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ديباچه

همانطور  ،و اكنون تر از ملكوت خدا نيست. براي بدن مسيح هيچ موضوعي حياتي

هيچ موضوعي به اندازه  ،كند  ميكه آقاي صالح در كتاب جذاب و گيراي خود اشاره 

 گرفته است.نمسيحيان امروزي قرار   ميا كژفهيملكوت خدا مورد غفلت 

شايسته است كه بگوييم ملكوت خدا بايد هدف نجات باشد. و نيز بايد رفتار روزمره 

هر ايماندار را تحت الشعاع قرار دهد درصورتي كه آن ايماندار مايل به دريافت 

مسيح باشد. در اين كتاب، يعني شكست سكوت،  بازگشت دوبارهپاداش خود هنگام 

خود در جهت ملكوت خدا به چالش  صالح ما را براي زيستن با تمام تواند فر

نمايد تا مذبح خدا را در يك زندگي وقف شده   ميخواند. او ما را ترغيب و تشويق   مي

هاي موجود  خدا برتمام قوات متجاوز و بت ”بقيـۀ وفادار“برپا كنيم تا از اين طريق 

 در عالم مذهب ودنياي نادين مدار غلبه كنند.

داده است تا  مأموريتخدا به نويسنده اين كتاب كاماًل آشكار و مشخص است كه 

موعود ملكوت خدا  ينمفرزندان خدا را با پيام هشداردهنده خود براي ورود به سرز

آماده سازد. باشد كه پيغام خدا در اين كتاب با مسح مقتدرانه روح القدس در قلب 

محتاج خوانندگان ريشه كند. مسيحيت مدرن در اين عصر روشنگري نوين به شدت 

هاي آتش روح القدس است . اين نياز به  وزيدن نسيم حيات بخش آسماني و زبانه

 خوبي در كتاب حاضر نمايان است.

منشاء  مبا نويسنده كتاب براي من و دوستانميمانه در چند سال گذشته، مشاركت ص

دل خوشحال هستيم كه او اين چنين  ميمبركت و تسلي و تشويق بوده است. ما از ص

مذبح  يانمخصوص مفهوم ملكوت خدا از طريق بازشناسي رابطه موجود  درژرف 

به تعمق پرداخته است و اكنون توسط اين كتاب ما حصل كار او  بقيـۀ وفادارو 

دانش كتاب  اين کتاب که بر اساس تواند در سطح بسيار وسيعتري منتشر گردد.  مي

نياز مبرم عصر ما است. هيچ خواننده اي  است، مقدس، تحقيقاتي و كاربردي

 آنكه چالش متحول كننده تواند در مورد حقيقت بيان شده در اين كتاب تفكركند بي  مين

 را در خود تجربه ننمايد. آن

ويليام . ايي.مالن
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 پیشگفتار

كرد. نه اينكه   مياي دشوار جلوه  ورود به خدمت تمام وقت از نظر من تا اندازه

نداشتم. بلكه  يزماي به اين امتياز بزرگ و افتخار آ ن حساس نبودم يا عالقهنسبت به آ

دانستم   ميديدم.   ميهاي خويش را بسيار محدود  خدمت خدا را بسيار عظيم و قابليت

هاي من ندارد بلكه  ها و توانايي كه مقوله خدمت هيچ وابستگي يا اتكايي به استعداد

تواند مرا توسط روح القدس قوت بخشد تا آنگونه   ميتنها مربوط به خداوند است كه 

عمل كنم كه مورد پسند و رضايت او باشد. به هرحال من نيز همانند يعقوب با او 

اي خداوند خواهش دارم ديگري را “كشتي گرفتم و مانند موسي ملتمسانه گفتم: 

 . (13:4 )خروج ”بفرستي تا اراده تو را انجام دهد

هرگاه بوته “ي گفت: يزمدر يكي از پيام هاي خود به نحو طنزآ مفوردباب ما

سالها پيش از اين،  ”مشتعلي را ديديد، به سرعت فراركنيد! نايستيد و چيزي نپرسيد

ور شد. ليكن  من بوته مشتعل را ديدم و آنقدر ايستادم تا آتش كار خدا در قلبم شعله

خدا چيزي را به من نشان داد  هنوز در مورد خدمت تمام وقت مردد بودم. سرانجام

 .”لبيك اي خداوند، مرا بفرست“كه مرا به زانو درآورد. آن زمان بود كه گفتم: 

براي  بقیـۀ وفاداردو اصل مهم مذبح و اكنون قصد دارم آنچه را كه خدا در مورد 

خداوند  ،1979در سال  پيش، شايدن بگذارم. چندين سال ياممن بازكرد با شما در 

حيت گشود. سپس يچشمان مرا نسبت به وضعيت حقارت بار و شرايط ناخوشايند مس

جراحت قوم مرا اندك شفايي دادند “ي نبي در ذهن من جان گرفتند: يامسخنان ار

 .(14:6ميا )ار ”گويند سالمتي است، سالمتي است با آنكه سالمتي نيست  ميچونكه 

سطح وسيع خود توفان زده و درهم براي من مشخص شد كه كليساي مرئي در 

هاي فرهنگي،  شكسته بود. دنيا در كليسا نفوذ كرده و با حمله از طريق حربه

اين شرايط هنوز  بود. هاو را وادار به تسليم و سازش كرد ،سياسي، ملي و اقتصادي

 و حتي رو به وخامت نهاده است. ههم تغييري نكرد

شرايط كاماًل بيهوده بود. من متوجه شدم كه  اين هر تالش انساني، براي تغيير دادن

ايم تا شرايط فعلي كليسا را تغيير بدهيم بلكه خود را از آلوده شدن  ما دعوت نشده

دور نگاه داريم تا روح القدس بتواند شهادت درستي از كليسا در اين جهان داشته 

حيرت من  كردم باعث رنج و  ميباشد. سالهاي متمادي آنچه از اين شرايط مشاهده 

توانست از پس   ميتوانستم درك كنم كه چگونه من يا هر شخص ديگري   ميشد. ن  مي

 اين وظيفه خطير برآيد.

اما خداوند برطبق رحمت خود به من يادآوري كرد كه چگونه اراده و نقشه خود را 

تنوير  بقیـۀ وفادارمذبح و برمن آشكار و قابل درك كرده و ذهن مرا نسبت به اصل 

الزم براي آغاز اين خدمت را به من عنايت فرمود. در آن   ميبخشيده بود. آنگاه آرا
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زمان بود كه در ستايش او زانو زدم و خود را به طور كامل تسليم ارادة وي كردم. 

پس از ورود به خدمت تمام وقت خداوند بالفاصله شروع كردم به تحرير آن حقيقتي 

هاي خود را كامل  ه بود و در نهايت مجموعه نوشتهكه خداوند برمن مكشوف كرد

 .ميدهمكردم و به صورت كتاب در دسترس شما قرار 

كه دست به كار نگارش اين مجموعه شدم از خدا درخواست كردم كه مرا   ميهنگا

چون ابزاري براي سخن گفتن با قوم خود به كار ببرد. براي من بسيار دشوار بود 

خواست با قوم   ميصي من به هيچ طريقي در آنچه خدا كه مطمئن باشم افكار شخ

خود بگويد دخيل نشده باشد. اما بر نيكويي خداوند توكل كردم تا خودش عمل تفكيك 

را به انجام رساند و اجاز ه دهد كه تنها افكار او در روح و وجود خوانندگان رسوخ 

فاصله احساس كردم كند. زماني كه آخرين بخش اين كتاب را به اتمام رسانيدم بال

 هايم برداشته شد.  بار سنگيني از روي شانه

يا سوء تعبير   ميهراس از اينكه مورد كژ فه – اما هراس ديگري را در خود يافتم

ت تبين هگرفتم ج يممخوانندگان قرار بگيرم. بنابراين در بازنگري اين متن تص

 موضع خود يك پيشگفتار به آن بيفزايم.

خواهم تمام خوانندگان بدانند و باور كنند كه هدف من انتقاد از   مي  در وهله اول،

كليساها يا ايمانداران صرفًا به خاطر اينكه يك منتقد باشم نيست. قصد ندارم خود را 

 برتر نشان بدهم و يا سازماني را خوار بشمارم.

را از نقطه نظر خداوند  هدف من اين بوده و هست كه شرايط كنوني مسيحيت

مسئله اين است  – مسئله اين نيست که چه کسی حق دارد يا اشتباه ميکندکنم. آشکار 

تواند در تحقق نقشه و هدف نهايي   ميتا چه اندازه  – که کليسا يا مسيحيت بطور کلی

ميتواند کار خدا را پيش  از حقيقت  ميخدا تاثيرگذار باشد. سؤال اين است كه آيا ني

بهتر از ندانستن حقيقت  گويند که نصف حقيقتببرد يا مانع آن ميشود. بعضی مي

تواند سبب تحريف   مياز حقيقت   ميگويند كه دانستن ني  مياي ديگر  است. و عده

خبري و ناداني خالء حقيقت است. من قضاوت را برعهده  حقيقت باشد چنانكه بي

الزم  ان دارم كه شما از خدا طلب خواهيد كرد كه پاسخمينگذارم و اط  ميخوانندگان 

 را در دعا به شما بدهد.

دانيم كه خداوند برهر يك از ايمانداران داوري خواهد كرد و پاداش   ميما 

را مطابق انتظاري كه از ايشان دارد خواهد داد. من هيچ   ميهرايماندار يا خاد

مخالفتي با برادري تمام مقدسين ندارم ليكن سؤال اين است كه هريك از ما چگونه 

شرير و بيكاره يا   مغال آن ت داوري مسيح خواهد ايستاد؟ آيا ماننددر برابر تخ

غالم نيك و متدين؟ اولي از ورود به ملكوت محروم است در حالي كه  آن همچون

 پرجالل و شادي پيروزمندانه خداوند دعوت شده است.  ميبه ورود در آرا  ميدو
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راجع به  – برادرانم در خداوندتمام خواهران و  – مقدسين  ميهشدار دادن به تما

هايم  چون باري گران بر شانه يشهمتوانند سد راه ايشان باشند ه  ميموانعي كه 

كند. شايد در برخي مقاطع هشدار من   ميهم سنگيني سنگيني كرده است و هنوز 

است  يقیمبسيار شديد اللحن و توام با اشكهايم باشد اما بدانيد كه انگيزه من محبت ع

توبيخ آشكار بهتر “: گويد  ميبت به هر يك از شما دارم. چنان كه كالم خداوند كه نس

من قصد ندارم بر ايمانداران داوري كنم چرا كه همه ما بر  ”از محبت پنهان است

طبق كالم خدا از عواقب چنين طرز فكر و رفتاري آگاه هستيم. اما هدف من بيدار 

خوانند تا بحران كنوني كليسا را   ميساختن تمام كساني است كه اين مطالب را 

در كالم خود از قبل نبوت و پيشگويي كرده بود مشاهده كنند. مطابق با آنچه خداوند 

من صرفًا يك منتقد نيستم اگرچه برخي مواقع ممكن است سخنان من ظاهر انتقادي 

يژه خواهم نداي هشداردهنده خداوند باشم به و  ميو سخت داشته باشند، بلكه بيشتر 

 براي كساني كه هنوز گوش شنوا دارند.

كنم به هيچ   ميحبت ص ”بقيـۀ وفادار“و سرانجام بايد خاطرنشان سازم كه وقتي از 

وجه قصد ندارم يك طبقه اجتماعي برتر يا يك گروه از نخبگان برگزيده را ايجاد 

همواره يك مظهر و نمونه است نه يك پديده  بقيـۀ وفاداركنم. برطبق كالم خدا، 

در شكاف  يشهمبه خاطر برادران خود ه بقيـۀ وفادارمنحصر بفرد و دست نيافتني. 

 – است بقيـۀ وفادارويژگي خاص تمام  ،ايستد. نمونه و مظهر بودن  ميديوار 

شمن ه هرگاه با دک – يوشيا، دانيال و ديگران  ،اشخاصي همچون ايليا، حزقيا پادشاه

شدند نه فقط به خاطر خودشان بلكه به نفع برادران خويش با او مقابله   ميمواجه 

توان مشاهده كرد و   ميرا در سرتاسر كتاب مقدس  بقيـۀ وفاداركردند. عملكرد   مي

كند كه غرور و تكبر راهي براي ورود   مياين مشاهده بسيار مهم است چون كمك 

همگي ما رحم بفرمايد. به هرحال، من انتخاب  نداشته باشد. باشد كه خداوند بر

در رو شوم، با اين  ل روئديگري ندارم جز اينكه به خاطر جالل خداوند با اين مسا

 ايجاد نگردد.  ميكه منظور من به غلط تعبير نشود و سوءتفاه يدما

برادران و خواهرانم در مسيح   ميتما آرزوي قلبي من اين است كه كتاب حاضر به

كمك كند تا از نقشه خدا، انتظارات او و پاداشي كه براي وفاداران مهيا كرده است 

شناخت بهتري بدست بياورند. هر نقطه ضعف يا قصوري كه در اين كتاب ديده 

و هرچيز خوب از آن  ،شود از من است و پيشاپيش از شما طلب عفو و بخشش دارم

 خداوند است.

خواهم اين كتاب را به همسرمحبوبم ايرن تقديم كنم كه همواره بهترين الهام بخش   مي

 من در اين خدمت بوده است.
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عضاي محترم كليسا و همه كساني كه به ا – همكارانم در خداوند  ميهمچنين از تما

انه تقدير و يممطور مستقيم و غيرمستقيم در راه انتشار اين كتاب زحمت كشيدند ص

 كنم.  ميتشكر 

و در پايان الزم است از خانم و آقاي بيل مالن كه رنج ويرايش و تصحيح دست 

 هايم را برخود هموار كردند تشكر نمايم. نوشته

 جالل بر نام خدا باد!

 فرد صالح

 2001 سپتامبر
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 فصل اول

 ملكوت خدا

مضموني است كه بر تمام كتاب مقدس سايه افكنده است. عهد  ”ملكوت خدا“عبارت 

دهنده موعظه  يدمگويد. يحيي تع  ميجديد به صراحت و به تاكيد در مورد آن سخن 

 .(2-3:1)متي  ”نزديك استآسمان  ملكوت“ :خود را با اين عبارت آغاز كرد

قيام از  ( و پس از17:4عيسي در مورد ملكوت خدا تعليم داد و موعظه كرد )متي

 .(3:1 عمال)ا مردگان با شاگردان خود در مورد آن سخن گفت

تا واپسين دم حيات خود از  ستعاليم رسوالن نيز بود. پولموضوع  ملکوت خدا

توان   مي(. رساله به عبرانيان را 31:28عمال )ا ملكوت خدا گفت و آن را تعليم داد

يابيم شكر بجا   ميتوان جنبانيد   ميپس چون ملكوتي را كه ن“خالصه كرد:  آيهدر يك 

 اكنون...“: استيك جمله  اينكتاب مكاشفه  خالصه( و28:12انيان )عبر ”آوريم

 (.10:12شفه )مكا ”ظاهرشد... ي مااقوت سلطنت خد

 سه حقیقت در تبیین ملكوت خدا

دهد، بسيار مهم   مياز آنجا كه ملكوت خدا مضمون اصلي كتاب مقدس را تشكيل 

را درك كنيم و تعريف روشني از عبارت  ”ملكوت“ي صحيح واژه است كه معنا

 داشته باشيم. ”ملكوت خدا“

ترجمه خوبي  ”ملکوت“بسياري از علما و انديشمندان مسيحي اعتقاد دارند كه كلمه 

اي كه در زبان اصلي عهد جديد به  كلمه براي واژه اصلي در زبان يوناني نيست.

را دارد.  ”مطلق يا سلطنت مطلق يتمحاك“عنوان ملكوت ترجمه شده است معناي 

 ”مطلق خدا يتمحاك“توان به طور دقيق   ميرا  ”ملكوت خدا“در نتيجه عبارت 

بريم اما بايد   ميرا به كار  ”ملكوت“ترجمه كرد. البته ما همچنان مفهوم مصطلح 

مطلق  يتمهمانا حاك يممآن را در ذهن خود حفظ كنيم. آنچه بايد بفه يقترممعناي ع

  خدا است.

  سه جنبه ملكوت را بدرستي مورد اشاره قرار داده است: ستي. آستين اسپاركآقاي 

( عبارت است از نظم موجود در 2 مطلق خدا. يتم( ملكوت عبارت است از حاك1

 مانظقلمروي است كه در آن  (3 است وهمه چيز كه از شخصيت خدا نشأت گرفته 

توانيم وارد اين قلمرو بشويم اما   ميخدا و طبيعت او آزادانه فعال و مشهود است. ما 

اي است كه خدا با اقتدار  نه جدا از دو جنبه ديگر آن. بنابراين ملكوت خدا عرصه
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ا م آن متجلي است و همه چيز در آنجاشخصيت وي در نظ ،مطلق در آن حاكم است

 كنند.  ميبر طبق طبيعت خدا عمل 

به خاطر  نيز ما و .به عبارت ديگر، ملكوت خدا يعني حقيقت خداوندي مطلق خدا

بدين   ،(4:1س پطر 1ايم ) ر طبيعت الهي او شريك و سهيم شدهد  كار عظيم خدا،

در دسترس ما قرار گرفته است تا نظم  ومعنا كه طبيعت خدا به ما معرفي شده 

 نيان گذارد. اين تعريف ملكوت خدا است.نويني را ب

 جنگیدن براي ملكوت خدا

دهد كه   ميدارد و نشان   ميهاي خدا در خلقت بر  كتاب مقدس پرده از اهداف و نقشه

اهداف خارج شد. رخداد  اين خلقت از انطباق پيشين خود با  ميوط انسان، تماسقبا 

توانست خلقت را به سمت هدف ابدي خدا   ميكه را نجات و رستگاري  ،وطسق

دهد   ميبازگرداند اجتناب ناپذير كرد. در كتاب مقدس، خدا به طور مشخص نشان 

مطلق او از سوي يك فرشته مورد  يتمكه پيش از آغاز خلقت اين جهان، حاك

يك نبرد عظيم براي   حسادت و طمع قرار گرفت و به چالش كشيده شد. از آن پس،

الم خلقت آغاز شده است. براستي چه كسي بايد حاكم باشد؟ خدا و بر ع يتمحاك

 ؟با او در رقابت استي كه ديگر موجود

در نقشه ازلي خدا، انسان در وهله اول مقرر شد تا نماينده، مظهر و تجلي بخش 

مطلق خدا در اين دنياي مادي باشد. از اين جهت، نوع بشر، موجودي  حاكميت

 هم براي خدا و هم براي شيطان است.  قيمت و ارزشمندپربسيار 

راجع به هدف و مقصود خدا از خلقت انسان چنين آمده  28-26:1در كتاب پيدايش 

حكومت نمايد. ... خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبيه ما بسازيم تا“است: 

و خدا ايشان را  ...او را به صورت خدا آفريدپس خدا آدم را به صورت خود آفريد. 

را پر سازيد و در آن  ينمد و زيبركت داد و خدا بديشان گفت بارور و كثير شو

 ”.تسلط نماييد

ظرف بلکه ميخواست  بود يتمدر حال مبارزه براي كسب حاك نه فقط شيطان

، يعني انسان را باشد حاكميتبايست تجلي بخش و نماد اين   ميكه  اي برگزيده

توانست اين ظرف برگزيده را با خودش متحد   مياگر اند. همچنين از آن خود گرد

 زمين مستقرخويش را در  حاكميت رده،توانست او را تصاحب ك  مينگاه آ سازد،

خلقت گسترش بدهد. بنابراين جنگ آغاز شد و انسان   ميو سپس آن را به تما نمايد

 قشي سرنوشت ساز و تعيين كننده در اين مناقشه پيدا كرد.ن

اي تصاحب اين ظرف برگزيده زماني آغاز شد كه شيطان به حوا گفت: جنگ بر

كه حوا اين دروغ را پذيرفت و آدم را نيز در دام   ميهنگا ”مانند خدا خواهيد بود!“
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داد كه شيطان   ميسقوط خلقت اتفاق افتاد. ظاهر امر نشان  ،اين فريب گرفتار ساخت

دهد كه   ميروح خدا هرگز اجازه ن اما تنها در ظاهر چنين بود. – پيروز شده بود

شكست كامل اتفاق بيفتد. او در پي يافتن افرادي برآمد كه نسبت به صداي خدا 

مطلق خدا براين عالم  حاكميتحساس بودند و آنگاه ايشان را دعوت نمود تا حافظ 

 را خلقت و موجوديت خويش برای بشر ادراك خود را از اهداف الهیباشند. نسل 

در قبال نظام ديگري سر  د چرا کهدر تاريكي سقوط كر ،در نتيجه و از دست داد

  مينظ اما در كوران اين بي مرگ!كه پايان آن چيزي نبود جز  ه بودتسليم فرود آورد

مطلق او را  حاكميت، هو آشفتگي، خدا كساني را داشت كه خود را به او تسليم كرد

گرفت و به تمام   ميت خدا نشأت را قبول كردند كه از شخصي  مي، نظاهاقرار نمود

مطلق خدا بدون وجود  حاكميتدنيا به عنوان عرصه اين نظام اعالم كردند كه 

 .متجلي خواهد شد ،مرگ

 مذبحي موافق شخصیت خدا

مطلق خدا را اعالم  حاكميت ”مذبح“اي بسيار ساده به نام  اين افراد از طريق وسيله

خدا شالوده و زيربناي  حاكميتو شخصيت خدا بود.  حاكميتكردند. مذبح نماد   مي

هاي متفاوتي از اين  ها هركدام بر جنبه انواع مختلف قرباني بود وتمام اعمال خداوند 

 كردند.  ميحقيقت داللت 

گذرانيدند كه   ميكردند قرباني سوختني بر آن   ميدر ابتدا، كساني كه مذبحي برپا 

مطلق خدا در زندگيشان بود. اين امر  حاكميتابر نمادي از تسليم كامل آنان در بر

شود. آنان افرادي بودند كه دعوت   مي در زندگي نوح، ابراهيم، اسحق و يعقوب ديده

مطلق خدا و تسليم كامل خود به او شهادت بدهند. عمل آنها يك  حاكميتشدند تا بر 

. ”خدا حاكم است“پيغام ساده و روشن براي تمام خلقت داشت و آن اينكه در همه جا 

خيمه  ،كرد خارجرا از مصر  اسرائيلپس از آن، زماني كه خدا موسي و قوم 

هايي كه بر  اجتماع را به عنوان مكان پرستش و عبادت خود مقرر فرمود. قرباني

دادند كه يك نظام جديد منطبق با شخصيت خدا   ميشدند شهادت   ميمذبح مقدس تقدير 

برقرار شده است. و سرانجام وقتي خدا آنان را به سوي كنعان هدايت كرد، قلمروي 

توانست در آنجا به عرصة ظهور   ميرا براي ايشان مشخص نمود كه اين نظام 

 برسد.

