرامی و اميد االهی بياييد؟«

اهمیت موعظة تشریحی
موعظه را می توان به سه روش عمده تهيه کرد:

* موعظة موضوعی: در اين روش، واعظ يک موضوع روحانی يا اخالقی را که 
در فکر يا قلب خود دارد بسط می دهد و از ماجراها و آيه های کتاب مقدس برای 

گفته های خود شاهد می آورد.
* موعظة آيه ای: در اين روش، واعظ موضوع موعظة خود را از يک آيه اخذ 
می کند. سپس می تواند جزئيات موعظه را يا از خود آيه بگيرد يا از مطالب مورد 

نظر خود.
* موعظة تشريحی: در اين روش، واعظ دو يا چند آيه را انتخاب می کند و به 
تشريح و تفسير آنها پرداخته، بيان می دارد که مقصود اوليه و اصلی اين آيات در 
زمان نگارش چه بوده است. بدون اينکه احساسات و برداشت ها و عقايد شخصی 
خود را بر آنها بپوشاند. آخراالمر، پيام اين آيات را به موقعيت امروزی شنوندگان 

ارتباط می دهد.

امتیاز موعظة تشریحی
همانطور که قبال گفتيم، صاحب نظران معتقدند که سالم ترين روش موعظه، روش 
تشريحی است؛ چرا که در اين روش، واعظ پيام خود را فقط محدود به مطالبی 
می کند که در آيات مورد نظر آمده است. به عالوه، موعظة تشريحی روشی بوده 
که از ابتدا در کنايس يهود و بعد در کليسای مسيح متداول بوده و هنوز نيز در 

اکثر کليساها مرسوم می باشد. 
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خطر روش موضوعی
و  نظرات  و  عقايد  پراکنده،  و  مختلف  آيات  از  استفاده  با  واعظ  است  ممکن 
احساسات خود را در آن مقطع زمانی به عنوان پيام خدا به شنوندگان عرضه کند. 
از اين رو، ديده می شود که بعد از مرور سال ها، وقتی انديشه و تجربيات واعظ 
دچار تحول و تکامل شد که قطعا می شود، پيام واعظ در خصوص همان موضوع 
تغيير می کند و اين امر موجب بروز سوال برای شنوندگان و سردرگمی ايشان 
می شود. به همين جهت، شما را دعوت می کنيم تا موضوع موعظه و مطالب و 
تقسيم بندی های آنها را از خوِد آيات اخذ کنيد تا کالم خدا را به درستی و با يقين 

کامل موعظه کنيد.

اهمیت موعظة تشریحی
 Expository( تشريحی  روش  به  موعظه  اهميت  بر  بخش،  اين  در  ما 

Preaching( تاکيد می کنيم و به توضيح آن خواهيم پرداخت. 
دکتر هادن رابينسون که استاد رشتة موعظه است، موعظة تشريحی را اينچنين 

توصيف می کند:
»موعظة تشريحی انتقال و اعالم مفهوم کتاب مقدس است، مفهومی برخاسته از 
بررسی تاريخی، ادبی و گرامری بخشی از کتاب مقدس در چهارچوب درستش. 
اين مفهوم را روح القدس نخست در زندگی و تجربة واعظ پياده می کند، سپس از 

طريق او در زندگی شنوندگانش.«
واعظی که مشتاق است مکاشفة االهی را موعظه کند، بايد بگذارد کالم خدا برای 
خودش سخن بگويد؛ او کتاب مقدس را تبديل به وسيله ای برای ابراز و اعالم 
عقايد خودش نمی سازد. او از روش بعضی از واعظين پيروی نمی کند که وعظ 
خود را با قرائت بخشی از کتاب مقدس آغاز می کنند و سپس مطالبی را در موعظه 
ارائه می دهند که اصال ارتباطی به آن بخش ندارد. او منبر را برای تخلية خشمش 
بر مردم، يا انتقال حس گناه برای تحريک شان به عمل خاصی، يا بذله گويی برای 
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سرگرم کردن ايشان به کار نمی گيرد، بلکه می کوشد در مقام نبی و سخنگوی 
خدا، بگويد که »اين است پيام خدا به ما.«

سه گام برای تهیة موعظه
* گام اول

برای اينکه مطمئن شويد که پيام خدا را با امانت بيان می کنيد، نخست بايد بکوشيد 
کنيد.  تاريخی اش کشف  زمينة  و  در چهارچوب  را  نويسنده  اصلی  مقصود  که 
در اين مرحله است که کتاب های تفسير و کتاب راهنمای مطالعة کتاب مقدس 

کمک بزرگی خواهند بود.

* گام دوم
دومين گام اين است که واعظ تشخيص دهد که خدا چگونه می خواهد شخص 
او را تغيير دهد. مطمئنم که همگی ما دچار اين وسوسه شده ايم که کتاب مقدس 
را مشتاقانه مطالعه کنيم تا آن را به زندگی ديگران مربوط سازيم، نه به زندگی 
خودمان. به ياد دارم که واعظ توانايی يک بار به من گفت که موعظه ای که در 
عقل واعظ تهيه شده باشد، بر عقل مردم تاثير خواهد گذاشت؛ ولی موعظه ای که 
در زندگی واعظ شکل گرفته باشد، بر زندگی مردم تاثير خواهد گذاشت. اگر 
حقيقتی را شخصا تجربه کرده باشيد، با اشتياقی بيشتر موعظه اش خواهيد کرد 
تا حقيقتی که فقط خوانده باشيد. آن اشتياق است که مردم را تحت تاثير قرار 
خواهد داد. به همين دليل است که نمونه هايی که در موعظه از زندگی خودتان 
بازگو می کنيد، اغلب اثر بيشتری بر شنونده می گذارد. تجربه به من نشان داده که 
وقتی موقعيت خاصی از زندگی خود را بازگو کرده ام که از آن درسی روحانی 
گرفته ام، بعد از موعظه افراد بيشتری برای دريافت مشورت و دعا به من مراجعه 
کرده اند. آنها می گفتند که نزد من می آيند چون می بينند که من نيز درگير همان 
کشمکش هايی هستم که خودشان هستند. برای مثال، من اغلب تعليم می دهم 
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که بايد در هر شرايطی خدا را شکر کنيم؛ اما اين تعليم زمانی تاثير عميق تری 
می گذارم.  ميان  در  شنوندگان  با  را  بچه دار شدن خودمان  تجربة  که  می گذارد 
دکتر به ما گفته بود که نمی توانيم صاحب فرزند شويم، اما من و همسرم از کالم 
خدا اطاعت کرديم و در همان شرايط مايوس کننده خدا را شکر گفتيم. با نهايت 
تعجب، همسرم باردار شد و پسری به دنيا آورد که او را تيموته ناميديم، يعنی 
»هدية خدا«. اين نمونه که تجربة شخصی خودم است، شنوندگان را بيشتر متقاعد 

می کند که مانند من در هر شرايطی خدا را شکر کنند.

* گام سوم
سومين گام اين است که واعظ دعا کند تا طوری سخن بگويد که شنوندگان 
مقصود اصلی اش را درک کنند. آنها بايد درک کنند که پيام ما چه بوده است. 
من هرچقدر بيشتر موعظه می کنم، با کمال تعجب بيشتر پی می برم که بسياری 
از مردم اصال متوجه مقصود اصلی من نمی شوند. به ياد دارم که يک بار دربارۀ 
موضوعی موعظه می کردم که عنوانش اين بود: »هرچه بخوريم، همان می شويم!« 
روی اين موعظه خيلی کار کرده بودم تا نشان دهم که شخصيت ما را افکار و 
تفکرات ما شکل می دهند. بعد از جلسه، خانمی پيشم آمد و با تشکر گفت که 
تشويق شده که حتما رژيم بگيرد! او مطلقا متوجه مقصود پيام من نشده بود. 
عوامل بسياری هست که بر توانايی درک افراد تاثير می گذارد. واعظ بايد از اين 
عوامل آگاهی داشته باشد. يک بی ايمان نمی تواند جهالت صليب را درک کند؛ 
کسی که در طغيان و عصيان زندگی می کند، گوشه ای خود را بر روی حقيقت 
به شنيدن  قادر  آنقدر دردمند است که  افسرده و غم زده  بسته است؛ و شخص 
نيست. اما دلسرد نشويد! اين موانع و نيازها دقيقا راه هايی هستند برای نفوذ در 
دل شنوندگان، به شرطی که بتوانيد پيام انجيل را به دردها و رنج های مردم مرتبط 
سازيد. سی. اس. لوئيس چه درست نوشته که »خدا در شادی های ما زمزمه وار 

سخن می گويد و در دردهای مان با فرياد!«

۷۶



بايد زندگی  بايد کالم را مطالعه کنيد.  موعظه کردن کاری است بس دشوار. 
خودتان را به روی مسيح بگشاييد و مطيع او باشيد. همچنين بايد روحيات مردم 
را مطالعه کنيد و بياموزيد که چگونه در موعظه تان مشکالت شان را مورد تحليل 
قرار دهيد. برای اين کار، بايد با اعضای کليسای تان وقت صرف کنيد و با ايشان 
و برای ايشان دعا کنيد. پاداشی بزرگتر از اين برای خادم وجود ندارد که ببيند 

جماعت او در فيض و قدوسيت رشد می کنند.

۷۷





هنر موعظه ای 
که زندگی را تغییر می دهد

پال تریپ

نخست، بخش محتوای موعظه است. موعظه تماما دربارۀ تشريح دقيق و درک 
حقايق انجيل به گونه ای  است که در قسمت خاصی از کتاب مقدس مطرح می شود. 
من نمی توانم در اين جنبه از آماده سازی موعظه ام عجله کنم. من نمی توانم ترتيب 
محتوا را قبل از درک هدف متن ترک کنم. و اگر نتوانم حقايق متن را عمال در 
زندگی خودم و افرادی که به آنان موعظه می کنم به کار ببندم، آن وقت کامال 
متن را درک نکرده ام. روند تشريح نه با درک آن، بلکه با کاربرد آن تمام می شود.



الزم است که من با متن زندگی کنم، آن را با خودم همه جا ببرم، و روحم را به 
مواد مغذی و آب عطش فرونشان آن آغشته کنم. اين چيزی نيست که بتوانم به 
سادگی در چند ساعت آن را انجام بدهم. به زمان احتياج دارم که روی متن تمرکز 
کنم تا روح القدس از طريق آن در من کار کند، و از طريق من در افرادی که 
تحت شبانی ام هستند کار کند. چيزی که می خواهم بگويم احتماال بعضی از شما 
را عصبانی می کند، اما به هر حال می گويم. اگر شنبه عصر روی متن اصلی کار 
می کنيد، نبايد آن را روز يکشنبه موعظه کنيد. بعيد است که توانسته باشيد طيف 
کامل شکوه بنيادين انجيل در متن را درک کرده باشيد، آنها با قلب شما روبرو 
شده باشند، و آمادگی الزم را کسب کرده باشيد که آنها را به شکلی خوشايند و 

عملی به شنوندگان تان منتقل کنيد. 
در آن ساعات ديروقت، شما تنها سطح متن را مروری اجمالی کرده ايد و اسم آن 
را موعظه می گذاريد. حتی با اينکه ممکن است خودتان متوجه نشويد، اما کار 
ديگران را سرقت می کنيد، و توانايی کمی در به تصوير کشيدن تقابالت بنيادين 
را صرف  الزم  وقت  چون  داشت.  خواهيد  مسيح  عيسای  انجيل  مشوق های  و 
نکرده ايد، قطعاتی غيرکاربردی از آموزه ها و تکه هايی غيرمرتبط از انجيل فيض 
را موعظه خواهيد کرد. افکار را منتقل خواهيد کرد، اما حضور مسيح شکوهمندی 
که در تمام متونی که برای موعظة آن خوانده شده ايد را با قدرت موعظه نخواهيد 
کرد. يک نظام نجات بخش را به مردم موعظه می کنيد اما به آنها کمک نمی کنيد 
که اميد و ياری را در نجات دهنده پيدا کنند. بنابراين مخاطبين شما فکر می کنند 
در حال رشد به سوی بلوغ هستند چون در درک االهياتی رشد می کنند، اما موعظة 
شما آنها را به عمق وجود خودشان و صليب عيسای مسيح نمی برد. ما هميشه بايد 
به ياد داشته باشيم که االهيات کالم خدا در خودش پايان نمی گيرد بلکه وسيله ای 
برای يک پايان است - زندگی ای که از طريق فيض و به شکلی بنيادين تغيير 

کرده است. 
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هنر ارتباط
اما موعظه، جنبة اساسی دومی دارد. موعظه کردن فقط هنر محتوا نيست، بلکه هنر 
ارتباط نيز هست. شما برای اينکه چطور حقايقی که حاال خودتان درک کرده ايد 
را به افراد تحت شبانی تان ربط بدهيد، بايد تمرکز کنيد، دعا کنيد، زحمت بکشيد 
ارتباطی موعظة قدرتمند، موثر، و  و تقال کنيد. من متقاعد شده ام که ما جنبة 
دگرگون کننده را کم ارزش کرده ايم. منظورم اين نيست که تالش کنيد جان پايپر 
يا تيم کلر باشيد. منظورم تعهد شماست، که هرچه در توان داريد انجام دهيد تا آن 
حقايق شکوهمندی که در سرسپردگی خود به ترتيب الزم محتوا تاويل کرده ايد 
را به شکلی خوشايند و متقاعدکننده توضيح دهيد و به کار ببريد. اگر اين روند 
تا روز شنبه شروع نشده باشد، ديگر به هيچ وجه وقتی برای بسط جنبة ارتباطی 
موعظه تان نخواهيد داشت که به يک بخش مفيد از متن فکر کنيد، يک مثال 
شخصی روشنگر پيدا کنيد، يا به نکته ای عملی از کاربرد انجيل اشاره کنيد. فقط 
خودتان را با اين موضوع که متن را خوانده ايد و در وقتی که الزم است بايستيد 
و موعظه کنيد، حرفی برای گفتن داريد، آرام می کنيد. اما نکات را به خوبی بيان 
نخواهيد کرد، نخواهيد توانست از ورای کلمات، تصاوير روشنگر خلق کنيد، آن 
لحظه ای که با خيرخواهی صادقانه، حقيقی دربارۀ خودتان آشکار کنيد را نخواهيد 
داشت، نخواهيد توانست کاربردهای مخصوص فرهنگی که شنونده در آن زندگی 
می کند را نشان دهيد، نخواهيد توانست به مردم نشان دهيد که چطور هر حقيقتی 
که در متن آشکار شده، انگشتی است که به مسيح اشاره می کند، و مردم را برای 
بيشتر شنيدن تشنه نخواهيد کرد. شما با کوله باری از محتوا پشت منبر رفته ايد، 

اما هنوز به شکل موعظه در نيامده است.
من  می کنم.  فکر  موعظه  جنبة  دو  اين  بين  ارتباط  دربارۀ  که  است  اين چيزی 
عاشق آشپزی هستم، به همين دليل مسئوليت پخت غذا برای عيد شکرگزاری و 
کريسمس در خانواده مان با من است. اگر هدف شما اين است که به خانواده تان 
غذايی عالی و فراموش نشدنی بدهيد، همه چيز از تهية مواد اولية خوب شروع 
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می شود. اگر برای تهية بهترين مواد اوليه ای که در دسترس است وقت نگذاريد، 
هرگز نخواهيد توانست آن غذای رويايی را داشته باشيد. تهية بهترين مواد اوليه، 
مشابه بخش محتوای موعظه است. موعظة خوب، از تهية مواد اولية عالی انجيل از 

متنی که پيش روی تان قرار دارد نشات می گيرد. 
اما در عيد شکرگزاری، من مواد اوليه را روی ميز نمی گذارم. مواد اوليه الزم 
هستند، اما غذا نيستند. آنها بايد به شکل عناصر جذاب، خوشمزه، مغذی، و قابل 
استفاده ای در بيايند که با هم يک غذا را تشکيل می دهند. تکه ای کره، يک قاشق 
آرد گندم، و يک قاشق آرد ذرت، خيلی اشتهاآور يا قابل هضم نيستند. اما نان 
ذرت چيز فوقالعاده ای است. بهترين بوقلمون هم وقتی خام روی ميز گذاشته 
شود، نه خوشنما است و نه قابل خوردن. پختن غذايی عالی از مواد اولية عالی ای 

که فراهم شده، مشابه جنبة ارتباطی موعظه است. 
متاسفانه واعظان بسياری عادت دارند مواد اوليه را روی ميز بگذارند. شايد آنها 
دليل  همين  به  و  اند  نيامده  در  غذا  به شکل يک  اما  باشند،  خيلی خوبی  مواد 
نه جذاب هستند و نه قابل استفاده. اگر همة آنهايی که بايد برای شان غذا تهيه 
می کردم آشپز بودند، می توانستم مواد اوليه را روی ميز بگذارم و آنها خودشان 
غذا را تهيه کنند. و اگر همة آنهايی که شما برای شان موعظه می کنيد شبان هستند، 
می توانيد مواد اولية انجيل را روی ميز بگذاريد و آنها می توانند خودشان از آن غذا 
تهيه کنند. اما آنها شبان نيستند. من قدرت روح القدس را برای تسخير، متقاعد، 
و عوض کردن افراد از طريق کالمش تنزل نمی دهم. ما هميشه کامال به او متکی 
هستيم، و خوانده نشده ايم که کار او را انجام بدهيم. اما روح  القدس ما را مامور 
کرده است و وظيفة ماست که هرچه در توان داريم انجام دهيم تا ابزاری مفيد در 

دستان نجات بخش او باشيم. 