 منادي شهادت خدا بقیـۀ وفادار

اي ديگر را براي  دت كوتاهي كرد، خدا عدهدر حفظ اين شها اسرائيلاز آنجا كه قوم 

هاي كوچكي بودند كه از درون  . آن عده شامل افراد يا گروهنموداين امر دعوت 

شناخته بشوند. آنان كساني بودند  ”بقيـۀ وفادار“اكثريت فراخوانده شدند تا به عنوان 

 وفادار بقيـۀكه بر حقيقت مطلق خدا ايستادند و مشعل فروزان اين شهادت را به 
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ري، پسر صنسل بعد منتقل كردند تا زماني كه شهادت خدا درشخصيت عيساي نا

 خدا و پسر انسان به طور كامل نمود عيني يافت.

عيسي مسيح به عنوان يك انسان، نه فقط مظهر كاملي از شخصيت و صفات خدا 

افت. پس ي  مياي بود كه نظام نوين الهي در آن نمود  بود بلكه وجود او اساسًا عرصه

اي كه از افراد تولد  به عنوان بدن متحد و زنده ،از مرگ و رستاخيز مسيح، كليسا

 عهده دار اين شهادت مهم شد. ،تشكيل شده است يافته تازه

جاي بسي تأسف است كه كليسا نيز ديد ودعوت خود را گم كرده و همانند قوم 

 اسرائيلكه در مورد قوم  مانطورگام در مسير انحرافي نهاده است . اما ه اسرائيل

ي را يافت كه بصيرت خود را از دعوت فردي بقيـۀ وفادارديديم، خدا در كليسا نيز 

اند . آنان وفادارانه آتش مذبح )نمادي از روح القدس  و جمعي خويش از دست نداده

 دارند.  ميكند( را پيوسته افروخته نگاه   ميمطلق خدا عمل  حاكميتكه منطبق با 

خوانيد توصيف مشروحي از اين افراد يا   ميآنچه در ادامه مطالب اين كتاب 

اند. در  شناخته شده ”بقيـۀ وفادار“هاي كوچكي است كه در عهد عتيق با عنوان  گروه

 در عهد جديد خواهيم پرداخت. بقيـۀ وفادارجلد بعدي به بررسي 

ا را درزندگي شخصي مطلق خد حاكميتاز ما بتوانيم  دعاي من اين است كه هريك

كه ايمانداران همدل و هم فكر را يافتيم با يكديگر   ميخويش بشناسيم. سپس هنگا

به هر وسيله ممكن ملكوت خدا را اعالم كنيم. در زندگي هر يك از ما  ،جمع شده

و ما بايد آن  خدا بايد مطابق نظم نويني كه مبين شخصيت اوست حكومت كند .

خويش را  حاكميتما و از طريق ما شخصيت خود و  قلمرويي باشيم كه خدا در

م نوين الهي به طور كامل در امتجلي فرمايد. زماني فرا خواهد رسيد كه اين نظ

تحقق خواهد  15:11عرصه خلقت به ظهور خواهد رسيد و كالم مذكور در مكاشفه 

خواهد سلطنت جهان از آن خداوند ما و مسيح او شد و تا ابد اآلباد حكمراني “يافت: 

 ”.كرد
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 فصل دوم

 گی با مذبحهمبست

 مذبح، نماد خداوندی خدا

انسان با يک امتياز خاص آفريده شده که همانا امکان ارتباط مستقيم و آزادی در 

تقرب جستن به حضور خدا بود. باب دوم کتاب پيدايش تصويری از راه يافتن انسان 

 کرده است.با خدا و تجربه مشارکت روزانه در حضور او را ارائه 

اما نااطاعتی انسان سبب شد که رابطه شخصی او با خدا قطع گردد. او با ترفند 

زيرکانه و مزورانه شيطان از خدا دور شد. در نتيجه، گناه وارد نسل آدم شد و آفت 

مرگ بر تمام انسانها سايه افکند. انسان از امکان ارتباط مستقيم با خدا و مشارکت 

 د.دوجانبه با او محروم ش

داند.  نااطاعتی را الزامی می شريعت مقدس و عادل خدا کيفر هرگونه ،افزون براين

جهان مخلوق حکومت خدا که در ذات خود قدوس است بر طبق عدالت خويش بر 

و مستحق کيفر اعدل  ميتکند. هرگونه نافرمانی و عصيان در درون قلمرو حاک می

مقتدرانه خدا با انسان گناهکار اين  و مجازات است. بنابراين يکی از تنايج برخورد

 .به عنوان راه تقرب به حضور او تعيين و مقرر شد مذبحبود که 

ابتدا رخ داد اين بود که حوا در وهله نخست به سخنان فريبنده شيطان که آنچه در 

ممنوعه درخت  ميوهکرد. سپس اغوا شد که از در قالب مار ظاهر شده بود گوش 

اين طريق انسان تالش کرد تا خداوند و ارباب زندگی معرفت نيک و بد بخورد. به 

خدا بر زندگيش ميت مستقلی را برای خود بر پا نمايد. او حاک ميتخود باشد و حاک

هر آينه نخواهيد مرد بلکه “کنايه به حوا گفته بود که  فريب ورا رد کرد. شيطان با

ز شود و مانند خدا... خواهيد که از آن بخوريد چشمان شما با داند در روزی خدا می

کرد. آدم و  به بيان ديگر بر زندگی خود خداوندی خواهيد .(5-4: 3يش )پيدا ”بود

ميت خدا را بر زندگی ما حاک“حوا با نافرمانی خود به صراحت اعالم کردند که 

  ”آزاد باشيم ميخواهيمخواهيم. ما  خود نمی

به سوی خدا تقديم کردن قربانی کفاره کننده بر مذبح  بازگشته برای اکنون تنها را

بر ضرورت وجود يک مذبح قربانی  21:3در پيدايش  ”پوست“خدا بود. کلمه 

، بايد آن بتواند تن پوش انسان باشد يک حيوان اشاره دارد. قبل از آنکه پوست

 ،افزون بر اين. بودضروری  قربانی برای دريافت آمرزش الهیو  .حيوان بميرد

 ميتو اقتدار خدا بود. انسان با ساختن مذبح يکبار ديگر بر حاک ميتمذبح نماد حاک

بر داد. تنها مکانی که قربانی  باًل آن را رد کرده بود شهادت میو خداوندی خدا که ق
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. ح خداوند بود ونه هيچ مذبح ديگریگرفت مذب آن مورد قبول و پذيرش قرار می

توانيم  گرداند. ما می را به زندگی ما باز می وندی خداع خداواق آمرزش گناه در

خدای ديگری را بر خود فرمانروا و درعين حال  لیو مشايش قرار بگيريمورد بخ

 نقشه وهدف خدا برای انسان را با ناکامی روبرو کند. يتیعچنين وضحاکم بدانيم. 

يم: گروه اول کسانی از نخستين ورق کتاب مقدس با دو گروه از انسانها روبرو هست

وی در زندگی خود  ميتجانشينی برای او و حاک ،هستند که مذبح خدا را رد کرده

اما کسانی هستند که از  ،اگرچه در اقليت قرار دارند ،. گروه دومقرار داده اند

 ـۀبقیروه دوم معرف اصل اند. گ واقعی خدا به حضور او راه يافته طريق مذبح

تقرب انسان به در  با انسان و خدادر برخورد اينکه خالصهباشند.  می وفادار

بقيـۀ کنند: اصل مذبح و اصل  دو اصل همواره با يکديگر عمل می حضور خدا، اين

 .وفادار

 آتش سرسپردگی بر مذبح خدا

زيرا خدا  ارندگذ ميت خود را بر مذبح خدا میمظهر کسانی است که تما بقيـۀ وفادار

نيست.  پذيرد. قلب تقسيم شده مورد قبول او ی را نمیيم کامل قلبچيزی کمتر از تسل

مذبح مبين کار انسان برای خدا نيست بلکه “گويد:  در مورد مذبح می واچمن نی

 ”.نماد موافقت کامل با خدا و اهداف اوست

همواره وجود داشته  بقيـۀ وفادارتوان گفت که  میمذبح  یاساس اصل اين بر طبق 

. شتخداوند واستقرار ملکوت او همچنان ادامه خواهد دازمان بازگشت  است و تا

همواره  تا بحالوط آدم سق، از زمان بقيـۀ وفاداريعنی مذبح و  ،دو اصل مذکور

اين دو  ،ود بگذاردوجود داشته است. حتی قبل از آنکه قوم يهود پا به عرصة وج

هابيل  وفادار بقيـۀاز همان صفحات آغازين کتاب مقدس، اولين اند.  اصل حاکم بوده

 .را ميبينيمخنوخ  و سپس

خاموش  (مطلق او ميتدر زمان نوح تمامی جهان آلوده بود. آتش مذبح خدا )حاک

شد که آتش سرسپردگی کامل به خدا در وجودش مشتعل  شده بود. آيا کسی يافت می

باشد؟ در وجود نوح بود که خدا شخصی را يافت که قلبش تقسيم نشده بود. بنابراين 

هشت نفر يعنی نوح و خانواده او را از سيل و توفان عظيمی که دنيای فاسد و  خدا

 را در برگفت نجات داد.اصالح ناپذير 

شد.  ميت خدا ارزشی قائل نمین رفت برای حاکميادنيايی که با سيالب وتوفان از  

خوانيم که:  و نشست و نوح از کشتی خارج شد میبالفاصله بعد از آنکه توفان فر

و از هر پرنده پاک گرفته  مذبحی برای خداوند بنا کرد و از هر بهيمة پاک نوح“

-20: 8 يش)پيدا ”های سوختنی بر مذبح گذرانيد. خداوند بوی خوشی بوييد قربانی

خدا نوح و پسرانش را “در واکنش به اين عمل نوح، ببينيم که خدا چه کرد:  .(21
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را پر سازيد وخوف شما و  مينزبرکت داده بديشان گفت: بارور و کثير شويد و 

 (.2-1: 9 يش)پيدا ”... خواهد بودمينشما بر همه حيوانات زهيبت 

را پر  مينبارور و کثير شويد و ز“قباًل خدا مشابه اين سخنان را به آدم گفته بود: 

 .(28:1 يش)پيدا ”سازيد و در آن تسلط نماييد

را با  مينخداوند بر ز ميتحق حاک ،ميننوح با ساختن مذبحی برای خداوند بر ز

اعالم کرد. آنچه را که آدم و حوا انکار کرده و به دست شيطان سپرده  صدای بلند

ی را ميتبودند، نوح برآن مدعی شد و تصاحب کرد. آدم و حوا برکت خدا و حق حاک

که از خدا يافته بودند از دست دادند. اما نوح با ساختن مذبح خدا و تقديم کردن 

توانست برکت را دوباره به  – که نماد سرسپردگی کامل او بود – تنیقربانی سوخ

به نمايندگی از خدا به او بازگردانيده شد. بدون ترديد  ميتدست بياورد و امتياز حاک

در عصر خود بود چرا که او تنها شخصی بود که حق  بقيـۀ وفادارنوح مظهر 

و با ساختن مذبح، اين حق را را تشخيص داد. گذشته از اين، ا مينخدا بر ز ميتحاک

 به تمام خلقت اعالم کرد.

 سؤالپدر خود رفتار کردند؟ متاسفانه پاسخ اين  مانند نيز آيا تمامی پسران نوحاما 

مستقر سازد  مينمنفی است. شيطان که مصمم بود تا ملکوت ظلمت خود را در ز

يکبار ديگر موفق شد با توسل به دروغ و فريب در قلب انسان سقوط کرده نفوذ کند. 

عمق فساد و تباهی جهان،  با وجودخود را داشته است.  بقيـۀ وفاداراما خدا همواره 

و  ميتکسانی را داشته است که ملکوت او را تشخيص داده و حاک ميشهخدا ه

 اند. و بر زندگی انسانها اعتراف کردهمين خداوندی او را برتمام ز

 آزمايد را می بقیـۀ وفادار حقانیت ،مذبح

به ابراهيم کرد و بعد نام اورا  به عنوان نمونه، خدا مردی به نام ابرام را دعوت

خواست که ابرام در دنيايی که به خاطر کثرت بت پرستان آلوده  تغيير داد. خدا می

 اوبود.  بايست منادی ملکوت خدا می اشد. ابرام میاو ب بقيـۀ وفادارشده بود مظهر 

 ميندستور يافت که خانه پدری خود در اورکلدانيان را ترک کند و رهسپار سرز

جنگيد؟  براه انداختن يک انقالب بايد می کنعان بشود. وظيفه او چه بود؟ آيا برای

بايد دنبال  آيا هدفی را ؟ خير.رفت تا از زندگی در کنعان لذت ببرد خير. آيا می

 مراجعه کنيم:  8 و 7: 12کرد؟ آری. بياييد در اين مورد به پيدايش  می

بخشم. و در آنجا  مين را ميخداوند بر ابرام ظاهر شده گفت: به ذريت تو اين ز“

مذبحی برای خداوند که بر وی ظاهر شد بنا نمود. پس از آنجا به کوهی که به شرق 

ا برپا نمود. و بيت ئيل به طرف غربی و عای بيت ئيل است کوچ کرده خيمه خود ر

 ”.بطرف شرقی آن بود و در آنجا مذبحی برای خداوند بنا نمود و نام يهوه را خواند
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کنعان اعالم  مينخدا را در ز ميتملکوت و حاکميباست  ؟ اوبايد ميکرد ابرام چه

 ميتديق حاکبه يهوه تعلق دارد. او با اعتراف و تص ميناو خبر داد که اين ز نمايد.

که ابرام بنا کرد نشان مذبحی . ، خود را با خدا هم جبهه اعالم کردمينيهوه بر آن ز

داد که او برای خدا و همراه خدا ايستاده است. مشخصه زندگی ابرام اين بود که به 

ساخت. او حافظ  کرد مذبحی برای يهوه می مين کنعان که سفر میهر نقطه از ز

ان خدا بر آن مک ميتشد نماد حاک هر مکانی که ساخته میاصل مذبح بود. مذبح در 

 بود.

بقيـۀ کرد ابراهيم بر اصل  شد اين حقيقت را که اعالم می هر جا که مذبح بنا می

مين و خدا بر ز ميتکسی است که هرگز از حاک بقيـۀ وفادارايستاده است.  وفادار

 کند. ملکوت او چشم پوشی نمی

سرسپردگی  نشانهصادقانه بود؟ آيا عملکرد او براستی آيا اعتراف ابراهيم يک عمل 

 ؟تا برکت خدا را بدست آورد کامل و تسليم قلبی او بود؟ و يا صرفًا ظاهرسازی بود

آيا مذبح يهوه  خودرا بطور کامل و با اراده آزاد بر مذبح ميگذرانيد؟ آيا او واقعًا

 کرد؟می  مذهبی قعيت ملموس داشت و يا صرفًا تظاهربرای او وا

عاقبت روزی فرا رسيد که تمام اينها سرانجام در محک آزمايشی قرار گرفت. 

گويد کتاب پيدايش از آزمونی سخن می  ٢٢او آزموده شد. باب  صداقت و خلوص

 خواهد تا همه چيز را بی چون و چرا و به طور کامل که طی آن خدا از ابراهيم می

را بنا نمود و هيزم را برهم نهاد و پسر ابراهيم در آنجا مذبح “بر مذبح بگذارد:  –

 (.9:22) ”خود اسحاق را بسته باالی هيزم بر مذبح گذاشت

توانست ثابت کند که ملکوت خدا  فق بيرون آمد؟ آيا میآيا ابراهيم از اين آزمون، مو

که در قالب مذبح نمود يافته بود تمام ديد و رويای او را در برگرفته است و به 

قرار را بی چون و چرا بر مذبح يهوه دهد؟ آيا او تمام هستی خود  ميت نمیچيزی اه

قرار بگيرد  بقيـۀ وفاداردهد که او شايسته بود تا در زمره  داد؟ آيا اين امر نشان نمی

مطلق خدا را برتمام  ميتدهند و حاک میکه ملکوت خدا را بر زندگی خود ترجيح 

 کنند؟ مين تصديق و اقرار میز

ابراهيم ثابت کرد که تنها موضوع  !او از اين آزمايش با موفقيت بيرون آمد ،آری

مهم برای او ملکوت خدا بود. و اکنون اوآماده بود تا هستی خود را بر مذبح بگذارد 

خدا در مورد ابراهيم بيان  که تا ملکوت خدا متحقق گردد. بياييد به آياتی توجه کنيم

موره را منهدم کند قبل از آنکه از غوم و دسفرمود. هنگامی که خدا قصد داشت 

از کنم  آيا آنچه من می“ ابراهيم که در مقابل خيمه خود ايستاده بود جدا شود فرمود:

ابراهيم مخفی دارم؟ و حال آنکه از ابراهيم هر آينه امتی بزرگ و زورآور پديد 

شناسم که  می برکت خواهند يافت. زيرا او راهای جهان از او تام ميعخواهد آمد و ج
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فرزندان و اهل خانه خود را بعد از خود خواهد فرمود تا طريق خداوند را حفظ 

را به جا آورند تا خداوند آنچه به  [اصول ملکوت خدانمايند و عدالت و انصاف ]

 (.19-17: 18 يش)پيدا ”ابراهيم گفته است به وی برساند

او بديشان تعليم داد و حکم  .ابراهيم به واقع فرزندان خود را اينچنين تربيت کرد

نمود که طريق خداوند را نگاه دارند و مذبحی را که او در کنعان ساخته بود حفظ 

کنند. عالوه بر اين، اسحاق و پسر او يعقوب که نوة ابراهيم بود بعد از وی راه و 

رفتند مذبح خداوند را  ای از کنعان که می ه هر نقطهروش او را دنبال کردند و ب

. آری، آنها برای (7و1: 35، 20-18:33، 25:26 يشتند )پيداساخ جا میدرآن

ميت خدا را در ساختند و چنانکه از پدر خود آموخته بودند حاک خداوند مذبح می

 دند.نموکنعان اعالم مي

 بقيـۀ وفادارابراهيم تنها اسحاق در امتداد خط توجه داشته باشيد که از دو فرزند 

ق يعنی عيسو و يعقوب نيز ديده مورد دو فرزند اسح نکته در مينحرکت کرد. ه

شود که تنها يکی از آنها وفادار بود. يعقوب وصايای پدرش را حفظ کرد و در  می

طريق خداوند به پيش رفت. او آتش مذبح خداوند را همچنان مشتعل نگاه داشت. از 

د. در هيچ را ادامه بده بقيـۀ وفاداراين جهت، يعقوب شايسته شمرده شد تا نسل 

خواهيم که عيسو مذبحی برای خداوند بنا کرده باشد.  کتاب مقدس نمیقسمتی از 

طه ای که مذبحی ساخت آن را به بتهای همسران کنعانی خود تقديم بلکه درهر نق

او بر  ميتاما هرگز مذبحی برای يهوه به عنوان تنها خدای حقيقی که حاک – کرد می

 شد بنا نکرد. خته و پذيرفته میميت شنابايست به رس مين میآن ز

  



16 
 

 فصل سوم

 جدا شده برای مذبح

 يک نبرد مداوم

و به جهانيان باشند. را برگزيد تا معرف ا اسرائيلاز طريق يعقوب بود که خدا قوم 

 ميتها انتخاب شد تا ملکوت و حاکميان ساير ملتی بود که از بقيـۀ وفادار، اسرائيل

آنها بايد مذبح خداوند دادند؟  چگونه بايد اين کار را انجام می خدا را اعالم کند. اما

داشتند. اين آتش مستقيمًا  آن را نسل به نسل مشتعل نگاه می کردند و آتش را بنا می

 از آسمان و از جانب خداوند افروخته شده بود.

دهيم می توانيم شاهد يک نبرد  لعه خود در عهد عتيق را ادامه میهمچنان که مطا

ظلمت و قوم خدا های ميان قدرت. اين نبرد مباشي مينبر ز ميتداوم برای حق حاکم

 فاسد و ناپاک گردانندکنند تا مذبح خدا را  جريان است. قدرتهای ظلمت تالش میدر 

و مذبح شيطان را به عوض آن جايگزين نمايند تا به اين وسيله ملکوت شيطان را 

 بقيـۀ وفادارتوانيم  م کنند. در مقابل آنان میرا اعال مينمستقر و فرمانروايی او بر ز

تقديم  قوم خدا را ببينيم که در راه دفاع از مذبح خدا، افروخته نگاه داشتن آتش آن و

ميت ابدی خدا را اعالم کنند و پيوسته ملکوت و حاک کردن قربانی ها مبارزه می

 نمايند. می

 اولويت مذبح

ان اسارت آنان در مصر و دخالت مستقيم ر، دواسرائيلعهد عتيق در مورد تاريخ 

 اسرائيل قوممصر،  مينگويد. در ز سخن می بندگیخدا جهت رهانيدن ايشان از 

را  ”بيگانه“د و خدايان د بت پرستان عبادت کندر مقابل مذبح های متعد مجبور بود

رهانيد و ايشان  را از اين عبادت شرم آورد. اما خدا توسط موسی آنان ستايش نماي

ا از مصر بيرون آورد تا يگانه هدف خود يعنی استقرار ملکوت خويش را به ر

وسيله آنان متحقق سازد. چون موسی از نقشه خدا اطالع داشت نخستين کاری که 

و  مذبحی بنا کردموسی “ از مصر انجام داد ساختن مذبح بود: اسرائيلبعداز خروج 

در  مذبحیبرخاسته  بامدادانموسی... “ (.15:17 ج)خرو ”يدمآن را يهوه نسی نا

ت خدا يمموسی با ساختن اين مذبح بر حاک (.4:24ج )خرو ”... بنا نهادپای کوه

 معرفی نمود. ميترا به عنوان منادی اين حاک اسرائيلشهادت داد و 

 

 يک بت فريبنده
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به رخدادی توجه کنيم که شايد  است پيش از آنکه روند مطالعه را ادامه بدهيم الزم

می  مدر نگاه اول چندان مهم به نظر نرسد اما چنانچه از ديد روحانی به آن بنگري

توانيم ترفند مزورانه شيطان را تشخيص بدهيم. رخداد مورد نظر را در کتاب 

 خروج ميخوانيم:

جمع  خير نمود، قوم نزد هارونتا چون قوم ديدند که موسی در فرود آمدن از کوه“

برخيز و برای ما خدايان بساز که پيش روی ما بخرامند زيرا که  :شده وی را گفتند

 .چه شده استمصر بيرون آورد نمی دانيم او را زمين  از اين مرد، موسی که ما را

گوشواره های طال راکه در گوش زنان وپسران و دختران شما  :هارون بديشان گفت

پس تمامی قوم گوشواره های زرين را که در  است بيرون کرده نزد من بياوريد.