روش شخصی
اجازه بدهيد به شما بگويم که اين برای من چه معنايی دارد. معنايش اين است 
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از  مشخصی  قسمت  با  تازه  مواجهه ای  که  هفته ای  همان  در  نمی توانم  من  که 
کتاب مقدس داشته ام، حقايق آن را موعظه کنم. اين به من وقت کافی برای محتوا 
و ارتباط نخواهد داد. هرجا که از من خواسته اند به صورت هفتگی موعظه کنم، 
محتوا را سه يا چهار هفته زودتر آماده کرده ام. اين باعث می شود که قلبم به حقايق 
آغشته شوند و آنها را عميق تر و عملی تر درک کنم. در هفته ای که بايد وعظ کنم، 
متن را چندين بار با صدای بلند برای خودم موعظه می کنم. با چنين کاری، هم 
درک من از متن و هم راه های خالقانه ای که متن با مخاطب ارتباط برقرار خواهد 

کرد عميق تر می شود و بسط پيدا می کند. 
من نمی گويم که اين روش آماده سازی بهترين روش برای شماست، اما نمی توانيم 
از متن موعظه ای که به طرز ضعيفی آماده شده و توسط شبانی موعظه می شود 
که حد ميانه بودِن وعظ خود را نمی بيند - چون الزم است قلبش دوباره با هيبت 
خدای جالل و فيض تسخير شود - راضی باشيم. خدايی که در موعظة ما حاضر 
اطمينان می دهد که  ما  به  به سراغ مان می آيد،  ناتوانی مان  او در  است و فيض 

می توانيم اين کار را بهتر انجام بدهيم. 
شبان! آيا از نسيان هيبتی رنج می بريد که به شما اجازه می دهد معيارهای تان را 
بسيار پايين تر از آن جديتی قرار دهيد که در خواندگی شما به عنوان سفير وجود 
دارد؟ آيا اين به شما اجازه داده است که با حد ميانه بودن در خدمت احساس 
راحتی کنيد؟ اگر اينطور است، شرمنده نباشيد و خودتان را در احساس تقصير 
پنهان نکنيد. به سوی نجات دهنده تان بشتابيد و از فيض شکوهمند او روشن و 
گرم شويد. بخشش و توانی را بجوييد که فقط او می تواند ببخشد. و به فيض او، 
خودتان را به انضباطی برای تعالی بسپاريد که وقتی او شما را باز می يابد و آن 

هيبت را به شما بر می گرداند، از پس آن می آيد. 
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موعظة مسیح از ده فرمان
 

جان فریم

اگر تمام کالم خدا به مسيح شهادت می دهد، قطعا شريعت خدا نمی تواند يک 
استثنا باشد. وقتی شريعت خدا را در زمينة دانشگاهی االهيات مطالعه می کنيم، 
هيچ چيز نمی تواند مهم تر از مطالعه ای باشد که به مسيح شهادت دهد. خدمتگزاران 

انجيل بايد بياموزند چطور از دل شريعت، مسيح را موعظه کنند.
در حقيقت، شريعت به اشکال متعددی به مسيح شهادت می دهد که برخی از آنها 

را در ادامه مورد بررسی قرار می دهم.



1- ده فرمان، عدالت مسيح را نشان می دهد. وقتی می گوييم که مسيح برۀ بی عيب 
خدا و نمونة عالی برای زندگی مسيحی است، يعنی او به بهترين شکل از شريعت 
خدا اطاعت کرده است. او هرگز خدای ديگری را در کنار پدر خود قرار نداد. او 
هرگز بت نپرستيد و اسم خدا را به باطل نبرد. عليرغم ادعای فريسيان، او هرگز 
فرمان سبت را نقض نکرد. بنابراين، ده فرمان به ما می گويد که مسيح چگونه بوده 

است و شخصيت عالی او را نشان می دهد.
2- ده فرمان نياز ما به مسيح را نشان می دهد. شريعت خدا ما را به گناه محکوم و 
به مسيح رهنمون می کند. شريعت به ما نشان می دهد که جدا از مسيح، کيستيم. 

ما بت پرستان، کافران، ناقضان سبت و ... هستيم. 
۳- ده فرمان نشان می دهد که عدالت مسيح به پای ما گذارده شده است. در او ما 

مقدس هستيم و خدا ما را در مسيح، نگاه دارندگان شريعت می بيند.
۴- ده فرمان به ما نشان می دهد که خدا می خواهد چطور برای مسيح شکرگزار 
باشيم. در ده فرمان، اطاعت از پی رستگاری می آيد. خدا به قوم خود می گويد 
که او آنان را از مصر خارج کرد. شريعت چيزی نيست که آنان بايد حفظ کنند 
آنان را رستگار کرده است و حفظ شريعت،  تا شايستة رستگاری شوند. خدا 
بخشيده شده است، شکر  رايگان  به  نجاتی که  برای  را  آنان خدا  راهيست که 
می کنند. بنابراين، پرسش و پاسخ اعتقادی هايدلبرگ، شريعت را زيرمجموعة 

شکرگزاری توضيح می دهد.
۵- مسيح جوهر شريعت است. اين نکته، به نکتة اول مربوط می شود اما دقيقا 
همان نيست. می خواهم بگويم که عيسی نه تنها يک نگاه دارندۀ عالی شريعت 
است )با توجه به انسانيت او(، بلکه با توجه به الوهيت او، مسيح کسی است که 

ما با نگه داشتن شريعت می پرستيم و به او احترام می گذاريم:
الف. فرمان اول به ما می آموزد که عيسی را به عنوان تنها خداوند،     

نجات دهنده و ميانجی بپرستيم )اعمال ۴: 12؛ اول تيموتائوس 2: ۵(.
ب. در فرمان دوم، عيسی تصوير عالی خدا است )کولسيان 1: 1۵؛   
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عبرانيان 1: ۳(. سرسپردگی به او مانع پرستش هر تصوير ديگری می شود.
پ. در فرمان سوم، عيسی نام خدا است؛ نامی که هر زانويی بايد به آن    

خم شود )فيليپيان 2: 1۰-11؛ مقايسه کنيد با اشعيا ۴۵: 2۳(.
ت. در فرمان چهارم، عيسی آرامی سبت ماست. در حضور او ما وظايف   

روزانه مان را متوقف می کنيم و صدای او را می شنويم )لوقا 1۰: ۴2-۳۸(.
ث. در فرمان پنجم، به عيسی که ما را به عنوان »پسران« )عبرانيان 2:   

1۰( وارد جالل کرد، احترام می گذاريم.
ج. در فرمان ششم، ما به او به عنوان حيات )يوحنا 1۰: 1۰؛ 1۴: ۶؛   
غالطيان 2: 2۰؛ کولسيان ۳: ۴(، رئيس حيات )اعمال ۳: 1۵(، و آنکه حيات 

خود را داد تا ما زندگی کنيم )مرقس 1۰: ۴۵(، احترام می گذاريم.
که  می گذاريم  احترام  دامادی  عنوان  به  او  به  ما  هفتم،  فرمان  در  چ.   
خويشتن را داد تا ما را طاهر و عروس پاک و بی عيب خويش کند )افسسيان ۵: 

22-۳۳(. ما هيچکس ديگر را مثل او محبت نمی کنيم.
ح. در فرمان هشتم، ما به عيسی به عنوان ميراث خويش احترام می گذاريم   
)افسسيان 1: 11( و نيز به عنوان کسی که تمام احتياجات قوم خود در اين دنيا 

و فرای آن را فراهم می کند.
خ. در فرمان نهم، ما به او به عنوان راستی خدا )يوحنا 1: 1۷، 1۴: ۶(   
احترام می گذاريم که در او تمام وعده های خدا بلی و آمين است )دوم قرنتيان 1: 

 .)2۰
د. در فرمان دهم، ما به او به عنوان کفايت کامل مان )دوم قرنتيان ۳:   
۵، 12: ۹( احترام می گذاريم که تمام احتياجات بيرونی و خواسته های تازه شدۀ 

دل مان را به جا می آورد.
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موعظة جهنم در عصر مسامحه
 

تیم کلر

مرد جوان در دفترم بسيار خوش پوش و خوش صحبت بود. بازيکن حرفه ای ليگ 
بسکتبال امريکا، موفق در امور مالی، و قبل از سن ۳۰ سالگی در سه کشور 
مختلف زندگی کرده بود. او که در خانواده ای بزرگ شده بود که تنها ارتباط 

سستی با يک کليسای ليبرال داشتند، درک چندانی از مسيحيت نداشت. 
به همين خاطر خوشحال بودم که دربارۀ عالئق مشتاقانة روحانی او بدانم که اخيرا 
با شادی به کليسای ما می آمد. او گفت که آمادۀ پذيرفتن انجيل است اما يک 

مانع نهايی وجود دارد.



او گفت: »شما گفتيد که اگر به مسيح ايمان نداشته باشيم، گمشده و محکوم 
هستيم. عذر می خوام، من نمی تونم همچين چيزی رو قبول کنم. من با آدم های 
خيلی خوبی کار می کنم که بعضی هاشون مسلمون، يهودی، يا خداناباور هستند. 
نمی تونم باور کنم که اونها به جهنم ميرن فقط به خاطر اينکه به عيسی ايمان 
ندارند. در واقع، من نمی تونم با موضوع جهنم و خدای محبت کنار بيام حتی اگر 

مقدس هم باشه.«
اين مرد جوان نکته ای را عنوان کرد که شايد ايراد اصلی ای باشد که مردمان 
سکوالر معاصر به پيغام مسيحيت وارد می کنند. )بنا به تجربة من، دومين مشکل 
با فاصله ای نزديک، موضوع رنج و شرارت است.( افراد امروزی موضوع داوری 

نهايی و جهنم را رد می کنند.
بنابراين، وسوسه کننده است که از چنين موضوعاتی در وعظ مان اجتناب کنيم. 
اما غفلت از آموزه های ناخوشايند ايمان تاريخی، نتايج غيرمعمولی در بر خواهد 
داشت. تعادلی زيست محيطی در حقيقت کتاب مقدسی وجود دارد که نبايد مختل 

شود. 
وقتی منطقه ای از گونه های شکارچی يا حيوانات نامطلوب عاری می شود، ممکن 
است تعادل آن محيط به هم بخورد و گياهان و حيوانات مطلوب آن به خاطر 
پرورش بيش از حد با منابع غذايی محدود ناپديد شوند. گونة شکارچی نامطبوعی 
که حذف شد، در حقيقت تعادل در تعداد حيوانات و گياهان ضروری در آن 
اکوسيستم خاص را حفظ می کرد. به طريق مشابه، اگر ما آموزه های »بد« و خشن 
در ايمان مسيحی تاريخی را دست کم بگيريم، با کمال تعجب خواهيم ديد که 
با باورهای خوشايند و راحت مان هم همين کار را کرده ايم. فقدان آموزۀ جهنم و 
داوری و قدوسيت خدا، آسيبی جبران ناپذير به عميق ترين تسلی های ما خواهد زد 
يعنی درک ما از فيض خدا، محبت، شأن انسانی مان، و ارزش آن. برای موعظة 

خبر خوش، بايد خبر بد را نيز موعظه کنيم. 
اما در اين عصر مسامحه؟! چطور؟
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چطور جهنم را برای سنت گرایان موعظه کنیم
امروزه، جماعت  بدهم که  بايد تشخيص  از موعظه دربارۀ موضوع جهنم،  قبل 
کليسا از دو گروه تشکيل شده است: سنت گرايان و پست مدرن ها. اين دو، پيغام 

جهنم را به شکل کامال متفاوتی می شنوند. 
افراد از فرهنگ ها و ذهنيت های سنتی تمايل دارند به )الف( ايمان به خدا، و 
)ب( يک احساس قوی دربارۀ اصول اخالقی و تعهد به نيکويی. اين افراد معموال 
مسن، از پيش زمينه های قوی کاتوليک يا يهودِی مذهبی، از زمينه های اوانجليکال 
محافظه کار يا پروتستان های پنتيکاستی، مردم جنوب اياالت متحده و نسل اول 

مهاجرين از کشورهای غير اروپايی هستند. 
راهی که می توان از طريق آن به افراد سنتی نشان داد که به انجيل احتياج دارند، 
اين است که بگوييم »گناه تو، تو را از خدا جدا می کند! تو نمی توانی به اندازۀ 
کافی برای او عادل باشی.« عدم کامليت، ترس کسانی است که از روی وظيفه 
پرستش می کنند. انگيزۀ سنت گرايان برای نزديکی به خدا، موضوع مجازات در 

جهنم است. آنها جديت گناه را احساس می کنند.
اما ممکن است پاسخ سنت گرايان به انجيل فقط به خاطر ترس از جهنم باشد، مگر 
اينکه به آنها نشان بدهم که عيسی نه فقط درد را به صورت عمومی روی صليب 
تجربه کرد، بلکه به خصوص جهنم را نيز تجربه کرد. اين بايد تا زمانی  انجام 
بگيرد که آنها به سوی مسيح برای زيبايی محبت گرانبهای عمل او جلب شوند. 
جهنم بايد برای فرد سنت گرا به عنوان تنها راه برای درک اينکه مسيح چقدر ما 

را محبت کرد، موعظه شود.
اگر آموزه های خشن را دست کم بگيريم، با باورهای خوشايند و تسلی بخش مان 

نيز همين کار را خواهيم کرد.
اين يک راهی است که من اين موضوع را موعظه کردم:

تا زمانی که ما اين آموزۀ هولناک را درک نکنيم، هرگز نخواهيم توانست عمق 
آنچه عيسی روی صليب برای مان انجام داد را درک کنيم. بدن او به بدترين شکل 
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ممکن نابود شد، اما در مقايسه با آنچه که برای روح او اتفاق می افتاد، مثل نيش 
پشه ای بود. وقتی او فرياد زد که خدايش او را ترک کرده است، در حال تجربة 

جهنم بود. 
اگر يک آشنای معمولی شما را انکار يا رد کند، دردآور است. اگر يک دوست 
خوب چنين کاری بکند، درد بيشتری دارد. اما اگر همسرتان شما را ترک کند و 
بگويد ديگر نمی خواهد هرگز شما را ببيند، خيلی بيشتر ويرانگر خواهد بود. هرچه 

رابطه طوالنی تر، عميق تر، و صميمی تر باشد، جدايی رنج آورتر است. 
اما رابطة پسر با پدر، ازلی و بی نهايت بزرگتر از صميمی ترين و پرشورترين رابطة 
انسانی بود. وقتی عيسی از پدر جدا شد، به عميق ترين گودال و قدرتمندترين بوتة 
آزمايش رفت، که فرای هر تصوری است. و او اين کار را داوطلبانه و برای ما 

انجام داد. 