بيرون کرده نزد هارون آوردند. و آنها را از دست ايشان گرفته گوشهای ايشان بود 

 ،اسرائيلای  :دآن را با قلم نقش کرد و از آن گوساله ريخته شده ساخت و ايشان گفتن

هارون اين و چون مصر بيرون آوردند.  مينباشند که تو را از ز اين خداوند تو می

باشد. و  فردا عيد يهوه می :دا در داده گفترا بديد مذبحی پيش آن بنا کرد و هارون ن

و هدايای سالمتی آوردند و قوم  دندهای سوختنی گذراني بامدادان برخاسته قربانی

 .(6-1: 32ج )خرو ”برای خوردن و نوشيدن نشستند و به جهت لعب بر پا شدند

 اسرائيلفراوانی دارد. نه صرفًا از اين جهت که قوم  ميتاين رخداد در نوع خود اه

را در برابر اين بت بنا  مذبحیرا ستايش کردند بلکه بيشتر به آن علت که  بتيک 

آنان با اين عمل خود اعالم کردند که  خواند. دند که حقانيت خدا را به چالش میکر

. موسی از ل ميدادندانتقابه موجود ديگری  را ملکوتی که حق انحصاری يهوه بود

خدا را دريافت کند، احکامی که خطوط کلی  و فرمانهای کوه باال رفته بود تا احکام

کردند. همزمان  ظارت و خداوندی يهوه مشخص مینحت اداره کردن قوم خدا را ت

را فريب داد تا از طريق ساختن يک مذبح دروغين درمقابل  اسرائيلشيطان نيز قوم 

عيد “ عالم کنند و حتی عملکرد خود راا ميناو را بر ز ميتحاک ،آن گوساله طاليی

ی و بر روی آتشی که نه اقضی! آنها بر مذبح آن گوساله طاليتنچه ند. ميدنا ”يهوه

به دست خدا بلکه به دست انسان افروخته شده بود قربانی سوختنی تقديم کردند. 

دند و وفاداری خود را به بنابراين آنان با مذبح ساخته شده به دست انسان متحد ش

آن  ،و خود را آلوده ساختند! و شيطان . چه زود سقوط کردندشيطان اعالم کردند

به طور موقت پيروز شده بود. اما به ادامه مطالب توجه  ،استاد تزوير و نيرنگ

روانه شده به زير برو زيرا که اين قوم تو که از  :خداوند به موسی گفت“ کنيد:

ز آن طريقی که بديشان امر اند و به زودی ا ای فاسد شده آوردهمين مصر بيرون ز

خويشتن ساخته اند و نزد آن  برای زيده گوساله ريخته شدهورام انحراف  فرموده

باشند که تو  اين خدايان تو می اسرائيلگويند که ای  سجده کرده و قربانی گذرانيده می

 .(8-7: 32ج )خرو ”اند مين مصر بيرون آوردهرا از ز
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. دميافتنورطه تباهی  در ،درناو دست بردا ميتهرزمان که قوم خدا از اعالم حاک

ت درمقابل مذبحی ديگر سرانجام دداند که اربابی يک خدای ديگر و عبا شيطان می

م قدرت و توان خويش را به کار شود. بنابراين او تما در زندگی ايشان پذيرفته می

را ضه نمايد. هر بت نيز مذبح خاص خود به آنان عر را های خودتگيرد تا ب می

بستر الزم برای بنا شدن  ،بشود قوم خداوارد زندگی  بتوانديک بت  دارد. هرگاه

کشاند و در  می را به تسليم کامل آنان ،. آن بتميسازددر قلب ايشان  را خودمذبح 

 آورد. نهايت تباهی و گمراهی به بار می

ت او يمکسانی که برای اصل مذبح و حاک ،دارده اقليتی را برای خود ميشاما خدا ه

ليکن  ،اند. آنان نمايندگان او و مناديان ملکوت او هستند. اگرچه اندک شمار ايستاده

بقيـۀ بدون شک  باشدهرجا که مذبح خداوند  و وفادار هستند. ميننسبت به خدا، ا

 شوند. او نيز در آنجا ديده می وفادار

 تخصیص شده بقیة

کند چه  خويش را فراموش می مأموريتعوت و که هرگاه قوم خدا د اکنون ببينيم

اند زيرا که هارون  موسی قوم را ديد که بی لگام شده چون“ اتفاقی رخ می دهد:

آنگاه  ،لگام ساخته بود دشمنان ايشان بی ميانايشان را برای رسوايی ايشان در 

باشد نزد من آيد. پس هر که به طرف خداوند  :موسی به دروازه اردو ايستاده گفت

 .(26-25: 32ج )خرو ”بنی الوی نزد وی جمع شدندميع ج

تنها يک  ”؟که به طرف خداوند باشد“طرح است: در اينجا يک پرسش ماندگار م

فقط يک قبيله  ،اسرائيله سبط دوازد ميانبه اين پرسش پاسخ داد. از  بقيـۀ وفادار

دهد که مذبح  به خود جرأت می هرزمانی شيطانقدم به جلو نهاد. در هر دوره و 

ا را در برابر خود به زانو خويش را جايگزين مذبح خداوند نمايد. بنابراين قوم خد

ذبح کشاند. از آنجا که او حيله گر و مکار است م به اسارت می آورد و آنان را در می

در پشت  ولینامد.  می ”عيد يهوه“سازد و آن را  خود را به شباهت مذبح خدا می

پذيرفته شود و ملکوتش  ميتش، حاکدهخواهد که مذبح او بنا ش ده، شيطان میپر

وسط آنان خود را دارد! و ت بقيـۀ وفادار ميشهبرقرار گردد. اما خدا را شکر که او ه

دهد حتی اگر شمار کثيری از گمراهان طرف او  همواره دشمن را شکست می

 باشند.

شوند. اگرچه  در سرتاسر کتاب مقدس ديده می بقيـۀ وفاداراصول دوگانه مذبح و 

وآشکار به ويژه بعد از رخداد گوساله طاليی به موسی و قوم  خدا به طور صريح

توانست موجب اسارت ايشان  ه بود که نسبت به هر عاملی که میهشدار داد اسرائيل

چه خدا آناما ديری نپاييد که همان اشتباه را تکرار کردند. به  ،بشود هوشيار باشند

 وعهد مبند  مينزنهار با ساکنان آن ز“ گويد توجه کنيد: کتاب خروج می 34در باب 
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گذرانند و تو را  ند و نزد خدايان ايشان قربانی میکن از عقب خدايان ايشان زنا می الا

دختران ايشان برای پسران  و از خوری های ايشان می نمايند و از قربانی میدعوت 

دختران ايشان از عقب خدايان خود زنا کنند آنگاه پسران گيری و چون  خود می

شمار را در پيروی خدايان خود مرتکب زنا خواهند نمود. خدايان ريخته شده برای 

 (.17-15 :34ج )خرو ”خويشتن مساز

کتاب اعداد  25حکم خدا بسيار واضح و روشن بود اما ببينيد که چه اتفاقی در باب 

 اقامت نمودند و قوم با دختران موآب زنا کردن گرفتنددر شطيم  اسرائيل“ رخ داد:

خوردند  هاي خدايان خود دعوت نمودند. پس قوم می زيرا که ايشان قوم را به قربانی

: 25اد )اعد ”به بعل فغور ملحق شدند اسرائيلنمودند و خدايان ايشان سجده می بهو 

1-3). 

شيطان اين است که  بزرگ هنوز هم به قوت خود باقی است وآرزوی مشکلاين 

های بت پرستی او  يند، ملکوت او را بپذيرند و مذبحمردم در برابر او به زانو درآ

ايستادند. آنان جانب يهوه را  بقيـۀ وفاداراما موسی و الويان بر اصل  را بنا کنند.

 متعلق به حکومت او هستند. اسرائيلگرفتند و اعالم کردند که خود و تمامی 

 اسرائيلبه قوم  یتخدا از طريق فرايض، احکام، قربانی ها و نظام کهان ،مدتی بعد

اوست بلکه مبين رحمت، محبت، آمرزش و  ميتنشان داد که مذبح نه تنها نماد حاک

طريق قدوسيت او نيز هست. راه وارد شدن به حضور خدا برای تمام کسانی که از 

مفهوم جديدی  اسرائيلبرای جستند گشوده بود. اکنون مذبح  مذبح به او تقرب می

ای برای پرستش ودريافت  ميت خدا بلکه وسيلهداشت. مذبح نه فقط نمايانگر حاک

 فيض او شده بود. هم نماد خدا و ميتنماد حاک ، هممذبح نيز بود. پس فيض او

 يک اقلیت وفادار

 شد و مذبح يهوه را در جايی که پدرشان ابراهيم بايست وارد کنعان می مي اسرائيل

اسارت  دوران اسرائيلکرد. اما در خالل ايامی که  يكبار ديگر بر پا میبنا کرده بود 

تسليم  ،يهوه را رد کرده ميتساکنان بومی کنعان حاک ،گذرانيد خود را در مصر می

دند. شيطان را برقرار کرده بوهای قتل و زنا کاری  مذبح، نيروهای ظلمت شده

های  مذبح، ا دوباره در اختيار بگيردرمين که آن زرفت  اکنون از قوم خدا انتظار می

 کنعانيان را منهدم سازد و مذبح منحصر به يهوه را در آنجا برپا نمايد. دروغين

يهوه تسخير  ،ا برای خدای خودشد و آن ر مين موعود میبايست وارد ز می اسرائيل

أثير شيطان تحت ت اقوام آنجا که ميانموظف بود مذبح خداوند را در  اوکرد.  می

ی که از هانبو ميان جمعيتاز  اما.بنا کند کردند های کفر و دروغ را ستايش می بت

تنها يوشع و کاليب توانستند وارد  ،از بيابان عبور کرده بودند مصر خارج شده و

 بودند. اول  آن نسل بقيـۀ وفادار کنعان بشوند. اين دو مرد مينز
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: 8)يوشع  ”در كوه عيبال بنا كرد اسرائيلبراي يهوه خداي  مذبحييوشع  آنگاه“

ديل تب ،كه نماد حكومت خدا و تعلق داشتن زمين به او بود ،(. به اين طريق مذبح30

ند. اكثريت قوم بود ”بقيـۀ وفادار“عده محدودي شد كه  به بخشي جدايي ناپذير از

 ند.هاي شخصي خود داده بود ها و هوس تن به خواهش ه،تسليم فشارهاي محيطي شد

ا.  كرد، خدا با توجه به خطري كه معاشرت با اقوام كنعاني براي قوم خدا ايجاد مي

كاري، پيمان زناشويي و  مهشدار داد كه از عقد هرگونه توافق ناه اسرائيلبه  پيش

ميتوانستند دانست كه آن اقوام  اجتناب نمايد. خداوند مي نی هاروابط اقتصادي با كنعا

را اغفال كنند.  اسرائيلاميال شهواني، خواهش چشم و شهوت جسم،  به تمسکبا 

هاي  او را در برابر مذبح، را فريب داده اسرائيلمشركين موفق شدند  هم اين عاقبت

خود را برزندگي قوم  تسلطملكوت شيطان  ،در نتيجه خدايان خود به زانو درآورند.

ن و تمام كره زمين نيز مورد بر فرمانروايي كنعا خود راادعاي  و خدا گسترانيد

 .دادپذيرش قرار 

با اقوام بت پرست و مشرك كنعان در هم  اسرائيلهشدارهاي مكرر خدا،  با وجود

وفادار شدت گرفت. جناح  اقلیتبا  اسرائيل اكثريتآميخت. از آن پس مبارزه ميان 

ه در حالي ك به شباهت اقوام پيرامون خود تغيير شكل داد ،اكثريت سازش كرده

مبارزه كرد تا مذبح يهوه  بقيـۀ وفادارو پيروزمند شد.  بقيـۀ وفادارتبديل به ، اقلیت

مبدل به  اسرائيلكه تاريخ  را همچنان برافراشته و پاك نگاه دارد. از آن به بعد بود

 ،هرمبارزه، چه در داخل و چه با خارج سنبردي مداوم از داخل و خارج شد. در پ

 .ميکردوت خود لکشيطان با عزم راسخ براي استقرار م
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 فصل چهارم

 مبارزه براي مذبح

 با قلبي پاك بقیـۀ وفاداريك 

در ايام داوران و پادشاهان را  اسرائيلات سقوط ئيدهد كه جز زمان به ما اجازه نمي

ي وجود داشت كه تبقيكند كه بگوييم همواره  بررسي كنيم. اما همينقدر كفايت مي

آنان در مسيرعدالت،  اجازه نداد مذبح خدا ملوث گردد. ه،وفاداري خود را حفظ كرد

ند. افرادي همچون جدعون، والدين دش قدوسيت و رحمت خدا به او نزديك مي

را حفظ كردند  بقيـۀ وفاداربوعز و بسياري ديگر خط مشي   شمشون، يفتاح، روت،

به ستايش بت ها مشغول بودند. اين در حالي كه اكثريت در مقابل مذبح هاي بيگانه 

زندگاني خودشان حمايت و  بقيه كوچك اما وفادار از خداوندي خدا برزمين و بر

 كردند. جانبداري مي

 كهانت رو به زوال با قلبي فاسد

ما را با دوران انحطاط و فساد كهانت در ايام ايلي كاهن و پسرانش  اسرائيلتاريخ 

ي متعال موظف بودند قرباني ها را مطابق اكند. آنان در مقام كاهنان خد روبرو مي

احكام الهي بر مذبح يهوه تقديم كنند و آتش مذبح را پيوسته مشتعل نگاه دارند تا قوم 

اورا پرستش كند. اما در عوض، به  ،بتواند به حضور يهوه نزديك شده اسرائيل

 . بت پرستی شده بودت آلبه يك تبديل بودند كه مذبح خداوند شده   آلودهفاسد و  قدري

نبال كردن آداب و با د و رواج داده بودند در آن مکان مقدس فحشا و دزدي راآنان 

خدا  ،خود را فاسد و آلوده ساخته بودند. در نتيجه ،ا قوام اطرافهای  رسوم و روش

بود ايلي و  گفتهنوجوان  ئيلبر ايشان داوري كرد و مطابق كالمي كه از دهان سمو

 .از بين برددو پسر او را 

 داور خداپرست با قلبي وفادار

، قوم را بدست گرفته اسرائيلشد تا رهبري  آماده مي ئيلسمو  آنها، ست برعکسدر

، در زمان خود ئيليهوه بازگرداند. سمو پاک شدهمذبح  پرستش بر خدا را به سوي

تواند مفيد باشد كه  كته مينايستاد. توجه به اين  بقيـۀ وفاداراصل  به عنوان نماينده

از مادري خدا ترس متولد شده بود.  خصوصاز پدري خداپرست و به  ئيلسمو

ودند. خدا ب بقيـۀ وفادارو منحرف، به نوبة خود  فاسد اسرائيليك  ميانوالدين او در 

 پاکبود مذبح يهوه را همچنان افراشته و  اسرائيلكه آخرين داور در قوم  ئيلسمو

نمود و مذبحي در آنجا براي خداوند بنا  داوري مي اسرائيلدر آنجا بر “نگاه داشت. 

 (.17: 7ئيل سمو1) ”كرد
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 لبي نامطیعقپادشاه منتخب با 

 ئيلبه قدري عمق پيدا كرده بود كه حتي سمو اسرائيلانحطاط اخالقي و فساد 

رفتند و  ئيلنتوانست آنان را تطهير كند. زماني فرارسيد كه مردم به حضور سمو

خواستند كه همچون اقوام  آنها مي :درخواست خود را به اطالع او رسانيدند

پادشاهي داشته باشند. شيطان بسيار زيركانه عمل كرده بود. او   پيراموني خود،

توانست قوم را به طور  او نمي ،اسرائيل بودداوري  ئيلكه سمو میدانست مادا مي

 اسرائيلهمواره حاكيمت خدا را بر  ئيلد چرا كه سموياورخود ب تحت سلطهكامل 

را اغوا كند كه رهبري يك انسان را  اسرائيلتوانست  كرد. اگر شيطان مي اعالم مي

كرد كه يكبار ديگر ايشان را  را پيدا مي آنگاه اين امكان ،جايگزين رهبري خدا سازد

 هپادشا يک انتصاب اسرائيلسازد. و به اين ترتيب وقتي  آلودهبه اسارت بگيرد و 

در دام شيطان گرفتار شد. به ياد بياوريد كه وقتي آدم وحوا  ،را برخود مطالبه كرد

در واقع از ا نااطاعتي كردند و از ميوه درخت ممنوعه خوردند چه اتفاقي افتاد. آنها 

تكا به خدا امتناع كردند. و اينك يكبار ديگر شيطان، يا همان مار قديمي با زيركي 

 از طبيعت سقوط كرده انسان به نفع خود بهره برداري كرد. 

اينك  :و اورا گفتند به رامه آمدند ئيلجمع شده نزد سمو اسرائيلپس جميع مشايخ “

نمايند. پس االن براي ما پادشاهي نصب  اي و پسرانت به راه تو رفتار نمي تو پيرشده

ناپسند آمد  ئيلنما تا مثل ساير امتها برما حكومت نمايد. و اين امر در نظر سمو

نزد خداوند دعا  ئيلچونكه گفتند ما را پادشاهي بده تا برما حكومت نمايد. و سمو

آواز قوم را در هرچه به تو گفتند بشنو. زيرا تو را  :گفت ئيلكرد و خداوند به سمو

 (.7-4: 8ئيل سمو 1) ”كردند تا برايشان پادشاهي ننمايمترك نكردند بلكه مرا ترك 

ديد كه چه اتفاقي در حال  بسيار دردناك بود چون او به وضوح مي ئيلبراي سمو

او هرگز خود را برهيچ شخص يا  پر از فيض و سخاوت است! وقوع است. اما خدا

به قوم  ئيلاز دهان سمو ،عنوان خداي امين و قابل اعتماد هكند. او ب ملتي تحميل نمي

هشدار داد كه اگر به خواسته خود دست يابند چه اتفاقي برايشان خواهد افتاد. 

روزي كه از آن بخوري هر آينه خواهي “همانطور كه به آدم هشدار داده بود كه 

را به ايشان  اسرائيلبه همين نحو در اينجا نيز خدا عواقب انتخاب غم انگيز  ”ردُم

بندگي و اسارت كامل و خفت بار يعني دقيقًا همان چيزي كه شيطان  – دهد تذكر مي

 خواست! مي

تمام سخنان خدا را  ئيلتواند سخت باشد؟ بعد از آنكه سمو ك قلب تا چه اندازه ميي

 ئيلاما قوم از شنيدن سمو“ا به يكدل عليه او متحد شدند: براي ايشان بازگوكرد، آنه

باشيم بايد برما پادشاهي باشد تا ما نيز مثل ساير امتها  ابا نمودند و گفتند ني، بلكه مي

هاي ما براي ما  و پادشاه ما برما داوري كند و پيش روي ما بيرون رفته در جنگ

 (.20-19: 8سموئيل  1) ”بجنگد
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شائول را به عنوان نخستين پادشاه خود منصوب كرد. آيا  اسرائيلبه اين ترتيب قوم 

شائول توانست ايشان را به سمت پيروزي، آنگونه كه آرزو داشتند هدايت كند؟ 

خير، به هيچ وجه! اين مرد خودخواه زندگي اسفناكي داشت. او زندگي خود را در 

اي  و عظمت خود بود و عالقه ال جاللنااطاعتي از خداوند سپري كرد چون به دنب

د به برقراري ملكوت خدا نداشت. شاول بيشتر ايام سلطنت خود را در تعقيب داو

بايد ظرف برگزيده خدا بود كه از ذريت او مسيح موعود  دداو هدر حالي ك  د،يگذران

دشاه د. آيا اين پابوذريت موعود  بدنبال نابود کردنل ئوشا در نتيجه آمد. به دنيا مي

 شروع سلطنتش،سال بعد از چندين منتخب، ابزاري در دستهاي شيطان نبود؟ 

پس از  اسرائيلرا به گناه وادار كرد. او موجب شد كه سربازان  اسرائيلل قوم ئوشا

گوشت خام را با خون بخورند. سپس براي سرپوش گذاشتن  پيروزي در يك جنگ،

شائول “: گرفتي به خود اي مذهب چهره ،بر خودستايي و خود محوري خويش

 ”مذبحي براي خداوند بنا كرد و اين مذبح اول بود كه براي خداوند بنا نمود

 ( .35: 14ئيلسمو 1)

بعد از  ،خدا با منظوري خاص در كالم خدا اين واقعه را ثبت كرده است كه شائول

عاقبت متوجه شد كه يهوه  ،حكومت كرده بود اسرائيلآنكه سالها طبق ميل خود بر 

. از اين جهت پس از سالها پادشاهي برقوم داردنيز در زمين موعود حق حاكميت 

مذبحي براي او بنا كرد. اما نكته اينجاست كه او مذبح خدا را به خاطر منافع  ،خدا

 بقيـۀ وفادارفرصت داشت تا درزمره  اوشخصي خودش بنا نمود. با وجود اينكه 

به نحو غم انگيزي از دنيا رفت. به خاطر عمق گناه و نا اطاعتي او، اما  ،خدا باشد

در يك نبرد سرنوشت ساز شكست خورد، پادشاه خود را از دست داد و  اسرائيلقوم 

كه حاكميت خدا  چرا بود اسرائيل ولی تقصير از خودبه اسارت فلسطينيان در آمد. 