چطور جهنم را به افراد پست مدرن موعظه کنیم
بر خالف افراد سنت گرا، فرد پست  مدرن با موضوع جهنم ضديت دارد. افراد 
مبهم  اعتقادی  )الف(  به  دارند  تمايل  مدرن  پست  و  سکوالر  بيشتر  ذهنيتی  با 
اصول  به  کمی  و )ب( حس  باشند،  داشته  اعتقادی  اصال  اگر  االهی،  وجود  به 
اخالقی، اما حسی که نسبت به روياهای آنان حقيقی تر باشد. آنها معموال جوان، 
از کاتوليک های اسمی يا زمينة يهودی غيرمذهبی، زمينه های پروتستان ليبرال، 

غرب يا شمال شرقی اياالت متحده، و اروپايی هستند.
من متوجه شده ام که در موعظة جهنم به افرادی با اين ذهنيت، بايد چهار استدالل 

را مطرح کنم.
1- گناه، بندگی است. من گناه را صرفا به عنوان شکستن قوانين تعريف نمی کنم، 
بلکه بنای چيزی در کنار خدا، که ارزش و اعتبار نهايی ما است. اين چيزهای 
خوب که تبديل به خدا می شوند، ما را به اسارت ذهنی و روحانی می کشند و اگر 

به آنان اجازه بدهيم، بدون ترديد ما را برای ابد به سوی جهنم خواهند برد. 
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من می گويم »شما در اصل مذهبی هستيد، اگرچه خودتان نمی دانيد شما سعی 
می کنيد از طريق پرستش چيزهايی که در نهايت به شکلی ويرانگر به تسخير آنها 
در می آييد، نجات پيدا کنيد.« بندگی، ترس افرادی است که انتخاب می کنند چه 

چيزی را بپرستند.
تصاوير سی. اس. لوئيس از جهنم، برای افراد پست مدرن مهم است. لوئيس در 
کتاب »جدايی عظيم« اتوبوسی از جهنميان را توصيف می کند که به دامنه های 
بهشت آمده اند. آنها در آنجا مجبور می شوند گناهانی که باعث گرفتاری شان در 
جهنم شده را پشت سر بگذارند. توصيفاتی که لوئيس از افراد جهنم می کند بسيار 
قابل توجه هستند چون انکار و خودخواهی مواد اعتيادآور را می بينيم. وقتی به 
الکل اعتياد داريم، تيره بخت هستيم اما ديگران را سرزنش می کنيم و به خودمان 
حس ترحم داريم؛ مسئوليت رفتارمان را قبول نمی کنيم و ريشه های مشکل مان 

را نمی بينيم. 
لوئيس می نويسد: »جهنم با حالت گله و غرغر آغاز می شود... و شما خودتان را 
از آن جدا می کنيد؛ شايد حتی آن را نقد کنيد... شما می توانيد توبه کنيد و دوباره 
از آن بيرون بياييد. اما ممکن است روزی برسد که ديگر نتوانيد اين کار را انجام 
دهيد. آن وقت ديگر چيزی برای تان باقی نمی ماند که آن حالت را نقد کنيد يا 
حتی از آن لذت ببريد، بلکه فقط گله و غرغر باقی می ماند و تا ابد مثل يک 

دستگاه ادامه پيدا خواهد کرد.«
افراد مدرن با اين موضوع که خدا به اِعمال مجازات بر افراد نامطيع فکر می کند، 
مشکل دارند. وقتی گناه به عنوان بردگی ديده شود، و جهنم به عنوان چيزی که 
آزادانه انتخاب شده است، و مسير رو به زوال ابدی جهان، جهنم بسيار قابل فهم تر 

خواهد شد. 
اينجا نمونه ای از يک موعظه وجود دارد که اخيرا سعی کردم در آن، اين موضوع 

را توضيح بدهم:
اول، گناه ما را از حضور خدا جدا می کند )اشعيا ۵۹: 2( که منبع تمام خوشی 
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)مزمور 1۶: 11( محبت، حکمت، و هر چيز نيکو است )يعقوب 1: 1۷(.
روميان 1:  کنيم.  بردگی درک  عنوان  به  را  گناه  بايد  برای درک جهنم،  دوم، 
21-2۵ به ما می گويد که ما خلق شديم تا به شکلی خارق العاده برای خدا زندگی 
کنيم، اما در عوض ما برای محبت، کار، دستاورد، يا اخالقيات زندگی می کنيم تا 
به ما معنا و ارزش ببخشند. بدين ترتيب هر فردی، مذهبی يا غير مذهبی، چيزی 
را می پرستد - بت ها، شبه نجات دهنده ها - تا ارزش خود را از آنها بگيرد. اما اين 
چيزها ما را به بندگی می کشند؛ بندۀ احساس مجرميت )اگر در دستيابی به آنها 
شکست بخوريم( يا خشم )اگر کسی مانع ما شود( يا ترس )اگر آنها تهديد شوند( 
يا رقابت )چون بايد آنها را داشته باشيم(. احساس مجرميت، خشم، و ترس مثل 

آتشی هستند که ما را نابود می کند. 
شايد بزرگترين تناقض در تمام اينها اين باشد که سرنشينان اتوبوس لوئيس از 
جهنم، به بندگی کشيده شده اند چون آزادانه آن را انتخاب کرده اند. آنها ترجيح 
می دهند به جای نجات، آزادی خود )آنطور که خودشان آن را تعريف می کنند( را 
داشته باشند. وهم بی وقفة آنان اين است که اگر خدا را جالل دهند عظمت انسانی 
انتخاب آنان حقيقتا عظمت  اما  خود را از دست می دهند )پيدايش ۳: ۵-۴(، 
انسانی شان را تباه کرده است. همانطور که لوئيس می گويد، جهنم »عالی ترين 

بنای يادبود آزادی بشری است.«
2- جهنم کمتر از آنچه به اصطالح مسامحه خوانده می شود، مشهور است. بارزترين 
مشخصة يک ذهنيت مدرن اين است: »من فکر می کنم مسيح خوب است، اما 
باور دارم که يک مسلمان يا بودايی ديندار و حتی يک آتئيست خوب هم قطعا 
خدا را پيدا می کند.« نسخة کمی متفاوت اينطور است: »فکر نمی کنم خدا کسی 
را که خوب زندگی کرده است صرفا به خاطر باور اشتباه به جهنم بفرستد.« اين 

رويکرد فراگيرتر است.
بعد، در موعظه کردن دربارۀ جهنم الزم است که با اين استدالل مقابله کنم:

مذهب جهانی بشريت اين است: ما يک سابقة خوب می سازيم و آن را به خدا 
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می دهيم و بعد او مديون ما می شود. انجيل يعنی: خدا يک سابقة خوب می سازد و 
آن را به ما می دهد و بعد ما به او مديون می شويم )روميان 1: 1۷(. به طور خالصه، 
اينکه بگوييم افراد خوب - نه فقط مسيحيان - می توانند خدا را پيدا کنند، مثل 

اين است که بگوييم اعمال خوب برای پيدا کردن خدا کافيست. 
شما می توانيد باور داشته باشيد که ايمان به مسيح ضروری نيست يا می توانيد 
باور داشته باشيد که ما از طريق فيض نجات پيدا می کنيم. اما نمی توانيد در يک 

زمان به هر دو باور داشته باشيد. 
بنابراين آنچه رويکرد فراگير به نظر می رسد، در حقيقت بسيار غيرفراگير است. 

اين رويکرد می گويد: »افراد خوب می توانند خدا را پيدا کنند و افراد بد نه.«
اما ما شکست خوردگان اخالقی چه می شويم؟ ما محروم هستيم. 

انجيل می گويد، »افرادی که می دانند خوب نيستند می توانند خدا را پيدا کنند، و 
افرادی که فکر می کنند آدم خوبی هستند، نه.«

بعد غيرمسيحيان که در اين تعريف تمام شان باور دارند با تالش های اخالقی به 
خدا می رسند، چه می شوند؟ آنان محروم هستند.

بنابراين هر دو رويکرد منحصر به فرد هستند، اما انجيل فراگيرتر است. با شادی 
می توان گفت که مهم نيست شما چه کسی هستيد يا چه کاری انجام داده ايد. مهم 
نيست که دم دروازه های جهنم بوده ايد. شما می توانيد فورا توسط مسيح پذيرفته 

شويد.
۳- ديدگاه مسيحيت نسبت به جهنم، شخصی تر از ديدگاه های ديگر است. معموال 
افرادی را می بينم که می گويند »من رابطه ای شخصی با يک خدای زنده دارم، اما 

هيچ باوری به عيسای مسيح ندارم.« 
می پرسم »چرا؟«

آنها جواب می دهند، »خدا آنقدر محبت دارد که کسی را به خاطر گناه در رنج 
ابدی قرار نمی دهد.«

اما يک سوال باقی می ماند: »چنين خدايی برای محبت و پذيرش ما چه بهايی 
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داد؟ برای دريافت ما متحمل چه چيزی شد؟ کجا تحقير شد و ناله کرد؟ ميخ ها 
و خارهايش کجا بودند؟«

تنها پاسخ اين است که: »فکر نمی کنم آنها الزم بوده باشند.«
را  او  بدهيم،  جلوه  پرمحبت تر  را  خدا  اينکه  برای  تالش  در  خنده دار!  چقدر 
کم محبت تر کرده ايم. الزم نبوده است که محبت او در نهايت کاری انجام دهد. 
از  بود. خبری  اخالق خواهد  و  فاقد شخصيت، شناخت  چنين خدايی  پرستش 
سرسپردگی مسرورانه، تهور فروتنانه، و حس پايدار شگفتی نخواهد بود. ما برای 

چنين موجودی نمی توانيم سرود پرستشی بخوانيم. 
رويکرد »حساس« پست مدرن به موضوع جهنم در حقيقت بسيار فاقد شخصيت 
است. اين رويکرد می گويد »تا وقتی که از نمونة مسيح پيروی می کنيد، مهم 

نيست که به شخص او ايمان داشته باشيد.«
اما چنين سخنی مثل اين است که بگوييم جوهرۀ مذهب شخصی نيست بلکه 
فکری و اخالقی است. اگر هر فرد خوبی می تواند خدا را پيدا کند، هستة اساسی 

مذهب درک و پيروی قوانين است. 
من در موعظه دربارۀ جهنم، تالش می کنم نشان دهم که چطور اين ديدگاه فاقد 

شخصيت است:
بدون  مذهبی  يعنی  کند،  پيدا  را  می تواند خدا  هر شخص خوبی  بگوييم  اينکه 

اشک ها، تجربه، و بدون برخورد خلق کنيم. 