اني زندگي كند. بنابراين به آنچه مانند ساير اقوام كنع ته بود کهو خواس هرا رد كرد

 كه آرزو داشت رسيد.

 پادشاه منتخب خدا با قلبي خطاپذير

خدا در مورد او  ولی ات زندگي داود بپردازمئيبه جز که در اينجا قصد ندارم

(. داود نه 22: 13 )اعمال ”ام  مرغوب دل خود يافتهرا داود “ است کهشهادت داده 

 نيز خدا را معبدفقط مذبح يهوه را بنا كرد بلكه تمامي مقدمات الزم براي احداث 

مكاشفه بهتري از خدا  اسرائيلفراهم ساخت. به اين ترتيب او موجب شد كه قوم 

بدست بياورند. انگيزه داود اين بود كه مكاني براي ساكن شدن حضور پادشاه 

، داودفرزند  بود کهو نقشه خدا اين  . اما برنامهنا سازدبآسماني در ميان قوم خود 

 ،خداوند عيسي به عنوان فرزند داود ،. قرنها بعدبرساندمهم را به انجام  کار اين

 خيمه واقعي و معبد راستين خدا را بنا كرد.
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اي از كالم خدا را براي شما بازگو كنم. اگر رخداد اين  خواهم واقعه در اينجا مي

ايم مطالعه نكنيم  اي كه قباًل بررسي كرده م خدا را در پرتو اصول دوگانهبخش از كال

 توانيم مفهوم آن را بدرستي درك نماييم. نمي

افروخته شد. پس داود را بر ايشان برانگيزانيده  اسرائيلخشم خدا بار ديگر بر “

به سردار لشگر خود يوآب كه  هو يهودا را بشمار. و پادشا اسرائيلبرو و  :گفت

قوم  هاز دان تا بئرشبع گردش كرد اسرائيلاالن در تمامي اسباط  :همراهش بود گفت

را بشمار تا عدد قوم را بدانم. و يوآب به پادشاه گفت: حال يهوه خداي تو عدد قوم 

را هرچه باشد صد چندان زياده كند و چشمان آقايم پادشاه اين را ببيند. ليكن چرا 

قايم پاشاه خواهش اين عمل دارد؟ اما كالم پادشاه بر يوآب و سرداران لشگر غالب آ

بيرون  اسرائيلآمد و يوآب و سرداران لشگر از حضور پادشاه براي شمردن قوم 

 (.4-1: 24ئيل سمو 2) ”رفتند

و “بينيم.  مشابه اين واقعه را با يك تفاوت مهم مي 1: 21در كتاب اول تواريخ 

  ”.را بشمارد اسرائيلبرخاسته داود را اغوا نمود كه  اسرائيل ضد هب شیطان

در يك واقعه، هم خدا و هم شيطان سعي كردند به اهداف خود برسند. چرا 

اهميت داشت؟ اگر داود در برابر اين وسوسه تسليم شده و  اسرائيلسرشماري قوم 

 اسرائيلادشاه در مقام پ، بدين معنی بود که او كردميجنگاوران قوم را سرشماري 

كه از تعداد مردان جنگي قوم خود مطلع باشد. اين دقيقًا همان چيزي بود  ردحق دا

بنشيند كه مانند  اسرائيليعني انساني بر مسند پادشاهي  ،خواست كه شيطان مي

 .شائول آلت دست او باشد

وآب به نحوي تشخيص داده بود كه تصميم داود خطرناك است. او به پادشاه هشدار ي

. داود با سرسختي و لجبازي خود در دام اين وسوسه هشدارش بيفايده بودداد اما 

آنچه را كه داود در دل  و گرفتار شد. اما خدا از اين وسوسه بهره برداري كرد

اشتباهات انساني بود. پيامد كار داود  داشت برمال كرد. قلب داود آكنده از ضعف و

شيوع پيدا كند. در عين حال  نزول داوري خدا بود كه موجب شد وبا در ميان قوم

خدا به خاطر رحمت خود از دهان جاد نبي راه نجات را به داود نادم و توبه كار 

برو و مذبحي در خرمنگاه ارونه  :در آنروز جاد نزد داود آمده گفت“نشان داد: 

 .(18: 24ئيل سمو 2) ”وسي براي خداوند برپا كنيب

و  داود چه كرد؟ او با ساختن مذبح در حضور همه اعالم كرد كه چه كسي خداوند 

بود. بنابراين او يكبار ديگر خدا را بر تخت  اسرائيلواقعي قوم و سرزمين پادشاه 

ي با جليات قرار داد. همين داود زماني كه در نوجوان اسرائيلو ارتش  حاكميت قوم

نامختون  نیاين فلسطي“رو در رو شده بود حاكميت مطلق خدا را فرياد كرده بود: 

اكنون او اين لشگرها را از آن  ”كيست كه لشگرهاي خداي حي را به ننگ آورد؟
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خود فرض كرده و مرتكب گناه شده بود. اما زماني كه اشتباه خود را تشخيص داد 

بود بازگشت. و او  اسرائيلخداوند و پادشاه واقعي بار ديگر به مقام خادم يهوه كه 

شريعت خدا با  توانست با ساختن مذبح براي خدا و گذرانيدن قرباني مطابق  تنها مي

 اين كار را انجام بدهد.

هاي سوختني و ذبايح سالمتي  داود در آنجا مذبحي براي خداوند بنا نموده قرباني“

 ”رفع شد اسرائيلت فرمود و وبا از گذرانيد. پس خداوند به جهت زمين اجاب

! داود با ساختن ئيل(. چه پايان زيبا و دلنشيني براي كتاب سمو25: 24ئيل سمو 2)

همبستگي و اتحاد خود را با آن نشان داد و با صداي بلند و رسا اعالم   خداوند، مذبح

ايستاده است. باشد كه خدا همين ديد را به ما نيز عطا  بقیـۀ وفاداركرد كه در خط 

 فرمايد.

 يك جانشین با قلب بت پرست

 اسرائيلنقشه پدر خود را دنبال كرد و نخستين معبد را در  ،پسر داود ،سليمان

احداث نمود. نتيجه زحمات سليمان ساخته شدن با شكوهترين نمونه معماري انسان 

 بود. 

رواج داد و براي  اسرائيلگفت كه او بت پرستي را نيز در  اما در كمال تاسف بايد

هاي مختلف گرفته بود مذبح هاي فراواني بنا كرد. رخدايان متعدد زناني كه از كشو

سليمان نه تنها حاكميت و پادشاهي يهوه را تصديق و اعالم كرد بلكه در كنار آن 

-1: 11شاهان پاد 1) پذيرفت اسرائيلادعاي خدايان ديگر را نيز در حاكميت بر

(. سليمان با تمام حاكميت و عظمت و شكوه خود گناه ورزيد و موجب شد كه 10

حكومت جنوبي به  و اسرائيلحكومت شمالي به نام  – منقسم گردد اسرائيلپادشاهي 

 نام يهودا.

 ،بر يكديگر بپردازيم هاقبل از آنكه به بررسي عملكرد اين دو پادشاهي وتاثير آن

ل به ما كه مسيحي هستيم چه ارتباطي دارد؟ ئاين مساكنيد كه  سؤالشايد از خودتان 

كنم به مطالعه خود ادامه بدهيد و از قبل نتيجه گيري نكنيد. در پايان  پيشنهاد مي

 توانيد قضاوت درستي داشته باشيد. مي

به  بقيـۀ وفادار: اصول دوگانه مذبح و باال بطور مختصر اين است سؤالپاسخ 

چه  ،ارتباط دارد. پي خواهيم برد كه در قبال حفظ حاكميت خدانيز مسيحيان امروز 

مسئول هستيم. همچنان كه مطالعه خود را در عهد  ،در جمع به صورت فردي و چه

بينيم كه خط سير  مي ،شويم دهيم و رفته رفته به عهد جديد نزديك مي عتيق ادامه مي

كه  ”غالب شدن“جديد امتداد يافته است. عبارت  از عهد عتيق به عهد بقيـۀ وفادار

معناي جديدي براي ما خواهد  ،مختلف در عهد جديد به كار رفته است صورتهایبه 

داشت. اين عبارت، چكيده و خالصه اصول دوگانه را در خود جاي داده است. به 
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 وفاداربقيـۀ با تمام قلب و ارادة خود تالش خواهيم كرد تا جزو  ما ، همهفيض خدا

تا روزي كه  کنيمبه هر قيمتي كه باشد حاكميت خداوند را اعالم  و باشيم عهد جديد

با  بقيـۀ وفاداراو براي حكومت بر اين دنيا بازگردد و ما را دعوت كند تا به عنوان 

 او سلطنت كنيم.
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 فصل پنجم

 دروغین های مذبح

 زندگي وقف شدة يك قرباني كامل

 هزيستن بر مذبح مقتضي تسليم لحظه ب اما قرار داردزندگي يك مسيحي بر مذبح 

اي مبتني بر  لحظه در قبال خداوندي و حاكميت خدا است. با پرورش دادن رابطه

اي مستقيم و  تسليم و سرسپردگي، زماني فرا خواهد رسيد كه خدا ما را در مكاشفه

ن ابراهيم اي كه ما را نيز همچو مكاشفه  آشكار از وجود خودش سهيم خواهد كرد،

خداوند بر ابرام ظاهر شده گفت به ذريت تو اين زمين را “ رساند: به مذبح مي

: 12 يش)پيدا ”بخشم ودر آنجا مذبحي براي خداوند كه بر وي ظاهر شد بنا نمود مي

7.) 

تسليم و وقف شدگي بود. براي آنكه يك مسيحي  شانهمذبحي كه ابراهيم بنا كرد ن

اي از خدا نياز داريم. تنها زماني كه مذبح تسليم و وقف  وقف شده باشيم به مكاشفه

 توانيم زندگي بر مذبح را تجربه كنيم. شدگي برپا شود مي

شايد برخي اظهار كنند كه مذبح، نماد فديه و كفاره است. البته اين جنبه را انكار 

هم بايد اضافه كنيم كه مفهوم مذبح با نوع قرباني ارتباط دارد.  م اما اين راكني نمي

بود اما  هشد، مذبح نماد كفار طبق كتاب الويان زماني كه قرباني گناه تقديم مي

و  آنگاه مفهوم تسليم و وقف شدن ،گرفت هنگامي كه قرباني سوختني برآن قرار مي

 رسانيد. ندي خدا را ميپادشاهي و خداو ،حاكميت مطلق در نهايت

انداز ملكوت خدا در زندگي ايمانداراني كه فديه نجات  اين كتاب، مذبح را از چشم

نجات، هر ايمانداري بايد اراده و  هكند. پس از تجرب اند نگاه مي بخش را تجربه كرده

خواست خود را به خداوندي عيسي تسليم كند، خويشتن را به عنوان قرباني سوختني 

بر مذبح زيست كند. در  هاو تقديم نمايد و مطابق با يك زندگي وقف شد به حضور

له گناه بلكه در خصوص پذيرش تمام عيار ئاين مقطع، مذبح نه در مورد مس

كند. اين همان  خداوندي مسيح از طريق تقديم كردن زندگي خود به خدا صحبت مي

مثاًل ) گويد ميتقديم نمودني است كه پولس در رساالت خود راجع به آن سخن 

، 3: 1يان ( . با توجه به قانون قرباني سوختني در عهد عتيق )الو2-1: 12 ميانرو

كند. منظور من اين  ( خدا چيزي جز تقديم كامل يك قرباني را قبول نمي14، 10

خواهد. از اين جهت،  خواهد بلكه تمام قلب ما را مي است كه خدا كارهاي ما را نمي

مذبح در اين نيست كه  معنیپذيريم،  يح را در زندگي خود ميزماني كه خداوندي مس

 . هستيم که اين است كه در حضور خدا درلكه ميکنيم بچه براي خدا 
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چون به طور كامل  چنانكه در فصل قبل مطالعه كرديم داود پادشاه لغزش خورد

توبه تسليم نبود. اما خدا وضعيت قلبي او را به وي نشان داد و داود درحضور خدا 

داود در آنجا “ :براي خداوند بنا نمود كرد و مطابق با آنچه نبي خدا گفته بود مذبحي

مذبحي براي خداوند بنا نموده قرباني هاي سوختني و ذبايح سالمتي گذرانيد. پس 

: 24ئيل سمو 2) ”رفع شد اسرائيلوبا از  و خداوند به جهت زمين اجابت فرمود

24.) 

سپس، قربانيهای سوختنی . کردت. ابتدا داود مذبح را بنا ترتيب وقايع جالب توجه اس

 قربانيهای، بعدو  ندخدا بود كه معرف تسليم كامل او در برابر خداوندي نمودتقديم 

ها  . داود با تقديم كردن اين قربانيندييد عهد بودأد كه نماد پذيرش و تيگذران سالمتي 

از اين طريق عهد او د. کن و حمايتييد أرا ت تواند پادشاهي خدا اعالم نمود كه مي

سپس خدا نيز با اجابت نمودن دعاي داود، سهم خود را  و خدا را به خدا يادآور شد

 ييد عهد انجام داد.أدر ت

در نتيجه زندگي خود باشيم و  حاکم ،خواهيم مانند داود شايد ما نيز خيلي وقتها مي

. اين موضوع در هر كنيم خود را با مشكالت و دردسرهاي فراوان درگير مي

تواند خودنمايي بكند. حتي ممكن است به خاطر  مقطعي از زندگي روحاني ما مي

وفور بركات الهي سقوط كنيم چنانكه داود كرد. اما جالل برنام خداوند باد! كه وقتي 

نماييم و به تخت رحمت وي نزديك  ، پادشاهي او را اعالم ميکردهمذبح را بنا 

 شود. مي وبا متوقف  شويم، مي

 دو مذبح متضاد در دو حكومت

چنانكه پيش از اين ديديم سليمان معبد خداوند را ساخت. آن بناي با شكوه و عظيم نه 

رفت بلكه مذبح  به شمار مي اسرائيلتنها مظهر ساكن شدن حضور خدا در ميان قوم 

 رائيلاس بنيآن نيز نماد حاكميت خدا بر ملكوت خود بود. مذبح اولين چيزي بود كه 

 ديدند. مي (هيكلمعبد ) هنگام ورود به

و مذبح آن عامل كشمكش و جدايي شد. موضوع از اين  معبدبه تدريج ساختمان 

به دو پادشاهي مجزا تقسيم  اسرائيلقراربود كه در نتيجه گناهان سليمان، حكومت 

  حكومت شمالي و حكومت جنوبي. حكومت شمالي كه متشكل از ده قبيله بود، – شد

ناميده شد و نخستين كسي كه در آن حكومت كرد يربعام بن نباط، خادم  اسرائيل

(. حكومت جنوبي كه از دو قبيله يهودا و بنيامين 26: 11 شاهانپاد 1) سليمان بود

شد به نام پادشاهي يهودا شناخته شد. رحبعام فرزند سليمان در يهودا  تشكيل مي

ذبح خدا در آن قرار داشت در خاك و م معبدشهر اورشليم كه  كرد. حكومت مي

براي  – از هر دوازده سبط – اسرائيلفرمان خدا تمام بني  يهودا واقع شده بود. طبق

ی هاي خود را بر مذبح رفتند و قرباني عبادت و پرستش خداوند بايد به اورشليم مي
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كردند. هرمرد يهودي موظف بود كه قرباني خود را به  تقديم مي که در معبد بود

ذبح يهوه تقديم نمايد. اين عمل بدين معنا بود كه او با مذبح و خداي مذبح به عنوان م

از موهبت لذت بردن از فيض و  كرد و و سرور خود اعالم همبستگي مي پادشاه

 شد. رحمت خدا بهره مند مي

اي انجام داد:  كرد عمل شريرانه اما يربعام كه بر حكومت شمالي فرمانروايي مي 

دل خود فكر كرد كه حال سلطنت به خاندان داود خواهد برگشت. اگر  يربعام در“

همانا دل اين  ،ها به خانه خداوند به اورشليم بروند اين قوم به جهت گذرانيدن قرباني

 نزد قوم به آقاي خويش رحبعام پادشاه يهودا خواهد برگشت و مرا به قتل رسانيده

پادشاه مشورت نموده دو گوساله طال . پس رحبعام پادشاه يهودا خواهند برگشت

براي شما رفتن تا به اورشليم زحمت است. هان اي  :ساخت و به ايشان گفت

 ئيلو يكي را در بيت  !خدايان تو كه تو را از زمين مصر برآوردند ،اسرائيل

گذاشت و ديگري را در دان قرار داد. و اين امر باعث گناه شد و قوم پيش آن يك تا 

و از تمامي قوم كه از بني الوي  در مكانهاي بلند ساخت ها خانهد. و رفتن دان مي

نبودند كاهنان تعيين نمود. و يربعام عيدي در ماه هشتم در روز پانزدهم ماه مثل 

به همان  ئيلرفت و در بيت  عيدي كه در يهود است برپا كرد و نزد آن مذبح مي

گذرانيد و كاهنان  باني ميساخته بود قر ههايي ك طور عمل نموده براي گوساله

قرار داد. و در روز پانزدهم ماه هشتم  ئيلهاي بلند را كه ساخته بود در بيت  مكان

ساخته بود  ئيلماهي كه از دل خود ابداع نموده بود نزد مذبح كه در بيت  يعني در

 ”سوزانيد عيد برپا نموده نزد مذبح برآمده بخور مي اسرائيلرفت و براي بني  مي

 (.33-26 :12شاهان دپا 1)

از نقطه نظر دنيا، يربعام مرد بسيار باهوش و زيركي بود. اگر او در دوران ما 

شد.  احتمااًل به عنوان يك سياستمدار بزرگ و برجسته شناخته مي – كرد زندگي مي

كند.  بررسي دقيق اين قسمت از كالم خدا نكات بسيار جالبي را براي ما آشكار مي

تخت اول اينكه، يربعام به طور كامل از خداوند رويگردان شد. او فراموش كرد كه 

ه زبان اخياي شيلوني اي كه خدا ب حكومت شمالي در راستاي تحقق وعده سلطنت

(. يربعام به خاطر ترس 30-29: 11شاهان پاد 1) بيان كرد به او سپرده شده بود

ابزاري در دستهاي شيطان شد. روشي كه او  هايماني عمدي خود مبدل ب نابجا و بي

برطبق آن عمل كرد در جاي خود مهم است. چرا يربعام دو مجسمه گوساله ساخت؟ 

او همان كاري را انجام داد كه صدها سال قبل از وي هارون  آيا اين تصادفي بود كه

هنگامي كه از مصر بيرون آمده بودند انجام دادند؟ خير، عملكرد  اسرائيل و بني

 يربعام تصادفي نبود.
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پس سليمان قصد كشتن يربعام داشت و يربعام “ببينيم علت عملكرد يربعام چه بود: 

فرار كرد و تا وفات سليمان در مصر برخاسته از مصر از شيشق پادشاه مصر 

  (.40: 11پادشاهان  1) ”ماند

هاي مصريان را فراگرفته و آنها را با نحوه پرستش  از قرار معلوم، يربعام روش

يان ادغام كرده بود. او هرآنچه را كه در مصر آموخته بود اينك در حكومت اسرائيل

اي خود را بنا كرد و سيطره ه كرد. شيطان از طريق يربعام مذبح شمالي پياده مي

خود را عماًل بر حكومت شمالي گسترانيد. تاكتيك شيطان براي آلوده ساختن عبادت 

هاي دنيوي مصريان بود. حتي يربعام  ادغام كردن پرستش حقيقي با روش ،راستين

 كرد. براي شيطان اسم و عنوان مهم نيست معرفي مي ”عيد يهوه“نيز اين آميزه را 

خارج از خانه  كنيد، تا زماني كه دهد كه برچه مذبحي قرباني مي يو اهميتي نم

در حضور مذبح يكتا و راستين خدا  و واقعي خدا در برابر مذبح او زانو بزنيد

هاي بسياري دارد اما مذبح خداوند يكي است و فقط در  عبادت نكنيد. شيطان مذبح

 مكان سكونت او قرار دارد. 

 شخصييك مذهب آسان بدون قرباني 

(. با اين سخن، 28: 12 شاهانپاد 1) ”براي شما رفتن تا به اورشليم زحمت است“

وانمود كرد كه بيشتر از خدا به آنها توجه دارد. او  اسرائيل يربعام در حضور بني

خواست يك مذهب راحت و عاري از قرباني شخصي به ايشان بدهد. او به قوم  مي

توانند در همان نزديكي عبادت كنند بنابراين چه دليلي دارد كه به  گفت كه مي

: د. مثاًلگوين يز به ما مياورشليم بروند؟ اين دقيقًا همان چيزي است كه مردم ن

اينقدر افراط نكنيد! چرا بايد خودتان را اين همه با زندگي روحاني مشغول كنيد؟ “

مذهب تا زماني مفيد است كه شما تعادل ميان زندگي مذهبي و زندگي دنيوي را 

كند. پيشنهاد چنين  اين نوع تفكر در واقع مذهب بدون قرباني را تبليغ مي ”.حفظ كنيد

توان تقديم كرد چون اين روش  ني خود را به هر مذبحي ميافراد اين است كه قربا

هاي اين  ساده تر است! مسيحيت امروزي شباهت زيادي به مذبح يربعام دارد. روش

لوحانه و  هاي يهوه در هم آميخته است. چرا قوم خدا اين چنين ساده دنيا با طريق

 اند؟ هاي شيطان گرفتار شده ضعيف در دام دروغ

: 12شاهان داپ 1) ”گذاشت و ديگري را در دان قرار داد ئيليت و يكي را در ب“

كنند. اگر  و دان نقشه و توطئه شيطان را برمال مي ئيل(. اين دو شهر يعني بيت 29

تر بود. اما  كرد بسيار منطقي يربعام شهري را در مركز حكومت شمالي تعيين مي

ت شمالي قرار گرفته ترين نقطه حكوم در جنوبيبيت ئيل ترين و  دان در شمالي

خواست بر تمام محدوده جغرافيايي حكومت شمالي استيال داشته  بودند. شيطان مي

 باشد.
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 ئيلكيلومتر با اورشليم فاصله داشت. تمام كساني كه در بيت  20حدود  فقط ئيلبيت 

به خانه خدا در  ،توانستند اين فاصله را طي كرده كردند به سادگي مي عبادت مي

در   كردند كه اگر يربعام واقعًا مردم بايد در بين خود استدالل مي .ونداورشليم بر

انديشه آسايش ايشان بود بايد شهري را در مركز كشور به عنوان مكان عبادت 

 اسرائيلكرد. شايد دسترسي به دان براي ساكنين مناطق شمالي  عمومي تعيين مي

 ئيلبه قصد عبادت تا بيت ساده بود اما اهالي و مردم ساكن در بخش جنوبي اگر 

 اسرائيلمردم  چطور توانستند به سادگي به اورشليم نيز بروند. رفتند مي مي

 هاي يربعام پي ببرند؟  نتوانستند به دروغ

آنان به خاطر پرستش و عبادت در برابر مذبحي كه متعلق به يهوه نبود مرتكب گناه 

اي داشت. او سعي  براي شيطان موقعيت بسيار حساس و تعيين كننده ئيلشدند. بيت 

داشت ملكوت خدا را در نزديكي مرزهاي حاكميت خدا مستقر كند تا قوم خدا را 

 اغفال نمايد.