جهنم، مسیر آزادانه انتخاب شدة رو به زوال ابدی جهان است. 
از آن  فراتر  بی نهايت  اما  نيست،  از درک حقيقت و اصول  انجيل قطعا کمتر 
است. جوهر نجات، شناخت يک شخص است )يوحنا 1۷: ۳(. همانند شناخت 
هر شخصی، توبه کردن، گريستن، شادی، و مواجهه وجود دارد. انجيل ما را به 
رابطة محبت آميزی به شدت پرشور و صميمی با عيسای مسيح می خواند و از آن 

به عنوان هستة يک نجات حقيقی نام می برد. 

۹۶



۴- محبِت بدون غضب وجود ندارد. آنچه مردم را ناراحت می کند، ايدۀ داوری و 
غضب خداوند است: »من نمی توانم به خدايی ايمان داشته باشم که مردم را به رنج 

ابدی می فرستد. چگونه خدای محبت پر از غضب است؟«
بنابراين در موعظة جهنم، بايد توضيح بدهيم که يک خدای بی غضب نمی تواند 
يک خدای پر محبت باشد. اينجا به شکلی اشاره می کنم که من سعی کردم در يک 

موعظه اين موضوع را توضيح بدهم:
شخص  هر  اما  است؟«  غضب  از  پر  محبت،  خدای  »چگونه  می پرسند:  مردم 
پر محبتی معموال غضبناک می شود. »بکی پپرت« در کتاب خود به نام »اميد 
داليل خود را دارد« می نويسد: »فکر کنيد چه احساسی به ما دست می دهد وقتی 
می بينيم کسی که او را خيلی دوست داريم، به خاطر اعمال يا روابط جاهالنه 
صدمه می بيند. آيا با همان بردباری ماليمی که دربارۀ غريبه ها داريم واکنش نشان 
می دهيم؟ قطعا نه... خشم متضاد محبت نيست. تنفر، متضاد محبت است و شکل 

نهايی تنفر، بی تفاوتی است.«
پپرت از ای. اچ. گيفورد نقل قول می کند که »در اينجا محبت بشری يک نمونة 
حقيقی ارائه می کند: هرچه پدری بيشتر پسرش را دوست داشته باشد، بيشتر از 

اينکه می خوارگی و دروغگويی و خيانت در او ببيند متنفر خواهد بود.«
پپرت نتيجه می گيرد: »اگر من، يک زن خودشيفتة گناهکار، می توانم نسبت به 
وضعيت شخصی اينقدر درد و خشم داشته باشم، چه قدر بيشتر خدای اخالقی 
کاملی که آنها را خلق کرده است چنين احساسی خواهد داشت؟ خشم خدا يک 
نژاد  با سرطاِن گناه است که  او  بلکه مخالفت  نيست،  بداخالقی  از سر  انفجار 

بشری ای که او با تمام وجود آنها را دوست دارد را از درون نابود می کند. 

خدایی مثل این
بعد از موعظه ای که اخيرا دربارۀ َمَثل ايلعاذر و مرد ثروتمند داشتم، جلسة پرسش 
بود.  معمول  حد  از  بيشتر  شرکت کنندگانی  از  سرشار  موعظه  از  بعد  پاسخ  و 
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سواالت و نظرات بر موضوع داوری ابدی متمرکز بودند. 
دلم ريخت وقتی يک دانشجوی جوان گفت: »من تمام عمرم به کليسا رفتم، 
اما فکر نمی کنم که بتوانم به خدايی مثل اين ايمان داشته باشم.« لحن او بيشتر 
از اينکه ستيزه جويانه باشد، غمگين بود و تمايل او به ايستادن و صحبت دربارۀ 

موضوع، نشان از اين داشت که او ذهنی باز دارد. 
معموال همة سواالت از من پرسيده می شود و من هم به بهترين شکلی که بتوانم 

جواب می دهم. اما در اين مورد، مردم شروع کردند به جواب دادن به همديگر. 
يک خانم تاجر مسن گفت: »من خيلی اهل کليسا رفتن نيستم و حاال شوکه ام. 
من هميشه از موضوع جهنم بيزار بوده ام اما هيچوقت به آن به عنوان معياری برای 

آنچه خدا می خواست برای محبت به من متحمل شود فکر نکرده بودم.«
بعد، مسيحی بالغی موضوع را به موعظة يک ماه پيش دربارۀ عيسی بر سر قبر 
ايلعاذر در يوحنا باب 11 ربط داد. او گفت: »متن به ما می گويد که عيسی گريه 
کرد و در عين حال به شدت از شيطان خشمگين بود. اين به من کمک کرد. 
او فقط يک خدای خشمگين يا يک خدای محبت و گريان نيست؛ او هر دوی 
اينهاست. او نه تنها شيطان را قضاوت می کند، بلکه خود، جهنم و قضاوت را برای 

ما روی صليب بر دوش کشيد.«
خانم ديگری گفت: »من هميشه فکر می کردم که جهنم به ما می گويد خدا چقدر 
از دست ما عصبانی است، اما نمی دانستم که همچنين، به من دربارۀ اين می گويد 
که خدا چقدر می خواهد برای ما متحمل رنج بشود. هرگز نمی دانستم که جهنم 
چقدر دربارۀ محبت عيسی صحبت می کند. اين موضوع بسيار انگيزه بخش است.«

فقط به خاطر آموزۀ داوری و جهنم است که اعالن فيض و محبت عيسی بسيار 
درخشان و برانگيزنده است. 
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از گرفتاری های ما؛ 
موعظات غیرکتاب مقدسی

فرهاد آزاد

سال ها پيش، جوان و پرانرژی و هيجان زده از ايمان به عيسای مسيح، تنها به 
يک موعظه در هفته اکتفا نمی کرديم! جلسات پرستش کليسای ما ساعت ۳۰: 
1۰ صبح های جمعه بود و معموال بعد از کليسا با تعدادی از برادران و خواهران 
آنها  می رفتيم که جلسات  ديگری  کليسای  به  هم  با  بعد  و  می خورديم  غذايی 
عصرهای جمعه برگزار می شد. معموال برای ورود به کليسا بايد صف می ايستاديم 
و از ديوار دژمانند انتظامات اخموی کليسا با هزار نشان به آن نشان و دست 
تکان دادن برای برادری که می شناختيم و توسل به دامان فالن خواهری که ما را 



می شناخت، رد می شديم و باالخره شادان از فتح الفتوحاتی که انجام داده بوديم، 
بر نيمکت کليسا می نشستيم. برای ما که مدام در گوش مان از احترام و ترس 
خدا و نظم و انضباط گفته می شد، پرستش کليسای همسايه با آن همه هياهو و 
کف زدن و گاهی رقص! معموال لذتی که نداشت هيچ، گاهی باعث معذب شدن 
ما هم می شد. اما امان از وقتی که موعظه شروع می شد. سراپا گوش می شديم و 
چنان در دست واعظ به اوج و حضيض می رفتيم که گويی ما َپر و او تندباد است. 
واعظين آن کليسا معموال بر خالف واعظين کليسای ما که بخشی از کتاب مقدس 
را موعظه می کردند، هر هفته پشت منبر می رفتند و با مقدمه ای غالبا کوتاه اما 
آتشين، موعظة خود را دربارۀ يک »موضوع« ايراد می کردند. موعظه پر بود از 
حکايات و تجربه های شخصی و لطيفه هايی که گاه تا دو هفته بعد هم در خاطرمان 
می ماندند. وقتی از کليسا خارج می شديم آنچنان احساسات مان تهييج شده بود که 
به هم می گفتيم »آها! اين شد موعظه! کاش واعظ های کليسای ما هم بلد بودند 
اينجوری موعظه کنند.« به ندرت پيش می آمد که واعظين کليسای ما - به غير 
از يک واعظ جوان که به خاطر جک ها و داستان های شنيدنی اش، واعظ محبوب 
همه بود - داستان يا لطيفه ای تعريف کنند و تمرکز آنها بيشتر بر متنی بود که 
پيشتر قرائت شده بود. برای همين، در نظر ما که چند جوان خام بوديم، واعظين 

کليسای همسايه واعظين بهتری بودند.
سال ها گذشت و من به امريکا آمدم و يادگيری زبان انگليسی فرصتی به دست 
داد تا چند موعظة خوب گوش کنم و چند کتاب خوب دربارۀ موعظه بخوانم. و 
تازه اينجا بود که متوجه شدم در حقيقت بخش اعظمی از تمام آنچه که در طی 
ساليان به عنوان موعظه شنيده بودم، فاصله ای چشمگير با تعاريف کتاب مقدسی و 

االهياتی موعظه داشته اند و اکثرشان قصه گويی و گاهی بذله گويی بوده اند.
اکنون، آموخته ام که به قول دکتر جوزف پايپا، »موعظه مرکزی است که همه چيز 
مثل خدمات شبانی، شاگردسازی، و بشارت بايد از آن جاری شود. پس هرچه 
مردان بهتر موعظه کنند، کليسا بهتر خدمت خواهد کرد.« موعظة وفادارانة کالم 
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خدا، مهم ترين بخش پرستش ما در روزهای يکشنبه است که همه سراپا گوش 
می شويم تا آنچه خدا می خواهد به ما بگويد را از زبان واعظ بشنويم. و شايد 
خدمتی پرخوف تر از خدمت موعظه وجود نداشته باشد که در حضور قوم خدا 

می ايستيم تا کالم او را اعالم کنيم.
به  اجتماعی و شنيدِن  يوتيوب و شبکه های  در  گشت و گذاری هرچند کوتاه 
اصطالح موعظاتی که امروزه در کليساها و مشارکت های ايرانی در اطراف جهان 
انجام می شود، حاکی از ضعفی شگرف در اينباره است. افرادی پشت منبر قرار 
می گيرند که هيچ تعليم و تمرينی در موعظه ندارند و فکر می کنند می توانند بدون 
مطالعات قبلی، روز يکشنبه کتاب مقدس شان را روی منبر باز کنند و هرچه به 
ذهن شان آمد را بگويند. جماعت بيچاره ای هم که غالبا يا نوايمانانی صادق اما 
کم تجربه هستند و هنوز آنچنان از کالم خدا مطلع نيستند، و يا پناه جويان در پی 
اقامت هستند، به ناچار سر تکان می دهند و گاهی هم برای نشان دادن روحانيت 

و توجه شان به موعظه با صدای بلند آمين و هللويا می گويند.
همانطور که در مقالة پيشين هم عرض کردم، گرفتاری های ما يکی و دو تا نيستند 
و اکثرا هم زنجيروار به هم مربوطند. اما شايد موعظات غيرکتاب مقدسی را بتوان 
اهم آنان دانست. از اين رو که وقتی کالم خدا به درستی موعظه نشود و قوم خدا 
از آن تعليم نبينند، رشدی نخواهند داشت. همانطور که ايمان از شنيدن است و 
شنيدن، از کالم خدا، رشد و بلوغ در ايمان نيز از شنيدن موعظه و تعليم صحيح 
کالم خداست. طبيعتا انتظار ندارم آن دسته از واعظينی که به هزار و يک دليل 
غير روحانی و بدون خواندگی پشت منبر می روند )مثل لذت ديده شدن، اقتداری 
که منبر می بخشد، يا از سر بيکاری به خدمت کليسا در آمدن برای تامين معاش 
و ...( با خواندن اين مقالة کوتاه دگرگون شوند و توبه کنند و در پی موعظة 
آنانی که صادقانه در پی خدمت خدا و  اميدوارم همة  اما  بروند.  کتاب مقدسی 
انتشار و تعليم کالم او هستند، از مقاالت بسيار خوبی که در اين شماره از شبان 
آمده است، برای خدمت بهتر و موثرتر بهره بگيرند. از آنجا که مقاالت اين شماره 
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همگی بر جوانب مختلف موعظه تاکيد و تمرکز می کنند، بر خالف شمارۀ پيشين 
که کوشيدم راهکارهايی برای مشکل ارائه کنم، سخن را همين جا به پايان می برم 
و از تمام شما عزيزان استدعا می کنم به راهکارهای عملی و کتاب مقدسی ای که 

در مقاالت اين شماره آمده اند توجه کنيد و آنها را به کار بگيريد. 
تمنا می کنم کالم خدا را تخفيف ندهيد و حقيقت آن را با هيچ چيز معامله نکنيد. 
همواره چشمان تان را به روزی بدوزيد که در حضور عيسای مسيح خواهيم ايستاد 
و برای تمام آنچه گفته ايم و فکر کرده ايم و در دل و ذهن داشته ايم، پاسخگو 
خواهيم بود. با اين فکر و ترس هر بار پشت منبر کليسا قرار بگيريد، و دهان باز 
نکنيد مگر اينکه مطمئن باشيد آنچه می گوييد کالم خدا است که برای درک آن 

دعا کرده، زحمت کشيده، مطالعه کرده و وقت کافی گذاشته ايد.
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فرهنگ روده درازی 
در کلیسای فارسی زبان 

کشیش طّناز

تصحيح می کنم: بهتر است بگوييم همون روده درازی. مگر چه لطف و فضليتی در 
روده درازی هست که پيش واژۀ فرهنگ به خود بگيرد؟! روده درازی در يک کالم 
بد است و مذموم. حال می خواهد از طرف کشيش باشد يا عضو معمولی کليسا. 
ولی برای مجادله و اثبات اين گزاره بگذاريد اول با ارائة تعريف روده درازی، به 

سراغ کشيش روده دراز برويم و بعد عضو روده دراز و نهايت تحليل طنازانه.



در تعریف روده درازی
روده دراز کسی است که زياد حرف می زند. مثل آدم پرچانه، پرحرف، ِوّراج، و 
کسی که مزخرف سرهم می کند. ولی حال چرا می گوييم روده دراز؟ اول اينکه 
فی الواقع روده، دراز است. ما انسان ها دو روده داريم؛ يکی کوچک و ديگری 
بزرگ. رودۀ کوچک که به خاطر قطر کمترش )دو و نيم سانتی متر( کوچک 
خوانده می شود، تقريبا شش متر است. طول رودۀ بزرگ در عوض نزديک صد 
و هشتاد سانتی متر است. پس نتيجه می گيريم که چيزی حدود هشت متر روده 
تيوبی در داخل شکم هر انسان بالغ تعبيه شده است که از اين طريق، خودتان 
می دانيد چه اتفاقاتی می افتد... اتفاقاتی که در روده می افتد و دراز بودن خوِد روده 

و نوع عملکرد و غيره رو بگذاريد به حساب وجه تسمية اين اصطالح. 