 و جعلیپرستش ساختگي 

افزون بر اين، شيطان براي هر حقيقتي يك بدل ساختگي و دروغين دارد. به عنوان 

پايه ترتيب بدهد. وه كه شيطان  او توسط يربعام توانست يك عيد ساختگي و بي  مثال،

 !استچقدر مكار 

اقوام پيرامون خود متفاوت باشند. از بني  ازخواست كه قوم او  در اصل خدا مي

دهند شهادتي در مورد خدايشان باشد.  فت كه هرآنچه انجام مير انتظار مي اسرائيل

مقرر كرده بود عالوه بر جنبه  اسرائيلاي كه خدا در هرسال براي  اعياد هفتگانه

 يان)الو ها بود يادبود مفهوم نبوتي نيز داشتند. يكي از اين اعياد مذهبي عيد خيمه

 شد. ليم برگزار مي( كه در روز پانزدهم از ماه هفتم در اورش33-36: 23

يهود است  رو يربعام عيدي را در ماه هشتم در روز پانزدهم ماه مثل عيدي كه د“

 (.32: 12شاهان پاد 1) ”گذرانيد قرباني مي ... رفت و برپا كرد و نزد آن مذبح مي

دهد:  اين دو عيد چه تفاوتي با يكديگر دارند؟ كتاب مقدس به طور صريح پاسخ مي

يعني در ماهي كه از دل خود ابداع نموده بود نزد  ماه هشتمم و در روز پانزده“

: 12شاهان پاد 1) ”سوزانيد بخور مي ... رفت و ساخته بود مي ئيلمذبح كه در بيت 

32.) 

بود. ماه هشتم شد در حالي كه عيد يربعام در  برگزار ميماه هفتم عيد خدا در 

مذبح دروغين و جعلي خدايان شدند؟ بر  ها بر مذبح چه كسي گذارده مي قرباني

ل تمايز قائل بشويم؟ در طي دتوانيم ميان اصل و ب ديگر! آيا ما به عنوان قوم خدا مي

هاي دروغين متعددي  سرمشق ”هاي خود يربعام“شيطان توسط   تقريبًا بيست قرن،

توان آنها را تشخيص داد. تنها  را وارد مسيحيت كرده است چنان كه به سختي مي
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كالم   را که ل اين است كه با دعا كتاب مقدسدتشخيص دادن اصل از ب راه براي

 .است مطالعه نماييمخدا 
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 فصل ششم

 !هوشیار باشید

 اتحاد حاصل از سازش، صلیب جعلي، فیض آسان، پرستش مدرن

اي  بي اهميت ويژههيربعام مرد زيركي بود. توانايي او به عنوان يك سياستمدار مذ

انسجام و وحدت ملي در حكومت خود از انجام هيچ كاري  داشت. او براي ايجاد

هايي را مقرر كرد كه  هاي متعددي ساخت، اعياد و جشن مذبح – كرد دريغ نمي

 هاي اصلي در يهودا بودند. همگي تقليدي از نمونه

هاي مسيحيت امروزي چيزي جز تقليد و رونوشت نيستند. به  بسياري از جنبه

همه “از قبيل  ميشنويم، اي در مورد وحدت و يكدلي ندهعنوان مثال، شعارهاي فريب

  مهمي كه بايد پرسيد اين است: سؤال. ”اتحاد در عين تنوع“يا  ”در مسيح يك هستيم

به چه قيمتي؟ آيا به بهاي تبديل كردن عيد خداوند از ماه هفتم به ماه هشتم؟ يا به 

اي مذبح واقعي در و دان به ج ئيلها بر مذبح بيت  قيمت تقديم كردن قرباني

 اورشليم؟

ي و ئل جزئوحدت نظر بهتر از اختالف بر سر مسا ،در ظاهر به لحاظ منطقي

خواهيم در مسير يربعام قدم  اهميت است. اما الزم است از خود بپرسيم كه: آيا مي كم

انجام روح  هايي پيش پا افتاده، تقليدي و مبتني بر تعاليم خشك و بي بگذاريم و آيين

كه بهاي ايستادگي براي حقيقت زنده و تقديم  بقيـۀ وفادارخواهيم با  ا اينكه مي؟ يدهيم

 ؟ند همراه شويمقرباني بر تنها مذبح حقيقي در معبد اورشليم را پرداخت

اي از خانه حقيقي و كنوني خدا  بر طبق آموزه عهد جديد، آن معبد قديمي صرفًا سايه

كند كه مستلزم  جعلي را عرضه ميتحت لواي فيض، صليبي  بود. امروز شيطان

ارزان  منادي يك وحدت كاذب و  هيچگونه قرباني و از خود گذشتگي نيست و صرفًا

هاي زيركانة آن مار قديمي يا  قوم خدا در دام ترفند بقيـۀ وفادارقيمت است. اما 

تنها در برابر صليب  ،اعتنا به بهاي اين كار ابليس گرفتار نخواهند شد. آنان بي

كه نماد يكدلي  ئيلدر مقابل مذبح بيت  نه خواهند زد،زانو  – مذبح اورشليم – تاجلج

 كاذب و راحت طلبي است.

م آميختن حقيقت ه بگذاريد مردم ما را متعصب و افراطي بخوانند. دنيا بر مبناي در

كند و آميزه خود را تحت عنوان مسيحيتي كه راحت، متعادل،  و دروغ عمل مي

 نمايد. و عقالني است به ما عرضه مي منطقي، قابل فهم
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 آمد، واقعي و الگو به شمار مياحتمااًل يربعام از ديد معاصرين خود يك وطن پرست 

( طريق او را پيش اسرائيل) چرا كه پس از او تمامي پادشاهان حكومت شمالي

ند گناه يربعام را ادامه دگرفتند. اين پادشاهان تا زماني كه به اسارت برده ش

ال شد كه چرا به اين ؤس اسرائيلها بعد از يربعام، هنگامي كه از  ادند. حتي قرند مي

كنيد؟ صدها  ال ميؤشما كي هستيد كه از ما س“كنيد پاسخ دادند:  طريق عبادت مي

ايم، به طريقي كه يربعام  سال است كه ما به همين طريق و طن پرستانه عبادت كرده

جهان مسيحيت نيز در همين دام افتاده است.  ”.مقرر كرد ئيلبن نباط در مذبح بيت 

دهند:  پاسخ مي ،كنيد كه چرا به اين طريق عبادت مي ميشودال ؤوقتي از مسيحيان س

كنيد؟ ما پيروان سنت پدران كليساي خود  ال ميؤشما كي هستيد كه از ما س“

 ”.هستيم

 وفاداري سازش ناپذير مرد خدا

او كه همواره  بقيـۀ وفاداركند.  نمي خدا درمقابل چنين تباهي و فسادي سكوت

اند تا به آخر به او وفادار خواهند بود. خدا همانطور كه در زمان  حضور داشته

اينك مرد خدايي به فرمان خداوند از “كند:  يربعام سخن گفت امروز نيز صحبت مي

س آمد و يربعام به جهت سوزانيدن بخور نزد مذبح ايستاده بود. پ ئيليهودا به بيت 

 ،گويد اي مذبح، اي مذبح، خداوند چنين مي :به فرمان خداوند مذبح را ندا كرده گفت

شود و كاهنان  اينك پسري كه يوشيا نام دارد به جهت خاندان داود زاييده مي

هاي  سوزانند بر تو ذبح خواهد نمود و استخوان هاي بلند را كه بر تو بخور مي مكان

اين است  ،در آن روز عالمتي نشان داده گفتمردم را برتو خواهد سوزانيد. و 

عالمتي كه خداوند فرموده است. اينك اين مذبح چاك خواهد شد و خاكستري كه 

 (.3-1: 13شاهان پاد 1) ”برآن است ريخته خواهد گشت

ذريت  – ضد شيطان و ملكوت صادر شد. قرنها بعد، مسيح هحكم ب ،به اين طريق

خواهد آمد. او همان كسي است كه حكومت تزوير و براي دومين بار  – حقيقي داود

دروغ شيطان را ساقط خواهد كرد. ملكوت جعلي شيطان با مذهب و كاهنان 

 دروغين آن نابود خواهد شد.

هاي يربعام     شايد ما نيز مانند آن مرد خدا آموخته باشيم كه نبايد با روش  امروز

گذاشته  بقيـۀ وفاداراست كه براي  هايي سازش كنيم. اما ادامه داستان نشانگر دام

توانند در كمين كساني باشند كه از  بينيم كه چه اتفاقاتي مي اند. در اين داستان مي شده

اند واينكه چگونه ممكن است رفته رفته  كرده حقيقت آگاهند و حتي آن را اعالم نيز

ي اين هاي مذهبي انبياي سنتي كه خود در دام راحت طلب خودشان را با ديدگاه

ملكوت دروغين گرفتار هستند هماهنگ كنند. بگذاريد نگاهي داشته باشيم به اين 

 قسمت از كالم خدا و ارتباط آن را با شرايط امروزي خود بررسي كنيم.
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، جايي كه بت ئيلمرد خدا در حال خارج شدن از بيت  13در اول پادشاهان باب 

سكونت خداي حقيقي و استقرار  مكان ،به يهوداورود و  پرستي در آن رواج داشت،

وارد  بقيـۀ وفاداربود. ناگهان شيطان براي از ميان برداشتن اين نماينده  ،مذبح او

به آن مرد خدا  )يربعام( پادشاه“ د:نيشود. به مكر وحيله دشمن توجه ك صحنه مي

همراه من به خانه بيا و استراحت نما و تو را جرأت خواهم داد. اما مرد خدا  :گفت

آيم ودر اينجا نه  اگر نصف خانه خود را به من بدهي همراه تو نمي :ه پادشاه گفتب

به كالم خود چنين امر فرموده و  انوشم. زيرا خداوند مر خورم و نه آب مي نان مي

اي برمگرد. پس به راه ديگر  و به راهي كه آمده منوشو آب  مخورنان  :گفته است

 (.10-7: 13شاهان پاد 1) ”آمده بود مراجعت ننمود ئيلبرفت واز راهي كه به بيت 

تا اينجا همه چيز به خوبي پيش رفته بود. مرد خدا ترفندي را كه شيطان توسط 

مرد خدا، يربعام به كار بسته بود تشخيص داد و از پذيرفتن پيشنهاد او امتناع كرد. 

ادامه ماجرا رخ ده بود. اما به آنچه در کردفع  رايك حمله مستقيم از جانب دشمن 

 داد توجه كنيد.

 يك نبي سالخورده سازش با

حضور  ئيليك نبي سالخورده در حكومت يربعام توسط پسرانش كه در مذبح بيت 

بايست رخ  داشتند از آنچه اتفاق افتاده بود مطلع شد. او از نبوت مرد خدا و آنچه مي

وي را “ برخورد كرد: داد آگاهي يافته بود. پس به دنبال مرد خدا رفت و با او مي

توانم  و او در جواب گفت كه همراه تو نمي .گفت همراه من به خانه بيا و غذا بخور

نوشم. زيرا  خورم و نه آب مي برگردم و با تو داخل شوم. و در اينجا با تو نه نان مي

من گفته شده است كه در آنجا نان مخور و آب منوش و از  كه به فرمان خداوند به

 (.17-15: 13شاهان پاد 1) ”اي مراجعت منما آمدهراهي كه 

اكنون به شاهكار شيطان توجه كنيد و ببينيد كه چگونه از زبان نبي سالخورده 

اي به فرمان  من نيز مثل تو نبي هستم و فرشته :او وي را گفت“كند:  صحبت مي

ات برگردان تا نان بخورد و آب  او را با خود به خانه ،خداوند با من متكلم شده گفت

اش برگشته غذا خورد و آب  بنوشد. اما وي را دروغ گفت. پس همراه وي درخانه

نوشيد. و هنگامي كه ايشان بر سفره نشسته بودند كالم خداوند به آن نبي كه او را 

كرده گفت خداوند چنين  برگردانيده بود آمد و به آن مرد خدا كه از يهودا آمده بود ندا

گويد: چونكه از فرمان خداوند تمرد نموده حكمي را كه يهوه خدايت به تو امر  مي

فرموده بود نگاه نداشتي و برگشته در جايي كه به تو گفته شده بود غذا مخور و آب 

لهذا جسد تو به قبر پدرانت داخل نخواهد شد.  ،خوردي و آب نوشيدي منوش غذا

ه او غذا خورد و آب نوشيد االغ را برايش بياراست يعني به جهت پس بعد از اينك

نبي كه برگردانيده بود. و چون رفت شيري او را در راه يافته كشت و جسد او در 
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 ”راه انداخته شد. و االغ به پهلويش ايستاده و شير نيز نزد الش او ايستاده بود

 (.24-18: 13شاهان پاد 1)

بود از طريق يك پادشاه فاسد انجام بدهد توسط يك نبي  آنچه را كه شيطان نتوانسته

دانست كه خدا كالم خود را نقض  به انجام رسانيد. مرد خدا بايد مي سالخورده 

دستور را از  كند. چگونه ممكن بود كه خدا دستوري صادر كند و سپس همان نمي

 زبان شخص ديگري لغو نمايد؟

، بقيـۀ وفادارن گرفت. ما، به عنوان توا از زندگي اين مرد خدا درس بزرگي مي

هاي بدلي شيطان را در جهان مسيحيت ديده  ممكن است ملكوت دروغين و مذبح

ه باشيم. اما نمودممكن است برضد آنها نبوت كرده و نابودي آنان را اعالم  و باشيم

هاي قديمي  همراهي و سازش با روش به بايد نسبت به هرگونه مشاركتي كه ما را

هوشيار باشيم حتي اگر از جانب كساني  ،كنند ايم دعوت مي كه از آنها دست كشيده

تواند شما را  اگر شيطان نمي .”من نيز مثل تو نبي هستم“ ،گويند باشد كه به ما مي

يي از طريق ماديات دنيا فريب بدهد، بدانيد كه او تالش خواهد كرد به واسطه انبيا

شما را گمراه نمايد. آيا يوحناي رسول همان كالمي  ،كنند خدمت مي ئيل كه در بيت

زيرا گمراه كنندگان بسيار به دنيا “ گويد؟ را كه خدا به آن نبي گفته بود به ما نمي

كنند. آن است گمراه  شدند كه عيسي مسيح ظاهر شده در جسم را اقرار نمي بيرون

 بداريد مبادا آنچه را كه عمل كرديم بر باد دهيد. بلكه تا جال. خود را نگاهد كننده و و

كند و در تعليم مسيح ثابت نيست خدا را نيافته  اجرت كامل بيابيد. هركه پيشوايي مي

است. اما آنكه در تعليم مسيح ثابت ماند، او هم پدر و هم پسر را دارد. اگر كسي به 

انه خود مپذيريد و او را تحيت مگوييد. نزد شما آيد و اين تعليم را نياورد او را به خ

 (.11-7 حنايو 2) ”زيرا هركه او را تحيت گويد در كارهاي قبيحش شريك گردد

 خدا ۀبقیمراقبت هوشیارانه 

حاكميت خدا را اعالم  ،قاطع بايد به هر قيمتي كه باشد مصمم و وفادار خدا مي ۀبقي

نمايد. در عين حال بايد با هوشياري گوش بزنگ خطر ناشي از ترفندهاي دشمن 

ها،  القدس متكي باشيم تا ما را از حيله باشد. ما احتياج داريم كه همواره به روح

 دهد محافظت فرمايد. هاي جعلي كه دشمن در راه ما قرار مي ها ومذبح دروغ

مطالعه كرديم وديديم كه چگونه   در يك بررسي دقيق ام رازندگي و تاريخچه يربع 

ثير عميقي در ملت يهود كه قوم خدا بود أآلت دست شيطان قرار گرفت و چه ت

هاي مشابهي را كه  برجاي گذاشت. ما بايد محكم بايستيم وحضور دشمن و تاكتيك

را بر  خواهد در كليساي خدا به كارببرد تشخيص بدهيم. كالم خدا هيچ چيزي مي

 كند. پاية حدسيات بنا نمي
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از اين جهت “كند:  را به طور مشخص بيان مي اسرائيلدليل اسارت رفتن کالم خدا 

پس از  (.7: 17 شاهانپاد 2) ”گناه ورزيدند ...به يهوه خداي خود  اسرائيلكه بني 

 خوانيم: در ادامه چنين مي 17تا  8بازگويي تمام گناهان ايشان از آيه 

به شدت افروخته شده ايشان را از  اسرائيلن جهت غضب خدا بر پس از اي“

حضور خود دور انداخت كه جز سبط يهودا فقط باقي نماند. اما يهودا نيز اوامر 

يان ساخته بودند سلوك اسرائيليهوه خداي خود را نگاه نداشتند بلكه به فرايضي كه 

شان را ذليل ساخت و را ترك نموده اي اسرائيلنمودند. پس خداوند تمامي ذريت 

ايشان را به دست تاراج كنندگان تسليم نمود حتي اينكه ايشان را از حضور خود 

را از خاندان داود منشق ساخت وايشان يربعام بن  اسرائيلدور انداخت. زيرا كه او 

را از پيروي خداوند برگردانيده  اسرائيلنباط را به پادشاهي نصب نمودند و يربعام 

را موافق آنچه به واسطه جميع  اسرائيلكب گناه عظيم ساخت. و بني ايشان را مرت

از زمين خود  اسرائيلبندگان خود، انبيا گفته بود از حضور خود دور انداخت. پس 

 (.23-18: 17 شاهانپاد 2) ”تا امروز به آشور جالي وطن شدند

امروزي را مسيحيت ” هاي يربعام“بنابراين الزم است هوشيار ومترصد باشيم تا 

در  اسرائيلكنيم ومطمئن باشيم كه مانند  یهاي جعلي آنان دور از مذبح  بشناسيم،

و سازش  كنيم مبادا ما نيز سقوط نماييم. باشد كه محكم هاي آنان رفتار نمي طريق

 خداوند حركت كنيم. بقيـۀ وفادارناپذير در مسير 
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 فصل هفتم

 کنندگان سازش

 رونو تدريجي از د نهنفوذ موذيا

داستان زندگي يربعام به نحو غم انگيزي به پايان رسيد. پسرش بيمار شد. همان  

وعده پادشاهي بر حكومت شمالي را به يربعام داده بود به همسر او  هنبي خدا ك

اعالم كرد كه آن كودك به زودي خواهد مرد. مدت كوتاهي گذشت و آن طفل از دنيا 

ثير عميق و محسوسي بر تمامي أت اسرائيل رفت. بيست و دو سال سلطنت يربعام بر

و برخي پادشاهان يهودا كه پس از وي سلطنت كردند به جاي  اسرائيلپادشاهان 

 گذاشت تا اينكه هر دو پادشاهي به اسارت رفتند.

براي آشنايي بيشتر با چگونگي نفوذ شيطان در ميان اقشار مختلف قوم خدا، 

هاي  ريزي پايه هاي بت پرستي وپي منحرف ساختن راه آنان، برپا داشتن مذبح

حكومت پليد خود الزم است همچنان به مطالعه و بررسي عهد عتيق ادامه بدهيم. 

بيم چگونه شيطان توانست بررسي برخي وقايع مهم به ما كمك خواهد كرد كه دريا

خط سير  ،و يهودا نفوذ كند. و در كنار آن اسرائيلبه طرق مختلف در دو حكومت 

هاي فراوان تا  و سختي جفاها، آزمايشات با وجودخدا، يعني كساني كه  بقيـۀ وفادار

هاي جعلي او  به آخر وفاداري خود را حفظ كردند وهرگز در برابر شيطان و مذبح

 ا دنبال خواهيم كرد.زانو نزدند ر

 ناپذيري سازشكامل و بي نقص بودن آنان نيست بلكه  بقیـۀ وفادارويژگي خاص 

و چه  فردًااست، چه  بقيـۀ وفادارخش زندگي ب تناپذيري هوي ايشان است. سازش

هاي شخصي، براي آنها تنها پادشاه واقعي همانا  و ضعف قصور با وجود. عًاجم

 خداوند است.

كنيم بايد به ياد داشته  را دنبال مي بقيـۀ وفاداردر حالي كه اصول دوگانه مذبح و 

باشيم كه در حال بررسي حمالت شيطان به قوم خدا از داخل و خارج هستيم. حملة 

بود كه به مراتب خطرناك تر از حمالت  حمله داخلياو از طريق يربعام يك 

تمام   و خيانت آميز بود كه تقريبًا او صد خارجي است. نفوذ داخلي يربعام بي سر

بسيار  ،مانند يورش نبوكدنصر حمله خارجيقوم يهود را به نابودي كشانيد. اگرچه 

 ،و در هر دو مورد هولناك و ويرانگر بود اما سبب تصفيه قوم از بت پرستي شد.

در قبال حمالت داخلي و خارجي ايستادگي كرد و به حيات خود ادامه  بقيـۀ وفادار

اين است كه قوم خدا را تشويق كنم تا  بقيـۀ وفادارداد. هدف من از دنبال كردن خط 

دوم اينكه در   هاي دشمن را با چشم باز تشخيص بدهند، ها و ترفند در وهله اول حيله

برابر او مقاومت كنند و در نهايت به هدف خدا وفادار بمانند. عاقبت روزي فرا 
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ملكوت دشمن  کرده،مبارك ما عيسي مسيح ظهور خواهد رسيد كه خداوند و منجي 

و يكهزار سال سلطنت به ملكوت ابدي خدا  سازد را يكبار براي هميشه نابود مي

 متصل خواهد شد.