کشیش روده دراز
مگر داريم؟ به هيچ وجه! يکی هم نِی. اگر داشتيم همه می گفتند که فالنی کشيش 
روده درازی است. ولی اگر باشد از ويژگی هايی بی بهره نيست. البته اين فهرست 
می توانست طوالنی تر باشد ولی چون نگارنده روده دراز نيست پس به همين چند 

گزاره بسنده می کنيم: 
گزارۀ اول: معموال موعظات کشيش های روده دراز بسيار طوالنی است. يعنی رحم 
نمی کنند. اگر موعظه کمتر از ۵۵ دقيقه باشد، ديگر موعظه نيست. شايان ذکر 
است موعظه های رسوالن و آبای اولية کليسا يک ربع بيشتر نبود. انصافا موعظة 

مشهور پطرس بعد از پنطيکاست چند دقيقه می شد؟ فوقش 2۰ دقيقه.
گزارۀ دوم: کشيش ها در جلسات مختلف يا اصال حرف نمی زنند يا خيلی حرف 
می زنند، يا آخر کار حرف می زنند. وقتی کشيش بی چاره مجبوره در جلسة بانوان 
کليسا در مورد رنگ دکوراسيوان کريسمس نظر بده معموال با خودش ميگه: »آخه 
چی بگم؟ اصال چرا منو اينجا دعوت کردن؟ که چی بشه؟ منم حرف نمی زنم. 
آ.آ.آ.آ« بيچاره ها حق هم دارند: چرا در مورد موضوعی که بهشون ربطی نداره 
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صبحت کنند؟ کشيش بايد سرسنگين باشد. اما معموال کشيشان بالغ - مگر نابالغ 
هم داريم؟؟ - وقتی موضوع مهمی در جلسة مشايخ مطرح می شود معموال با 
آمادگی قبلی، يادداشت های از پيش آماده و بسيار منظم، اول به حرف همه گوش 
می دهند. همه چيز را به درستی تحليل می کنند و در انتها آنقدر حرف می زنند که 
موضوع اصلی در بخش پايانی صحبت ايشان کامال گم می شود. برای تشريح 

بهتر، صورت جلسة کاری به شرح زير زمان بندی شده است:
بيست دقيقة اول: سالم و احوالپرسی و من چطورم تو چطوری؟ و خدا رو شکر يا 

سه چهار تا شکر پشت سر هم. 
دو دقيقة دوم: دعا

شصت دقيقة سوم: پای صحبت برادر الف، ب، و خواهر جيم )اگر عضو کليسای 
ايفا  را  کليسا  در  ريش سفيد  و  مشايخ  نقش  خواهران  يعنی  باشند  غيرطنازانه 

نُمايند.( 
صد و شصت دقيقة چهارم: پای درد و دل کشيش عزيز می نشينيم. 

دعای دو دقيقه ای آخر کار هم به داليل نامعلوم حذف می شود. 

اعضای روده دراز
گزارۀ اول: هميشه پای يک زن در ميان نيست! معموال همه فکر می کنيم که 
خواهران، زبانم الل، پرچانه اند. خير. تجربه نشان داده است )البته فقط تجربه، نه 
آمار( يعنی اگر يک فرصت بديم به يکی از برادران بفرمايند و از کار خدا در 
زندگی، برکت دريافته را اعالم کنند، وقتی برای موعظه باقی نمی ماند. به هر حال 
چه خواهر چه برادر، حتما دست کم يک آدم پرچانة روده دراز در کليسا هست. 
پس زياد سخت نگيريد. تا اينجا دو نفر به قطع می توانند پرچانه باشند - يکی 
کشيش و يکی از اعضا. وای به حال کليسايی که آدم پرچانه و روده دراز به وفور 

داشته باشد. 
گزارۀ دوم: روده درازی لزوما ارثی نيست بلکه اکتسابی نيز می تواند باشد. طبق 
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شده اند  بزرگ  آن  در  و  بوده اند  کليسا  در  بچگی  از  که  اعضايی  واصله،  آمار 
موعظه های  شنيدن  از  معموال  روده درازی  سندرم  باشند.  روده دراز  می توانند 
طوالنی و برکات طويل البيان به اعضا منتقل می شود و هم اينک به يک اپيدمی 
در کليسای فارسی زبان مبدل شده است. البته کال می دانيد که فارسی زبانان اصال 
پرچانه نيستند. ما فقط در صنعت ايجاز تخصص داريم نه اطناب. اقوام ديگر 

هستند که زياد حرف می زنند!

تحلیل طنازانه
اگر بيش از اين می نوشتم روده درازی می شد، ولی چون من هم کشيش هستم، 
حرف آخر را خودم می زنم. البته چون بايد کوتاه بنويسم، به اختصار به اين نکات 

اشاره می کنم. شنونده عاقل باشد:
چيزهايی که از کشيش ها روی اعصاب من و شايد شما باشد:

الف. وقتی کشيش ها الکی جلسة کليسايی رو کش می دهند: لطفا اطمينان حاصل 
کنيد که کشيش ساعت دارد، وگرنه براش بخريد.

ب. وقتی در دعا نطق می کنند: دعا هم چارچوب دارد. اگر بلد نيستيد و نمی دانيد، 
به دعای ربّانی مراجعه کنيد. به جای روده درازی از الگوی مسيح پيروی کنيد. 

پ. وقتی در جلسة شوراهای کليسايی، رئيس جلسه الکی از همه تعريف می کند 
که همه چه خوبند و همه چيز آرام است و هيچ مشکلی نداريم و هزار تا حرف 
نامربوط ديگر: آدم را بعضی اوقات مجبور می کنند همان جا وسط جلسه به سبک 
ژاپنی ها هاراگيری کند يا يگ چيزی را بگيرم و بزنم تو سر خودم يا رئيس جلسه. 
ت. وقتی کسی فوت می کند و کشيش اصرار دارد حتما بايد بيست دقيقه در 
مورد او حرف بزند: بابا، بيوگرافی طرف دو خط بيشتر نيست. قال قضيه را بکن. 

مردم کار دارند. اين احترام که نه، بی احترامی به متوفی هم هست. 
الکی برای روده درازی هم که شده، نظر  نفر  ث. وقتی در جلسة شورايی يک 

مخالف می دهد و قضيه به درازا می کشد: بهتر است آدم باشيم. 
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برای حرف زدن  بزنند: همه  بايد همه حرف  ج. وقتی در جلسة شورايی حتما 
نيامدند، بايد رای بدهيم. رای رو بدين بره...

چ. وقتی مهمانی به کليسا می آيد: مثال واعظ مهمان و کشيش قبل و بعد از موعظه 
نيم ساعت )از هر طرف( وراجی پيشه می کند. 

ح. وقتی کشيش در موعظه داستان تعريف می کند: نه يکی، نه دو تا. پنج تا. هر 
کدام دونه ای 1۰ دقيقه. اين شد ۵۰ دقيقه. چه به سر بقية قسمت های موعظه مياد 

آخه؟!
و  می کند  خفيف  را  خود  اول  دقيقة  بيست  مهمان  واعظ  يا  وقتی کشيش  خ. 
می گويد که من هيچم و هيچی بلد نيستم و به اصطالح، فروتنانه سخن می گويد: 

دوست من، اين روده درازی است. حتما به دکتر مراجعه کنيد. 

اما در باب اعضای کليسا: 
الف. همة موارد باال تقريبا در مورد اعضا نيز صادق است. چه عضو گروه کليسايی 
باشند يا کار و منصب کوچکی در کليسا داشته باشند. يا اگر قرار است در وصف 
کسی سخن بگويند يا در مورد خود؛ آقايان و خانم ها، لطفا کوتاه، مختصر و مفيد 

صحبت کنيد. 
ب. اعضای کليسا، به کشيشان و خانوادۀ ايشان نيز رحم بفرماييد. کشيش طناز 
هم صاحب دو فرزند است و می خواهد با آنها نيز وقت بگذارد. اگر طناز آدم 

نيست، بچه هايش که آدمند.

راه حل های طنازانه
اول( همکاران عزيزم، مختصر و مفيد حرف بزنيد. اصال يه کاری بکنيد. همة 
حرف هايی که قراره بزنيد رو يک بار خواهشا بنويسيد، اگر بعد از اتمام نگارش 
کارتون به اورژانس نکشيد، بيايد به من بد و بيراه بگيد. اگر دستتون از کار نيفته، 

حتما يا چشم يا قلب تون از حرکت باز ايستاده است. 
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دهيد.  ترويج  را  کوتاه گويی  فرهنگ  عزيز:  هم کليسايی های  و  همکاران  دوم( 
کوتاه، مختصر و مفيد. برويد و در کالس های فن بيان شرکت کنيد. وقتی يک 
نفر در خارج از ايران در يک کشور نسبتا آباد و پيشرفته می ميرد، ببينيد چطور 
برايش جلسه و ترحيم می گذارند. دست از اين فرهنگ درازگويی برداريد. به 

جای اين همه حرف زدن کار کنيد. 
سوم( در جلسات مقرراتی وضع کنيد. هر کسی زمانی دارد برای صحبت و اين 
زمان مشخص است و به اندازه و مساوی. حتی در مجلس ايران هم اين اواخر 

ثانيه شمار تعبيه شده. يک کاری نکنيد که ما هم برای کليسا سفارش بديم.
 

سخن کوتاه می کنم در يک جمله: روده درازی نکنيم... حتی شما طناز جان. 
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