 نفوذ شیرين و دلپذير

 اسرائيلهاي جعلي و اعياد دروغين بر  در حكومت شمالي، يربعام با ايجاد مذبح

عيت حكومت جنوبي يهودا در دروان فرمانروايي كرده بود. اما ببينيم كه وض

 چرا که كرد اي حكومت مي سلطنت رحبعام چگونه بود. رجبعام بايد به نحو شايسته

يا محل  معبدو پدرش سليمان نيز بناكننده  ، ”مردي موافق دل خدا“ او پدربزرگ

 سكونت خدا در اورشليم بود. اما رحبعام چگونه عمل كرد؟

كرد و رحبعام چون پادشاه شد چهل و يك  رحبعام بن سليمان در يهودا سلطنت مي“ 

برگزيد تا اسم  اسرائيلساله بود و در اورشليم، شهري كه خداوند از تمام اسباط 

 1) ”خود را در آن بگذارد هفده سال پادشاهي كرد. و اسم مادرش نعمه عمونيه بود

همسر سليمان و يك زن غير يهودي بود.  نعمه يكي از هزاران  (.21: 14 شاهانپاد

 دهيم: خود ادامه مي به مطالعه

موآب و عمونيان  سليمان پادشاه سواي دختر فرعون، زنان غريب بسياري را از“ 

داشت. از امتهايي كه خداوند درباره  و ادوميان و صيدونيان و حنيان دوست مي

رنياييد و ايشان به شما در نيايند را فرموده بود كه شما به ايشان د اسرائيلايشان بني 

مبادا دل شما را به پيروي خدايان خود مايل گردانند. و سليمان با اينها به محبت 

ملحق شد. و او را هفتصد زن بانو و سيصد متعه بود و زنانش دل او را 

برگردانيدند. و در وقت پيري سليمان واقع شد كه زنانش دل او را به پيروي خدايان 

يل ساختند و دل او مثل دل پدرش داود با يهوه خدايش كامل نبود. پس غريب ما

 رفت.رجس عمونیان  ملكومو در عقب عشتورت خداي صیدونیان سليمان در عقب 

د را پيروي كامل نو سليمان در نظر خداوند شرارت ورزيده مثل پدر خود داود خداو

 (.6-1 :11 شاهانپاد 1) ”ننمود

 اسرائيلپرستي در  اگرچه پيش از اين دوران زندگي سليمان و گناه او در ترويج بت

توانيم  اما متن باال آكنده از نكات مهم و تعاليمي است كه نمي ،را بررسي كرديم

 بدون بررسي از آنها بگذريم:

اول اينكه هر انساني مطابق اراده آزاد خود اين اختيار را دارد كه يا طريق خداوند 

ها و اميال خويش رفتار نمايد. سليمان جنبه دوم  را پيروي كند و يا مطابق خواسته

را انتخاب كرد. نكته دوم كه اهميت فراواني دارد اين است كه فرزندان يك خانواده 

توانند روحاني باشند  ن فردي روحاني بوده است نميصرفًا به اين دليل كه پدرشا

ا رمسير سقوط و قهقدر چنانكه در مورد سليمان و پدرش داود ديديم. و سوم اينكه 
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تواند آهسته و تدريجي انجام شود. مسير  يك سراشيبي تند الزامي نيست بلكه مي

اي سقوط قهقرا به معن پسروی وشود.  سقوط با اولين گام در سازشكاري آغاز مي

 ند.ناگهاني و يكباره نيست

پسروي سليمان از زماني آغاز شد كه با دختر فرعون ازدواج كرد. اين ازدواج به 

اما موضوع به همينجا ختم نشد.  بودسياسي و داليل استراتژيك  هخاطر مصالح

سليمان با زنان بسياري وصلت كرد كه اكثر آنها از اقوام بت پرست بودند. هرچه 

شد تا جايي كه ديگر نتوانست كاري در  داد ضعيف تر مي به سازش مي بيشتر تن

اين مورد انجام دهد. با افزايش سن، توان و ارادة خود را در مبارزه با بت پرستي 

زنان خود به طور كامل از دست داد و در نهايت تسليم اعمال شنيع ايشان شد. 

رين انساني است كه تاكنون بر سليمان فرد ناداني نبود. به احتمال قوي او خردمندت

(. اما 43: 12 متي – )به استثناء خداوند ما عيسي مسيح روي زمين زيسته است

 چگون شيطان توانست او را به زانو در آورد؟

براي پي بردن به اين موضوع الزم است به سه كلمه كه در واقع سه عامل كليدي  

” عمونيان“اند:  هستند توجه كنيم. دو مورد از اين كلمات در آيات قبلي به كار رفته

: 14 شاهانپاد 1) است ”نعمه“(. و سومين كلمه6-1: 11شاهان پاد 1) ”ملكوم“و 

كرد. نعمه  ا ستايش مير بت ملكومبود كه  (. نعمه يك زن عموني و مادر رحبعام21

و ملكوم يعني پادشاه. شيطان يك زن شيرين و دلپذير را در  – يعني شيرين و دلپذير

ناميده  ”پادشاه“كه  كرد را ستايش مي )بت ملكوم( مسير سليمان قرار داد. او خدايي

آيين عبادتي سليمان در دام اين زن عموني شيرين و دلپذير گرفتار شد و به  شد. مي

  خود مذبحي بنا كرد.” پادشاه“و  او تن داد. او به نعمه اجازه داد كه براي بت

از چنين زني رحبعام متولد شد و سلطنت را به ارث برد. نفوذ شيرين و دلپذير  

نعمه به قدري در سليمان زياد بود كه رحبعام را به جانشيني خود برگزيد در حالي 

كه رحبعام نخستزاده سليمان نبود! شيطان به نحو مؤثري از طريق اين زن عموني 

ار ساخت كه رحبعام را به عنوان پادشاه كار خود را به پيش برد و سليمان را واد

آينده يهودا معرفي كند. پيامد سلطنت رحبعام استقرار مذبح ملكوم در قلمرو حكومت 

 جنوبي بود. در حكومت شمالي، شيطان يربعام را در ا ختيار داشت و در حكومت

كرد. او موفق شد كه از احساسات و عواطف عنان  يهودا از نعمه استفاده مي

توانند تحت تأثير  ميهاي آينده  برداري كند. نسل ه سليمان به نفع خود بهرهگسيخت

هاي مخرب قرار بگيرند و منفي باشند و يا از ايستادگي و پايداري براي  سازش

حقيقت خدا الگو بگيرند و مثبت باشند. سليمان زياده طلبي كرد و يهودا ماحصل 

 عملكرد او را در حكومت رحبعام درو نمود.

هودا در نظر خداوند شرارت ورزيد و به گناهاني كه كردند بيشتر از هرآنچه ي“ 

هاي بلند و  پدران ايشان كرده بودند غيرت او را به هيجان آوردند. و ايشان نيز مكان
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ها و اشيريم به هر تل بلند و زير هر درخت سبز بنا نمودند. و الواط نيز در  ستون

اخراج  اسرائيليي كه خداوند از حضور بني ها زمين بودند و موافق رجاسات امت

 (.24-22: 14شاهان پاد 1) ”نمودند نموده بود عمل مي

در فساد و تباهي فرو رفته بودند! شيطان موفق شده بود كه  حدقوم خدا تا چه 

د. اما اين را نمايبنا كرده بود در يهودا نيز برپا  اسرائيلهاي خود را چنانكه در  مذبح

از در  اسرائيلتوانست كاري كند كه يهودا با  . اگر او فقط ميدانست كافي نمي

)كه البته بعدها موفق شد(، آنگاه نقشه او كامل شده بود. تأثيرگذاري  دوستي درآيد

م با نفوذ داخلي نعمه، يهودا را به زانو درآورد. و به اين أام توعاي چون يرب همسايه

دند و تبديل به يك حكومت واحد در ترتيب هر دو پادشاهي در برابر شيطان زانو ز

 دست او شدند.

 تأثیرگذاري مقدس و سازش ناپذير

ي را براي خود بقيـۀ وفادارموفقيت نسبي شيطان در تحقق نقشه خود، خدا  با وجود

نگاه داشته بود كه هرگز در مقابل شيطان زانو نزده بودند. آنان نه فقط سازش 

دند. نمو بلكه همواره خدا را به عنوان پادشاه مطلق و حاكم خود اعالم مي نميکردند

كودكان وافرادي از طبقات مختلف  ،در ميان ايشان، پادشاهان، انبياء، مردان، زنان

خدا را به هر قيمتي بنا  مذبحي بودند كه بقيـۀ وفاداراجتماعي حضور داشتند. اينها 

داشتند. توسط اين پيام آوران  تعل نگاه ميآن را افروخته و مشآتش  كردند و مي

كرد و ايشان را به مقدس زيستن، دوري  مقدس بود كه خدا با قوم خود صحبت مي

ي را بقيـۀ وفادارنمود. به اين ترتيب، خدا  هاي دنيا و عدم سازش دعوت مي از راه

 خدا دیابكرد كه بتوانند از يگانه پادشاه حقيقي خود و ملكوت  براي خويش آماده مي

 استقبال نمايند.
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 فصل هشتم

 و بنا كردن درهم شكستن

 نسبت به ملكوت خدا بقیـۀ وفادارمحبت و عشق 

رسيم. رحبعام پدربزرگ آسا و  مي دوران آسادر مسير بررسي تاريخ قوم خدا به 

 گويد: سليمان جد او بود. كالم خدا درمورد آسا چنين مي

هاي  مذبحنيكو و راست بود به جا آورد و  آسا آنچه را كه در نظر يهوه خدايش“

ها را بشكست و اشوريم را قطع نمود. و  هاي بلند را برداشت و بت و مكان غريب

طلبند و شريعت و اوامر او را بيهودا را امر فرمود كه يهوه خداي پدران خود را 

دور كرد.  جمیع شهرهاي يهوداهاي بلند و تماثيل شمس را از  نگاه دارند. و مكان

 (.5-2: 14 ريختوا 2) ”پس مملكت به سبب او آرامي يافت

نماد اقتدار و حاكميت خدايان و پادشاهان ديگر بود  که را” هاي غريب مذبح“آسا 

منهدم كرد. از آن جمله مذبح ايجاد شده براي بت ملكوم بود كه نعمه مادر رحبعام 

. او همچنين حاكميت و خداوندي )و مادربزرگ آسا( آن را در يهودا برپا داشته بود

 به كالم عزريا نبي در تشويق آسا توجه كنيد:  .يهوه را بر يهودا اعالم كرد

ن عوديد نازل شد و او براي مالقات آسا بيرون آمده وي را بروح خدا به عزريا ا“

گفت: اي آسا و تمامي يهودا و بنيامين از من بشنويد. خداوند با شما خواهد بود 

اما اگر او را ترك كنيد او  .او باشيد و اگر او را بطلبيد او را خواهيد يافت هرگاه با

اما شما قوي باشيد و دستهاي شما سست نشود زيرا كه  ... شما را ترك خواهد نمود

اجرت اعمال خود را خواهيد يافت. پس چون آسا اين سخنان و نبوت پسر عوديد را 

و بنيامين و از  ا از تمامي زمين يهودارجاسات ر شنيد خويشتن را تقويت نموده،

را كه پيش  خداوند مذبح شهرهايي كه در كوهستان افرايم گرفته بود دور كرد و

 ”.تعمیر نمودروي رواق خداوند بود 

را درهم شكست و  هاي غريب مذبحعمل كرد. او  بقیـۀ وفادارآسا بر مبناي اصل 

كرد احتمااًل به  د. اگر آسا در دوران ما زندگي مينمورا مرمت  مذبح خداوند

شد كه با محبت مسيحي،  شد! شايد به او توصيه مي متهم مي سنگدلی و عدم محبت

مردم بت پرست يهودا را به سوي خدا بازگرداند. اما اين روش صحيح محبت كردن 

تفاده مل در مجامع مسيحي اسأت به قدري سبك و بي” محبت“نيست. متاسفانه واژه 

گيرد. اغلب بايد به  را به خود مي” سازش كردن“شود كه رفته رفته معناي  مي

هاي  مذبح“شاهد محبوبيت انواع  هسكوت كنيم به ويژه زماني ك ”محبت“خاطر 

يك معناي ضمني جديدي دارد.  ”محبت“در قالب مسيحيت هستيم. اين نوع  ”غريب
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گاهي اوقات، همانطور كه در چيز ديگري است. ” محبت“انداز خدا  اما از چشم

ديب خداوند أاي پسر من ت“: ميباشدديب أمحبت مستلزم ت ،كتاب عبرانيان آمده است

يابي خسته خاطر مشو. زيرا هركه را   را خوار مشمار و وقتي كه از او سرزنش

فرمايد و هر فرزند مقبول خود را به تازيانه  دارد توبيخ مي خداوند دوست مي

 (.6-5: 12انيان )عبر ”نديزم

مالطفت نبود. در حقيقت او به خاطر محبتي كه  آسا نسبت به قوم خود سختگير و بي

به خدا و قوم خود داشت حتي مادربزرگ خود معكه را از مسند ملكه بودن عزل 

ابزار دست شيطان در استثمار روحاني مردم  ،مانند او ديگركرد. معكه و كساني 

ار است(. آنان قوم خدا را فاسد و حقيقت خدا را تحريف )معناي اسم او استثم بودند

و تبديل كرده بودند. الزم بود كه با آنها نيز مانند سايرين برخورد شود. آسا با از 

و تعميرنمودن مذبح خدا و مخالفت با هر شخص و  ”هاي غريب مذبح“ميان بردن

قرارگرفت.  داربقيـۀ وفاهر چيزي كه بر خالف خداوند يهوه برخاسته بود در خط 

هاي غريب آلوده شده است. عالوه بر اين، مذبح خدا  مسيحيت كنوني به آفت مذبح

توجهي وغفلت آشكار قرارگرفته است.  نياز به تعمير اساسي دارد چرا كه مورد بي

پرستي كه توسط شيطان از  ي است كه در قبال بتبقيـۀ وفادارخدا در جستجوي 

است ايستادگي كنند. ما به خواهران و برادراني درون و بيرون وارد كليسا شده 

هاي غيرمسيحي از مسيحيت امروزي به ما  احتياج داريم كه در دوركردن سنت

ملحق شوند. ما به وجود آنان نيازمنديم تا بتوانيم سادگي مسيحيت واقعي را كه 

مظهر حاكميت برحق خدا است به آن بازگردانيم. در راه انجام اين وظيفه با 

بلكه جنگ ما با شيطان و قدرتهاي شريري است كه در  ،جنگيم حيان ديگر نميمسي

اند. اين اشخاص كه  در عالم مسيحيت ايستادهها  معكه ،ها نعمه  ،ها يربعامتمام  پس

انواع فساد را در سطح وسيع وارد  ،داراي مقام، قدرت و نفوذ فراوان هستند

بايد از مقام خود عزل و از قدرت بركنار شوند. آنچه  اند. آنان مي كليساي خدا كرده

 ... آسا“گويد:  در ايام آسا اتفاق افتاد امروز بايد براي ما اتفاق بيفتد. كالم خدا مي

: 14 ريختوا 2) ”هاي بلند و تماثيل شمس را از جميع شهرهاي يهودا دور كرد مكان

5.) 

تمام پادشاهي يهودا به خاطر وجود عوامل دشمن بر مسند قدرت، گرفتار فساد و 

ي را براي خود برافراشت وآسا را بر بقيـۀ وفادارتباهي بود. اما خدا را شكر كه 

مسند قدرت و اقتدار قرار داد تا هرچيز بيگانه و غريب را دور كند و حاكميت خدا 

قوم خدا عمل  بقيـۀ وفادارما مسيحيان در حال حاضر به عنوان را اعالم نمايد. آيا 

هاي غريب را در مسيحيت امروزي  هاي بلند و مذبح توانيم مكان كنيم؟ آيا مي مي

خواهيم در اين  آيا مي آيا متوجه هستيم كه مذبح خدا احتياج به مرمت دارد؟  ببينيم؟

كنيم كه سازشكاري در نقاب محبت  يا تصور مي رابطه كاري انجام بدهيم؟ و
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تمايل  و انتظاراتي كه خدا از ما دارد برهاند؟ آيا اساسًا ها خواستهتواند ما را از  مي

 باشيم؟ تعلق داشته خدا بقيـۀ وفاداربه كه  مداري

 بقیـۀ وفادارپاداش 

نبوت عزريا كه موجب شد آسا خويشتن را تقويت نمايد در مورد ما نيز كاربرد 

اعمال خود را  اجرتاما شما قوي باشيد و دستهاي شما سست نشود زيرا كه “دارد: 

خود را  بسيار بزرگ است. همانطور كه مطالعه بقيـۀ وفادارپاداش  .”خواهيد يافت

هاي خدا متعلق به همه نيستند  ظم وعدهدهيم متوجه خواهيم شد كه بخش اع ادامه مي

اختصاص دارند. امروز بسياري از مسيحيان آيات وعده را  بقيـۀ وفاداربلكه به 

كنند. كاماًل درست است كه نجات توسط فيض  خارج از چهارچوب متني آنها نقل مي

آورند. در عين حال يك پاداش خاص براي  خدا به تمام كساني است كه ايمان مي

 شود. نگاه داشته شده است كه شامل مسيحيان ضعيف و دو دل نمي وفاداربقيـۀ 

را  هبر يهودا برآمد و رام اسرائيلبعشا پادشاه   اما در سال سي و ششم سلطنت آسا،“

 (.1: 16 ريختوا 2) ”بنا كرد تا نگذارد كسي نزد آسا پادشاه يهودا رفت و آمد نمايد

سرانجام آن را تشخيص خواهند داد و به  شود، قوم خدا زماني كه حقيقت اعالم مي

درحكومت شمالي متوجه  ، مردم خداجوسمت آن جذب خواهند شد. به عنوان مثال

شده بودند كه اتفاقي در حكومت يهودا رخ داده است. دلهاي آنان مشتاق پرستش 

خداي حقيقي در مقابل مذبح راستين او در اورشليم بود. با كشش به سوي حقيقت، 

 دي از آنان به سوي اورشليم هجوم آوردند.شمار زيا

 اسرائيلدر غير اينصورت، به نظر شما چه دليلي وجود داشت كه بعشا پادشاه 

خواست كه اخبار مربوط به  د؟ او نمينايجاد ك هاستحكاماتي را در شهر رام

خواست از رفتن مردم  او مي  اصالحات در يهودا به گوش مردم او برسند. بعالوه،

و در نتيجه اقامت دائم در آنجا جلوگيري كند.  ا و مشاهده تغييرات ايجاد شدهبه يهود

بكشد و مانع از  اسرائيلاي آهنين در اطراف  شيطان توسط بعشا تالش كرد تا پرده

 ورود بيداري به آنجا بشود.

كند. هرزمان كه يك  در مسيحيت نيز صدق مي بقيـۀ وفاداراين موضوع در مورد 

شود، شيطان با تمام قدرت براي حفظ موقعيت  يداري آغاز ميب حركت يا نهضت

ابزاري همچون: ، شود خود با هر ابزاري كه در دسترس دارد وارد صحنه مي

جنگ وامثال اينها. اما هيچگاه كامياب   بدگويي،  هاي قالبي، سخن چيني، بيداري

ن و حاكميت او هاي شيطا ها و ترفند همواره در قبال دروغ بقيـۀ وفادارنشده است. 

اند.  خداوند را تعمير كرده هاي غريب را منهدم و مذبح اند. آنان مذبح مبارزه كرده

وارد ملكوت ، پاداش بزرگ آنان اين است كه ببينند مردم حقيقت را تشخيص داده

 شوند. خدا مي
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نقص بودن نيست بلكه سازش  بي بقيـۀ وفاداراشاره شد، مشخصه   همانطور كه قباًل

هايي داشت اما  ضعف او قصورات و ،ي است. آسا اين ويژگي را داشت. آريناپذير

هيچگاه با نظام بت پرستي كه در اطراف وي بود سازش نكرد. پس از آنكه آسا 

چشم از جهان فرو  ،روزگار خود را عرضه كرد بقيـۀ وفاداراي از  نمونه شايسته

 بست و به پدران خود ملحق شد و نام او با افتخار باقي ماند:

پس آسا با پدران خود خوابيد و در سال چهل و يكم از سلطنت خود وفات يافت. و “

اي كه براي خود در شهر داود كنده بود دفن كردند و او را در  او را درمقبره

ه صفت عطاران ساخته شده بود اي كه از عطريات و انواع حنوط كه ب دخمه

 (.14-13: 16 ريختوا 2) ”نهايت عظيم برافروختند گذاشتند و براي وي آتشي بي

 بقیـۀ وفاداراستقامت 

ذكر يك نكته را  ،قبل از آنكه دوران آسا را رها كرده و به حكومت شمالي بازگرديم

چندين   دا،ساله آسا در يهو 41دانم و آن اينكه در طول سلطنت  شايان توجه مي

سلطنت كردند. آسا همدوره و معاصر  اسرائيلپادشاه در حكومت شمالي يا 

 ايله، زمري، تبني، عمري و اخاب بود.  بعشا،  پادشاهاني چون يربعام، ناداب،

فتنه انگيخت و بعشا او را  )ناداب( بعشا ابن اخيا كه از خاندان يساكار بود بر وي“

جبتون را محاصره  اسرائيلشت و ناداب و تمامي در جبتون كه از فلسطينيان بود ك

نموده بودند. و در سال سوم آسا پادشاه يهودا، بعشا او را كشت ودر جايش سلطنت 

ام را كشت وكسي را براي يربعام زنده عنمود. چون او پادشاه شد تمام خاندان يرب

موافق كالم خداوند كه به واسطه بنده خود اخياي  ،نگذاشت تا همه را هالك كرد

را به آنها  اسرائيلشيلوني گفته بود. و اين به سبب گناهاني شد كه يربعام ورزيده و 

 1) ”را به آنها به هيجان آورده بود اسرائيلمرتكب گناه ساخته و خشم يهوه خداي 

 (.30-27: 15 شاهانپاد

رسد. خدا توسط اخياي شيلوني  ه انجام ميكالمي كه از دهان خدا صادرشده باشد ب

به يربعام اعالم كرده بود كه تمام خاندان او را هالك خواهد كرد. مدت زيادي از 

مرگ يربعام نگذشته بود كه بعشا با كشتن ناداب پسر يربعام و از ميان بردن خاندان 

شد؟  زات ميبايست با اين شدت مجا او كالم خدا را به انجام رسانيد. چرا يربعام مي

چرا داود به شدت يربعام مجازات نشد در حالي  ،و قتل شده بود مرتكب زناهم داود 

 كه يربعام مرتكب چنين گناهان فاحشي نشده بود؟

هايي كه داشت همواره به حاكميت مطلق و پادشاهي خدا  ضعف با وجودداود 

اما گناهكاري تحت كرد  كرد. او گناهكار بود و خود به اين امر اقرار مي اعتراف مي

يربعام به دنبال جالل دادن خود بود و به خاطر حفظ   حاكميت خدا. در قياس با او،

بقا و موجوديت خويش، حاكميت خدا را ناديده گرفت و با ملكوت شيطان متحد شد. 
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را به  اسرائيلهاي غريب زانو زد بلكه تمام اسباط دهگانه  او نه فقط در برابر مذبح

بدون  ايشان را به بندگي شيطان سپرد. ل خدايان دروغين وادار كرد وتعظيم در مقاب

. ه بودترديد داود نسبت به خدا گناه كرده بود اما هرگز بر ضد حاكميت خدا نايستاد

پرستي كنار نيامد و  نقصي نبود اما هيچگاه با نظام بت انسان كامل و بي اواگرچه 

به پرستش عام مانند اقوام پيرامون خود سازش نكرد. آسا نيز سازشكار نبود. اما يرب

ها روي آورد و عليه حاكميت سر به عصيان برداشت. بنابراين بعشا پسر يربعام  بت

 اعالم كرد. اسرائيليعني ناداب را به قتل رسانيد و خود را پادشاه 

دانست كه عاقبت  بايد مي ،بعشا كه عامل اجراي داوري عادالنه خدا شده بود

ن اخيا بر ببعشا ا  در سال سوم آسا پادشاه يهودا،“يان چيست. اما نافرماني و عص

در ترصه پادشاه شد و بيست و چهار سال سلطنت نمود و آنچه در  اسرائيلتمامي 

را به آن  اسرائيلكرد و به راه يربعام و به گناهي كه  نظر خداوند ناپسند بود مي

 (.34-33: 15 شاهانپاد 1) ”نمود مرتكب ساخته بود ملكوك مي

جاي  بقيـۀ وفادار صفآيا اجراي داوري خدا بر خاندان يربعام سبب شد كه بعشا در 

نه ) بگيرد؟ خير! از يك طرف او عامل اجراي عدالت بود و از طرف ديگر در گناه

بعشا نيز خدايان ديگر را عبادت كرد. او در برابر خدايي  يربعام شريك شد. (گناهان

 انو زد.غير از خداي حقيقي ز

سرنوشت بعشا مانند يربعام بود. طبق كالم خدا تمام خاندان او به دست زمري كشته 

 نشست. اسرائيلشدند و زمري به جاي او برتخت پادشاهي 

چون زمري ديد كه شر گرفته شد به قصر خانه پادشاه داخل شده خانه پادشاه را بر “

ني بود كه ورزيد و آنچه را سر خويش به آتش سوزانيد و مرد. و اين به سبب گناها

به راه يربعام و به گناهي كه او ورزيده كه در نظر خداوند ناپسند بود به جا آورد و 

 (.19-18: 16شاهان پاد 1) ”را نيز مركتب گناه ساخت اسرائيلبود ملكوك نموده 

 و سپس عمري جانشين او شد. پس از زمري، تبني براي مدت كوتاهي سلطنت كرد

در نظر خداوند ناپسند بود به عمل آورد و از همه آناني كه پيش از او عمري آنچه “

را به آنها  اسرائیل هاي يربعام بن نباط كه به تمامي راهبودند بدتر بود. زيرا كه 

به طوري كه ايشان به اباطيل خويش خشم يهوه خداي  مرتكب گناه ساخته بود

 (.26-25: 16 شاهانپاد 1) ”نمود را به هيجان آورد سلوك مي اسرائيل

)ناداب، بعشا، ايله،  دحكومت كردن اسرائيلهفت پادشاهي كه پس از يربعام بر 

تبني، عمري و اخاب( معاصر آسا پادشاه يهودا بودند. هريك از آنها با آسا   زمري،

تماس گرفتند اما هيچ يك نتوانست آسا پادشاه يهودا را به مصالحه و سازش با رسوم 

پيوست و تا به آخر ايستادگي كرد.  بقيـۀ وفادارشاند. آسا به صف پرستي خود بك بت
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او تنها در برابر مذبح يهوه عبادت نمود. براي او خداوند بدون هيچ ترديدي پادشاه 

 بود.
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 فصل نهم

 آمیز ملكوت شیطان رقابت مخاطره

سلطنت آسا مصادف با يكي از جالبترين دوران تاريخ يهود بود.  سال سي و هشتمين

بر تخت  اخابپسر عمري به نام   سه سال پيش از درگذشت آسا پادشاه يهودا،

 نشست. اسرائيلسلطنت 

 هاي سامره  گستاخي مذبح

پادشاه شد. و  اسرائيلاخاب بن عمري در سال سي وهشتم آسا پادشاه يهودا بر “

در سامره بيست و دو سال سلطنت نمود. واخاب بن  اسرائيلاخاب بن عمري بر 

از همه آناني كه قبل از او بودند در نظر خداوند بدتر كرد. و گويا سلوك  عمري

 بود كه ايزابل دختر اتبعل پادشاه نمودن او به گناهان يربعام بن نباط سهل مي

ده كرد. و مذبحي او را سج هصيدونيان را به زني گرفت و رفته بعل را عبادت نمود

 ”به جهت بعل در خانه بعل كه در سامره ساخته بود برپا نمود

 (.32-29 :16 شاهانپاد 1)

هاي بعد از او كه  در فصول پيشين تأثيرات رو به رشد گناه يربعام را حتي در نسل

شد بررسي كرديم. سرانجام  و اسباط دهگانه شمالي مي اسرائيلشامل تمام پادشاهان 

هاي  با راه سازش گناه يربعام در حكومت يهودا نيز رخنه كرد. گناه همشكل شدن و 

بت پرستي دنيا به شدت رواج يافته بود. اين يك اصل است ك اگر يكبار به هر دليلي 

كند و  يدا ميشيطان جاي پا براي خود پ د،پرستي را در قلب خود بپذيري  بت

اهميت در حقيقت  شوند. يربعام يك تغيير ظاهرًا كم تش بيشتر و بشتر ميانتظارا

مذبح يهوه بنا كرد ويكي از اعياد يهود را از  ايجاد كرده بود. او دو مذبح بدلي مشابه

ماه هفتم به ماه هشتم منتقل نمود. او به طور علني وآشكار با خدا مخالفت نكرد بلكه 

 را تحت پوشش نام يهوه انجام داد. كارهاي خود

از همه آناني كه قبل از او بودند در “سال بعد از او، اخاب  هپنجا تادر حدود چهل 

اخاب حتي از پدرش عمري كه كالم خدا در مورد او  .”بدتر كرد نظر خداوند

بيشتر شرارت ورزيد. اخاب  ”از همه آناني كه پيش از او بودند بدتر كرد“گويد  مي

عالوه بر تمام اعمال خود دو كار بسيار ناپسند ديگر نيز انجام داد: اول اينكه 

 اسرائيلايزابل را ملكه  اينکه در حكومت شمالي رواج داد و دوم را پرستش بعل

پادشاهي و  از ابتعل )پدر ايزابل( به عنوان كاهن ،مورخ يهودي ،ساخت. يوسفوس

برد. دختر او كه دختري  ل بر صور و صيدون حكومت كرد نام ميكه سي و دو سا

رسمي كرد و كاهناني براي خداي خود  اسرائيلجهنمي بود پرستش بعل را در 

د. احتمال دارد كه اخاب در زمان برگزاري مراسم ازدواج خود در آيين نمومقرر 

 پرستش بعل شركت كرده باشد. 
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ي براي بعل بنا كرد بلكه آن مذبح را در نه فقط مذبح ،ثير ايزابلأاخاب تحت ت

د نمومعبدي قرار داد كه براي او در سامره ساخته بود و آن مكان را به بعل تقديم 

خداوند در اورشليم انجام  يا معبد درست مشابه آنچه كه سليمان در خصوص هيكل

معبد بنا شده بود كه با مذبح و  اسرائيلداده بود. اكنون مذبح و معبدي در قلمرو 

كرد. ده قبيله شمالي و دو قبيله جنوبي زماني يك ملت  يهودا مخالفت و ضديت مي

دادند. از قرار معلوم شيطان موفق شده بود كه تخت خود را در  واحد را تشكيل مي

توانست تصور كند  قرار بدهد. يربعام هرگز نمي اسرائيلكنار تخت خدا ميان قوم 

انجامد. آنچه را كه يربعام تحت پوشش  اي مي اخانهپروايي گست كه كار او به چنين بي

اخاب با گستاخي تمام تحت نام بعل به كمال رسانيد.  ،اسم يهوه آغاز كرده بود

برپا شدند. اين  اسرائيلاي از خاك  در هر گوشه ،نث بعلؤالهه م ه،هاي اشور ستون

ده بود و رخ دا اسرائيلهاي موهن بازتاب آن چيزي بودند كه در قلوب مردم  بت

آور و چه  هاي دروغين بود. چه شرم ماحصل زانو زدن ايشان در قبال مذبح

 انگيز! غم

خواست در هر زمينه از خدا تقليد كند. او يك پايتخت براي حكومت  شيطان مي

خواست. شهر سامره كه توسط پدر اخاب خريداري شده بود در فاصله  شمالي مي

ه بود. شكيم مكاني بود كه يوشع تمام اسباط كيلومتري شمال غربي شكيم واقع شد 10

نيه )تث را براي تجديد عهد با شريعتي كه موسي بديشان داده بود جمع كرد اسرائيل

(. اين آخرين عمل رسمي يوشع خادم خدا و واسطه اعالم 7-1: 27و 26-30: 11

حاكميت مطلق خود بر قوم خود بود. او نيز طبق الگوي موسي عمل كرد كه آخرين 

شرايط و نكات عهد خدا و حاكميت و  اسرائيلكه به قوم مل رسمي موسي اين بود ع

 پادشاهي او برايشان را يادآوري كرده بود.

 شهادت آخرين سخنان موسی

موسي و “ شوند: خادمين خدا با وفاداري كامل حاكميت خدا را به قوم او يادآور مي

تمامي اوامري را كه من امروز به شما  :قوم را امر فرموده گفتند اسرائيلايخ شم

فرمايم نگاه داريد. و در روزي كه از اردن به زميني كه يهوه خدايت به تو  امر مي

دهد عبور كنيد براي خود سنگهاي بزرگ برپا كرده آنها را با گچ بمال. و بر  مي

ه آنها تمامي كلمات اين شريعت را بنويس. هنگامي كه عبور نمايي تا به زميني ك

چنانكه  ،دهد داخل شوي، زميني كه به شير و شهد جاري است يهوه خدايت به تو مي

اين سنگها  ،يهوه خداي پدرانت به تو وعده داده است و چون از اردن عبور نمايي

فرمايم در كوه عيبال برپا كرده آنها را گچ بمال و در  امروز به شما امر مي را كه

 (.5-1: 27 نيه)تث ”كن و مذبح از سنگها باشدآنجا مذبحي براي يهوه خدايت بنا 

با ساختن مذبحي براي يهوه خداي خود حاكميت و خداوندي او برخود  اسرائيلقوم 

 .اعالم كردندرا و برزمين موعود 
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 يوشع سخنانشهادت آخرين 

يوشع همين كار را در شكيم انجام داد. قبل از آنكه اين خادم وفادار خداوند از صحنه 

را براي تجديد عهد جمع كرد. او  اسرائيلدوازده سبط  ،خارج شود ائيلاسرتاريخ 

قوم را از زمان تارح پدر ابراهيم به ايشان يادآوري كرد. سپس وقايع مهم  ۀپيشين

از جمله دوران بندگي در مصر، واقعه خروج،  ،دنموتاريخي را براي آنان بازگو 

ين. و در نهايت، سخنان خود را سرگرداني در بيابان، ورود به كنعان و فتح آن زم

 اينگونه به پايان رسانيد:

ايي را كه بنا ننموديد به شما دادم كه هزميني را كه در آن زحمت نكشيديد و شهر“

خوريد . پس  باشيد و از تاكستانها و باغات زيتون كه نكاشتيد مي ساكن ميدر آنها 

خداياني را كه االن از يهوه بترسيد و او را به خلوص و راستي عبادت نماييد و 

يهوه را  از خود دور كرده و در مصر عبادت نمودند به آن طرف نهر پدران شما

پس امروز  ،يهوه را عبادت نماييدعبادت نماييد. و اگر در نظر شما پسند نيايد كه 

 خواهید نمود. خواه خداياني را كه پدران شما براي خود اختیار كنید كه را عبادت

خواه خدايان امورياني را كه شما در زمين ايشان  ،كه به آن طرف نهر بودند

]در اينجا يوشع در  ... و اما من و خاندان من يهوه را عبادت خواهیم نمودساكنيد. 

[ آنگاه قوم در جواب گفتند حاشا از .ايستاد. به ادامه آيات توجه كنيد بقيـۀ وفادار مقام

ما كه يهوه را ترك كرده خدايان غير را عبادت نماييم. زيرا كه يهوه خداي ما، 

اوست كه ما و پدران ما را از زمين مصر و از خانه بندگي بيرون آورد و اين آيات 

تمام راه كه رفتيم و در تمامي طوايفي كه از در را بزرگ را در نظر ما نمود و ما 

ميان ايشان گذشتيم نگاه داشت. و يهوه تمامي طوايف، يعني امورياني را كه در اين 

پس ما نيز يهوه را عبادت خواهيم  .زمين ساكن بودند از پيش روي ما بيرون كرد

وه را عبادت كنيد توانيد يه نمود زيرا كه او خداي ماست. پس يوشع به قوم گفت: نمي

زيرا كه او خداي قدوس است و خداي غيور است كه عصيان و گناهان شما را 

آنگاه او خواهد  عبادت نمايید خدايان غیر رانخواهد آمرزيد. اگر يهوه را ترك كرده 

برگشت و به شما ضرر رسانيده بعد از آنكه به شما احسان نموده است شما را هالك 

بلكه يهوه را عبادت خواهيم نمود. يوشع به قوم  ،ع گفتند: نيخواهد كرد. قوم به يوش

ايد تا او را عبادت  گفت شما برخود شاهد هستيد كه يهوه را براي خود اختيار نموده

كنيد. گفتند شاهد هستيم. گفت پس االن خدايان غير را كه در ميان شما هستند دور 

 (.23-13: 24 )يوشع ”مايل سازيد اسرائيلكنيد و دلهاي خود را به يهوه خداي 

دانست كه اين قوم چه  و دانايي! يوشع در عمق قلب خود مي باتشخيصچه مرد 

دانست كه چه زود در برابر  صداقتي هستند. او مي مردمان سست عنصر و بي

شاهد بر  اسرائيلخدايان غير زانو خواهند زد و آنان را خدمت خواهند كرد. تاريخ 

د. آيا به اد يوشع با آن قوم نيز بر اين حقيقت گواهي مي خود جربهت بود واين مدعا 

عبادت نمودند از  ... خداياني را كه پدران شما“گويد  اين عبارت توجه كرديد كه مي
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به زبان خود خداوند را دهد كه آنان صرفًا   ؟ اين عبارت نشان مي”خود دور كرده

از   هاي بسيار دور، از گذشتهرا  نهاي نياكانشا طلبيدند چرا كه آنها هنوز بت مي

 براي مدت بيش از هشتصد سال، هنوز با خود به همراه داشتند! ،زمان ابراهيم

كه يهوه را عبادت نماييد پس  پسند نیايداگر در نظر شما “گفت  وقتی که يوشع 

داند بني  نشان داد كه مي ،”امروز براي خود اختيار كنيد كه را عبادت خواهيد نمود

. آنها از عبادت خدايان غير )پسند نيايد( دوست نداردپرستش يهوه را  اسرائيل

بردند چون اجازه انجام هرنوع شرارت و فساد اخالقي را به ايشان  بيشتر لذت مي

 دادند. مي

توانند رياكار باشند! در  تواند فريبنده باشد! قوم خدا چقدر مي دل انسان چقدر مي

حاشا از ما “نند كه يزن خود را در تملك دارند فرياد مهاي پدرا حالي كه هنوز بت

يوشع با آگاهي از رياكاري  .”كه يهوه را ترك كرده خدايان غير را عبادت نماييم

ايشان تالش كرد تا در مورد مشكالت عظيم و متعدد آينده به ايشان هشدار بدهد. او 

... كه گناه و  س استتوانيد يهوه را عبادت كنيد زيرا كه او خداي قدو نمي“گفت: 

عصيان شما را نخواهد آمرزيد. اگر يهوه را ترك كرده خدايان غير را عبادت نماييد 

 ”.شما را هالك خواهد كرد ... آنگاه او خواهد برگشت و

سالها پيش از اين يوشع وجود قلب گناهكار را در اين قوم تشخيص داده بود. او در 

ما “دهند كه  دهد اما آنان يكصدا پاسخ مي مورد ترك كردن يهوه به قوم هشدار مي

شما : “گويد يوشع خطاب به ايشان مي هآنگا .”نيز يهوه را عبادت خواهيم نمود

كرد كه قوم به سوي  زماني صدق پيدا مي ”برخود“كلمه  .”برخود شاهد هستيد

نبوت كرده بود. منظور او  اسرائيلرفتند. در حقيقت يوشع براي قوم  خدايان غير مي

پرستي متمايل خواهند شد و شهادت ايشان  اين بود كه آنها بدون ترديد به سوي بت

 درشكيم بر ضد ايشان عمل خواهد كرد.

اما قوم به شدت اصرار كردند. يوشع سعي كرد به آنها كمك كند تا به پوچي اعتراف 

االن خدايان غير را كه در “:گويد  اي خود پي ببرند. پس ميلهخود و فريبندگي د

گويد اين است كه همگي آنها  آنچه يوشع به ايشان مي ”.ميان شما هستند دور كنيد

تملك  هاي خويش را در ولي هنوز بت ،توسط موسي با خدا عهد بسته بودند قباًل

  داشتند!

به هر حال، يوشع مراسم تجديد عهد قوم با خدا را انجام داد و كالم خدا شهادت 

پس در آن روز يوشع با قوم عهد بست و براي ايشان فريضه و شريعتي “هد كهد مي

 .(25: 24 )يوشع ”را در شكيم قرار داد
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 عهد به ياد ماندني شكیم شهادت 

شكيم  اند. از كتاب مقدس به واقعه شكيم اختصاص يافته ی قابل توجهیها بخش

عهد خود را با يهوه تجديد كردند و متعهد شدند كه  اسرائيلقوم  در آن مكاني بود كه

 خدايان ديگر را ترك كرده و تنها يهوه را عبادت نمايند. 

 10سال از آن واقعه گذشته بود و در شهر سامره كه در  700به  نزديکاكنون 

پادشاهي بعل را  رسمًا اسرائيلمردم  ،كيلومتري شمال غربي شكيم واقع بود

پذيرفتند. به اين ترتيب آن عهدي را كه در شكيم بسته بودند به سخره گرفتند. آنان 

هشدار يوشع در مورد عواقب اعمال خويش را از ياد برده بودند. شكيم شهادتي 

كيلومتري  10كه در فاصله  ،پايتخت حكومت شمالي ،شد. سامره اسرائيلبرضد 

متراز زمينهاي اطراف  100ر زمين مرتفعي كه شمال غرب شكيم قرار داشت د

خود باالتر بود بنا شده بود كه موقعيت مكاني بسيار مناسب براي پايتخت تقريبًا 

رفت. اين شهر به پادشاهان حكومت شمالي امكان  به شمار مي اسرائيلتسخير ناپذير 

ته باشند. در مركز سلطنت خاندان داود بود داش هداد كه پايتختي مشابه اورشليم ك مي

مقابل اورشليم كه پايتخت حكومت جنوبي بود، شهر سامره به عنوان پايتخت 

 حكومت شمالي انتخاب شد.

 هاي اريحا شهادت ديوار

ي اريحا را بنا كرد و بنيادش را بر نخستزاده خود ئيل]اخاب[ حيئيل بيت  در ايام او“

برپا كرد موافق كالم هايش را بر پسر كوچك خود سجوب  ابيرام نهاد و دروازه

 (.34: 16 شاهانپاد 1) ”خداوند كه به واسطه يوشع بن نون گفته بود

درحالي كه   شايد از خود بپرسيم كه چرا اين واقعه در كتاب مقدس ثبت شده است،

ظاهرًا اهميتي ندارد. اما اين واقعه به يك دليل مهم است: اريحا يك شهر 

هايش را بازسازي كرد.  شهر و دروازه وارديغيرمسكوني و بي حصار بود. حيئيل 

 ديوارواقعه در كالم خدا ثبت شود، چرا كه بازسازي اين و همين امر كافي بود تا 

اريحا دقيقًا نشانگر عصيان بر ضد كالمي بود كه خدا توسط يوشع اعالم كرد. 

مين اي بودند از اينكه يهوه ز يادبود و نشانه اسرائيلهاي اريحا براي قوم  ويرانه

 ها ويرانهاين كنعان را به عنوان ميراث و هديه فيض خود به ايشان بخشيده بود. 

اريحا  ۀفرو ريخت ديواريادآور نخستين پيروزي آنان در زمين موعود بود.  همچنين

كرد كه آنها به قدرت و قوت خود شهر اريحا را تسخير  يادآوري مي اسرائيلبه قوم 

له مقتدرانه يهوه توانسته بودند اين پيروزي را بدست كرده بودند بلكه به خاطر مداخن

داد كه پادشاهي شيطان در كنعان ويران  ويران شده اريحا شهادت مي ديواربياورند. 

 شده بود.
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بازسازي ديوارهاي اريحا به معناي نقض فرمان خدا و انكار حاكميت و اقتدار او 

ر پادشاهي خود را در زمين كرد كه شيطان يكبار ديگ اعالم مي و بود اسرائيلبر 

 كنعان مستقر كرده است.

در حكومت شمالي بود.  لاسرائي تاريخ حتي نام و ياد يهوه درحال محو شدن از 

كرد و  ادعاي رياست كامل و خداوندي مي اسرائيلتوانست بر  شيطان تا جايي كه مي

 شود. م ميهايي تما  برايش مهم نبود كه اين ادعا به بهاي از ميان رفتن چه جان

قومي باشند كه يهوه بعد از بيرون آوردن ايشان  همانرسد كه اين قوم  به نظر نمي

و اكنون اگر آواز مرا “از مصر چنين وعده عالي و باشكوهي را بديشان داده بود: 

همانا خزانه خاص من از جميع قومها  ،الحقيقه بشنويد و عهد مرا نگاه داريد في

خواهيد بود. زيرا كه تمامي جهان از آن من است. و شما براي من مملكت و كهنه و 

 .(6-5: 19 )خروج ”امت مقدس خواهيد بود

از بد به سوي بدتر حركت كردند.  به محض افتادن در دام شيطان، اسرائيلقوم 

به تدريج شدت و عمق بيشتري  ،يشرارت و پليدي در خاندان سلطنتي حكومت شمال

مبارزه ميان ملكوت خدا و  ،ويژه در سامره. در دوران حكومت اخاب هيافته بود ب

ملكوت شيطان به شدت اوج گرفت. اخاب و ملكه تشنه به خون او، ايزابل دختر 

 نمايندگان ملكوت شيطان بودند. ،پرست اتبعل مشرك و بت

بدلي و جعلي دارد. به عنوان نمونه به هر عنصر اصيل در ملكوت خدا يك نسخه 

معبد يا ( معبد بعل در مقابل 2اورشليم.  مقابلسامره در ( 1 رد توجه كنيد:ااين مو

ل الويان. از مقاب( كاهنان بعل در 4 مذبح يهوه. مقابل( مذبح بعل در 3 هيكل يهوه.

ت دست خواس نظر شيطان همه چيز به خوبي انجام شده بود. ظاهرًا او به آنچه مي

 پادشاهي خود را در ميان اكثريت قوم خدا مستقر كرده بود. يعنی يافته بود

توانست در برابر اين پادشاهي قدرتمند بايستد و با  چه كسي مي در چنين وضهعيتی

توانست با اين نظام شرير  كجا بودند؟ آيا كسي مي بقيـۀ وفادارآن مبارزه كند؟ 

پرستي مقابله كند؟ دوران حكومت اخاب اوج موفقيت شيطان در بين قوم خدا  بت

توانست  و سرسپرده مي بقيـۀ وفادارتنها   بود. در برابر اين دنياي فاسد و شرير،

 ايستادگي كند. 

كنون ما در مقطعي اما همين پرسش در شرايط امروزي ما نيز مطرح است. ا

ران اخاب است. كليساي خدا در محاصره وشبيه د ،كنيم كه در مجموع زندگي مي

پرستي  تواند الگوهاي بت هاي يربعام و اخاب قرار گرفته است. چه كسي مي مذبح

كليساي امروز را به چالش بكشاند؟ الگوهايي كه حاكميت مطلق خداوند را به 

كنند. اين الگوها به هرچيزي شبيه هستند جز  مي مخالفتتمسخر گرفته و با آن 
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جز حاكميت و ملكوت خدا را و اعالن ميکنند كليساي واقعي خدا. آنها هر چيزي را 

همانطور كه در دوران اخاب و ايزابل بود امروز نيز چنين است. اكثر مسيحيان در 

نظام فاسد  اين ي كه در قبالبقيـۀ وفاداربرند. كجا است آن  قلمرو شيطان به سر مي

( خطاب 1: 17شفه)مكا ”فاحشه بزرگ“اش يعني به پاخيزد و آن را به نام حقيقي

در كليسا  ”ايزابل“كند؟ تصادفي نيست كه خداوند ما در كتاب مكاشفه به وجود 

 .(20: 2شفه )مكا كند اشاره مي

نی ، يعثيرگذاري اين زوج فاسدأدهيم بيشتر با ت همانطور كه به مطالعه خود ادامه مي

و قدرتمندي را  بقيـۀ وفاداردر قوم خدا آشنا خواهيم شد. همچنين ، اخاب و ايزابل

خيزند. آنان نه تنها مبارزه  پرستي به پا مي خواهيم يافت كه در برابر اين نظام بت

كردند بلكه حاكميت مطلق خداوند را نيز اعالم نمودند. باشد كه خداوند همان ديد 

  روحاني و قوت را به ما نيز عطا فرمايد.
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 فصل دهم

 دعوت براي ملكوت

  ،وت جعلي اقدام به تقويت خود كرده است. شيطاناكنون صحنه آماده است. ملك

و ايزابل را در حكومت شمالي بر مسند قدرت قرار داده است. سامره با  اخاب

داشتن معبد بعل به مخالفت با معبد يهوه برخاسته و به جاي اورشليم، مركزي 

از جمله ، هاي مختلف عبادي اسباط دهگانه شمالي شده است. مذبح بعل قرباني

بلعد. كاهنان بعل كه به طور خاص  ند ميکن تقديم مي اسرائيلكه قوم  كان راكود

در برابر مذبح بعل  اسرائيلند به نمايندگي از رمورد توجه و مراقبت ايزابل قرار دا

 ايستند. مي

 نماينده ملكوت – ايلیا

در چنين وضعيت اسفناكي قرار داشت كه خدا يك نبي را به خدمت  اسرائيل

الل محاي را از ميان قوم خود برگزيد كه سقوط و اض خداوند نمايندهفراخواند. 

به دليل  اسرائيلكرد. تباهي روحاني در  را درك مي اسرائيلروحاني فراگير در 

مقاصد   احساسات، منافع شخصي،  ،ها مشتركات موجود در جامعه از قبيل پيوند

در يهودا  بقيـۀ وفاداراي رواج يافته بود. اما  سياسي و منافع ملي در سطح گسترده

با پرستش يهوه نزد مذبح اورشليم همچنان حاكميت و پادشاهي خدا را اعالم 

توانست  ايليا را فرا بخواند كه مي  كرد. زمان آن فرارسيده بود كه خدا نبي خود، مي

بقيـۀ باشد. خدا امين است و هرگز نماينده  اسرائيلاو در  ربقيـۀ وفادانماينده خدا و 

خود را با دست خالي و بدون قدرت به ميدان مبارزه با دشمن سرسختي  وفادار

 فرستد. چون اخاب و ايزابل كه مظهر شيطان و پادشاهي او بودند نمي

و موسي عصاي خود را از خدا  ،همانطور كه نوح دستور و نقشه ساخت كشتي

به قوت از اعلي آراسته شد.  ،بود بقيـۀ وفادارايليا نيز كه نبي  کرده بودند، فتدريا

نمايش قدرت از طريق آيات و معجزاتي كه ايليا انجام داد حاكي از اقتدار و 

ا خودنمايي ايليا به او داده نشد. حاكميت يهوه بود. آن معجزات براي جالل شخصي ي

كند قدرت ملكوت به طور  ندگي ميزماني كه شخص در قلمرو حاكميت خدا ز

امروز اين جنبه از حقيقت ملكوت  جهانی طبيعي در دسترس او قرار دارد. كليساي

 را كاماًل ناديده گرفته است.

قوت او را به كليساي الكترونيكي ندارد. كليسايي كه  عيسي وعده روح القدس و

درحضور بينندگان  هاي تلويزيوني آن قدرت جذاب و ديدني خود را مجريان برنامه

 كنند. گذارند وآنها را تمام روز سرگرم مي مسيحي به نمايش مي
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همچنين قوت روح القدس را به مبشريني كه از آن براي رونق دادن به كسب و كار 

شويم كه چنين اعمالي تا حد محدودي  خود استفاده كنند وعده نداد. ما منكر نمي

هاي خود رجوع كنيم، ذهن خدا را جستجو  سكارآيي دارند اما بگذاريد به كتاب مقد

 مأموريتنماييم و اراده و هدف او را بشناسيم. آنگاه به اين واقعيت خواهيم رسيد كه 

كليسا چيست، چرا روح القدس بر شاگردان اوليه فرو ريخت و چرا كليسا به قوت 

ه اين نكته هاي مختلف كليسايي از توجه ب روح القدس احتياج داشت. تقريبًا تمام فرقه

اند. پيغام كتاب مقدس از ابتدا تا انتها مربوط به  ساز غفلت كرده حياتي و سرنوشت

 ملكوت و حاكميت خدا و ابعاد مختلف آن است.

 انجیل ملكوت – متي

 جسمدانيم كه عهد جديد معرف شخصيت و ابعاد گوناگون زندگي عيسي، پسر  مي

اين جهان آمد تا براي گناهان انسان يافته خدا است. او به عنوان نجات دهنده به 

شود. در همين انجيل است كه  سقوط كرده بميرد. عهد جديد با انجيل متي آغاز مي

شود. در واقع نخستين آيات اين  عيسي در وهله اول به عنوان پادشاه معرفي مي

 بقيـۀ وفاداركنند. يحيي تعميد دهنده اولين  انجيل به تبار پادشاهي عيسي اشاره مي

بود:  بقيـۀ وفادارمشخص و هماهنگ با  ،ذكر شده در اين انجيل است. پيغام او ساده

 (.2: 3)متي  ”توبه كنيد زيرا ملكوت آسمان نزديك است“

پيغام ملكوت و پادشاهي بود كه در اين انجيل ثبت  ،اولين موعظه خداوند ما عيسي

 .(17: 4)متي  ”توبه كنيد زيرا ملكوت آسمان نزديك است“شده است: 

كند:  ذكر مي 9و  8ت شفاها و معجزات مكرر خداوند را در باب ئياانجيل متي جز

در كنايس ايشان تعليم داده به بشارت   و عيسي در همه شهرها و دهات گشته،“

(. 35: 9 )متي ”داد نمود و هر مرض و رنج مردم را شفا مي ملكوت موعظه مي

كند. همه چيز براي  موعظه انجيل ملكوت معرفي مي در کنارمتي واقعه شفا را 

 ملكوت خدا است. 

محوري و اصلي به شاگردان  موضوعدر انجيل متي، عيسي ملكوت را به عنوان 

رويد موعظه كرده بگوييد ملكوت آسمان نزديك  و چون مي“دهد:  خود تعليم مي

زنده كنيد، ديوها را مردگان را   است. بيماران را شفا دهيد ابرصان را طاهر سازيد،

 (.8-7: 10)متي  ”بيرون نماييد

م با پيغام ملكوت بودند. هنوز موضوع أبينيم كه شفا و معجزات تو يكبار ديگر مي

نجات، ريخته شدن خون و فراهم شدن كفاره مطرح نبود. ملكوت، تنها پيغامي بود 

 كرد. شد و تنها قدرتي بود كه عمل مي كه موعظه مي
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را  چند نفر خوانيم كه يحيي تعميد دهنده پس از زنداني شدن خود يدر اين انجيل م

و حاكميت خود تأكيد كند. عيسي  فرستد با اين هدف كه او بر پادشاهي نزد عيسي مي

ايد اطالع دهيد كه  برويد و يحيي را از آنچه شنيده و ديده“ گويد: در پاسخ چنين مي

ند و ابرصان طاهر و كران شنوا و آي گردند و لنگان به رفتار مي كوران بينا مي

 .(5-4: 11 )متي ”شنوند شوند و فقيران بشارت مي مردگان زنده مي

كرد صرفًا انجيل نجات نبود بلكه  خبر خوش يا بشارتي كه عيسي بدان موعظه مي

شد. و البته اين خبر  انجيل ملكوت بود كه شامل مژده نجات و رستگاري نيز مي

 بود.خوش با تجلي قدرت همراه 

اقتدار او  اءكند كه فريسيان تالش كردند تا عيسي را در مورد منش متي گزارش مي

شد بيماران را شفا بدهد و ارواح شرير را اخراج كند به چالش بكشانند.  كه سبب مي

  كند: عيسي منشاء اقتدار خود را به طور مشخص معرفي مي

رآينه ملكوت خدا برشما كنم ه را اخراج مي ديوها ليكن هرگاه من به روح خدا“

گويد كه روح خدا  (. اين آيه به زبان ساده و روشن مي28: 12 )متي ”رسيده است

قلمرو  در با ملكوت خدا دارد و شفاها پيامد طبيعي قدرتي هستند كه  ارتباط مستقيمي

 حاكميت خدا وجود دارد.

ضوع تفسيرهاي هستند مو هسخنان بعدي عيسي كه بسيار آموزند  با توجه به اين آيه،

هر نوع گناه و كفر از انسان  مگوي از اين رو به شما مي“اند:  گوناگون قرار گرفته

القدس از انسان عفو نخواهد شد. و هركه بر  شود ليكن كفر به روح آمرزيده مي

خالف پسر انسان سخن گويد آمرزيده شود اما كسي كه بر خالف روح القدس گويد 

 (.32-31: 12 )متي ”ده هرگز آمرزيده نخواهد شددر اين عالم و در عالم آين

دهد. چنانكه قباًل در  عيسي ظهور روح القدس را به ملكوت خدا ربط مي 28در آيه 

او آگاهانه و به عمد ملكوت خدا را رد كرد و آن را نپذيرفت.  ،زندگي يربعام ديديم

شود. به  مي اين عمل به معناي كفر به روح القدس است و منجر به عواقب هولناكي

 و آگاهانه ًاعمد ،خويش است ار ساختن ملكوتعنوان مثال، شيطان كه مشتاق برقر

از تمكين در برابر ملكوت خدا امتناع كرد. از اين جهت گناهكار و كفرگو است. اما 

به گناه كفر،  افتادند،حاكميت خدا  در تلۀ رد کردن خوردند و فريبچون آدم و حوا 

آلوده نشدند. يربعام مرتكب اين گناه شد چرا كه او به ميل خود در برابر شيطان 

ه کبر ضد روح القدس  بود زانو زد و ملكوت خدا را رد كرد. اين عمل مستقيمًا كفر

 خدا است. هدف او استقرار ملكوت 

ه گناه داود به داود و يربعام را با هم مقايسه كرديم. اگرچپيشين گناه  فصلهایدر 

كرده نو آگاهانه رد  مدصورت ظاهر بدتر بود اما او هرگز حاكميت خدا را به ع
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گمراه كننده را بنا كرد و از اين طريق مذبح بدلي و  ،بود. اما يربعام با زيركي

اعالم نمود. در نهايت، مذبح كفرآميز او  اسرائيلظهور يك حاكميت ديگر را در 

 در ايام اخاب شد. مبدل به مذبح و معبد بعل

در خصوص ظاهر تغيير شكل يافته  يكبار ديگر در انجيل متي سخنان خداوند را

 خوانيم. مي 13هاي باب  در مثل – تصويري از مسيحيت امروزي – ملكوت

نفر  5000متي نخستين شخصي است كه معجزه پنج نان و دو ماهي و تغذيه كردن 

معجزه بار ديگر قدرت ملكوت خدا را (. اين 12-13: 14 را ثبت كرده است )متي

 به نمايش گذاشت.

واقعه تبديل هيأت خداوند كه نمايي اجمالي از ظهور پرجالل  در انجيل متی همچنين

در اين رخداد قدرت تسلط روح  .(2-1: 17)متي  ملكوت آينده است ثبت شده است

  شود. اي ديده مي ماده به طرز خارق العاده بر

: 17، 14: 16، 14: 11 )متي به دفعات از ايليا نام برده است در اين انجيل، عيسي

(. ايليا هدف بررسي ما در اين قسمت است. چنانكه 49-47: 27، 12-10و  3-4

در برابر اخاب و ايزابل ايستادگي كرد و  بقيـۀ وفاداراو در مقام  ،خواهيم ديد

 حاكميت خدا را اعالم نمود.

ندانه خداوند ما به اورشليم به عنوان پادشاه در انجيل متي ماجراي ورود پيروزم

(. اين واقعه تحقق نبوت زكريا 11-1: 21)متي  ملكوت آسمان گزارش شده است

اي دختر صهيون بسيار وجد نما و اي دختر اورشليم آواز شادماني بده. اينك “بود: 

(. انجيل متي، عيسي را به عنوان پادشاه يهود 9: 9)زكريا  ”آيد پادشاه نزد تو مي

 ،كرد كه آيا او پادشاه يهود است سؤالكند. وقتي پيالطس از عيسي  معرفي مي

اي كه بر صليب آويخته  ( و تقصيرنامه11: 27)متي  ”گويي تو مي“عيسي فرمود: 

 (.37: 27)متي  ”اين است عيسي، پادشاه يهود“كرد كه  اعالم مي ندبود

 

 

 فاقد ملكوت – جهانی مسیحیت

كنوني در بهترين حالت خود منادي انجيل نجات است اما انجيل  جهانگير مسيحيت

كند. اين مسيحيت سرگرم تالش براي نجات گناهكاران از  ملكوت را موعظه نمي

دوزخ و فرستادن آنها به بهشت است. اما اين تنها نيمي از انجيل است. انجيل كامل 

گشايد و  ميدروازه ملكوت خدا را   ،شود. انجيل نجات ام ملكوت خدا نيز ميشامل پيغ

دهد كه شهروند ملكوت باشند. اما رستگاري و نجات  مكان را به گناهكاران ميااين 
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هدف نهايي مسيحيت نيست بلكه ملكوت پادشاهي خدا هدف نهايي آن است. نبرد 

ميان خدا و شيطان از همان ابتدا به خاطر ملكوت و اتباع آن بوده است. فرايند 

نجات و رستگاري گناهكاران بدون شناسانيدن ملكوت خدا به آنان و بدون هدايت 

نجات را با شكست مواجه  كردن ايشان به سوي زندگي در ملكوت به واقع هدف

 كند.  اي است كه ناجيان پيروزمند را به ملكوت خدا وارد مي جات وسيلهنكند.  مي

و ملكوت يك موضوع جمعي است. افرادي كه  عالوه بر اين، نجات يك امر فردي

اند بايد به سمت رهايي از  گناه و مرگ نجات يافته و رستگار شده  ، از قلمرو شيطان

) نه فرديت خود( راهنمايي بشوند. قلمرو حاكميت  ود محوريفردگرايي و خ

 ملكوت خدا در بطن خود جمعي است و بايد به طور جمعي در كليسا نمايان شود.

است كه گناهكاران را ” انجيل ارزان“شود يك  انجيل نجات كه امروزه موعظه مي

ت خدا كجا فروشد. پس انجيل ملكو به آنان مي ”بيمه آتش“رهاند و  از جهنم مي

هاي تلويزيوني  است؟ شفاها، معجزات و آيات اسباب سرگرمي مسيحيان در برنامه

 تواند انتظار داشت از اين هم نميمحور امروزي بيشتر  شده است. از مسيحيت خود

عهد عتيق  بقيـۀ وفادارآيات، عجايب و معجزات معيارهاي قطعي و الزم براي 

ايستادند. قدرتي كه تجربه  می لمرو حاكميت خداكه با وفاداري در ق ای هبقي ،بودند

هاي يربعام، اخاب و  برابر مذبحبود چرا كه نه فقط در  عادی كردند برايشان مي

كردند. كساني كه  دند بلكه حاكميت و پادشاهي خداوند را اعالم مييزايزابل زانو نم

 الزم بود تجهيزبراي خدمت خداوند با آنچه که   ،ايستادند می بقيـۀ وفادارف صدر 

 شدند.مي
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 فصل يازدهم

 كلیسا در مقابل دنیا

 هدف واقعي كلیسا

عيسي آمد تا يكبار ديگر ملكوت خدا را كه هزاران سال مورد حمله قرار گرفته بود 

برقرار نمايد. انسان كه از همان ابتدا آفريده شد تا مظهر حاكميت خدا باشد شكست 

جديد يعني عيسي مسيح الزم بود تا امكان رهايي خورده بود. اكنون وجود يك انسان 

 و بازخريد نسل آدم را فراهم كند.

با ملكوت خدا تفكر كنيم. هدف  نبياييد در مورد هدف خود در مسيحيت و رابطه ما

كنند؟ برخي هدف  هاي ما در چه مسيري حركت مي مسيحيت ما چيست؟ موعظه

اي  كنند. عده ر ملكوت خدا بنا ميهاي مشخصي از عهد جديد و نه ب خود را بر قسمت

 كنند. ديگر هر پيغامي غير از ملكوت را موعظه مي

از اورشليم شروع كرده “بطور نمونه، ممكن است بعضي اين آيه را نقل كنند: 

: 24قا )لو ”ها به نام او كرده شود موعظه به توبه و آمرزش گناهان در همه امت 

شيد. اولين باري كه اين كلمه در عهد جديد به داشته با در نظررا ” توبه“(. كلمه 47

بنابراين مشخص است كه عبارت  بوده است،ملكوت  اب هطدر رابكار رفته است 

 با ملكوت خدا در ارتباط است. ”توبه و آمرزش گناهان“

به نمونه ديگري توجه كنيد. هنگامي كه خداوند ما وعده روح القدس را به شاگردان 

فرستم. پس شما در شهر  را بر شما مي من موعود پدر خود اينك“خود داد فرمود: 

(. آراسته 49: 24 قا)لو ”اورشليم بمانيد تا وقتي كه به قوت از اعلي آراسته شويد

شدن به قوت از اعلي براي چه هدفي بود؟ آيا براي انجام دادن معجزات، شفاها، 

را در اعمال  سؤالن نبوت يا امثال اينها بود؟ پاسخ اي  تكلم به زبانها، ترجمه،

 يابيم.  رسوالن مي

باال برده شد.  حكم كرده روح القدستا آن روزي كه رسوالن برگزيده خود را به “

هاي  كه بديشان نيز بعد از زحمت كشيدن خود، خويشتن را زنده ظاهر كرد به دليل

سخن  ملكوت خداشد و دربارة امور  بسيار كه در مدت چهل روز برايشان ظاهر مي

 (.3-2: 1 مال)اع ”گفت مي

شد در  عيسي، بعد از رستاخيز خود در تمام مواردي كه بر شاگردان ظاهر مي

ها در  داد. اين آيين خصوص مراسم ازدواج، خاكسپاري و تعميد كودكان تعليم نمي

معمول هستند. اما اين هدف واقعي كليسا نيست. در بخش پاياني  هابرخي كليسا 
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در حالي كه در شهر رم و در  ،پولس رسول بينيم که كتاب اعمال رسوالن مي

به يهوديان و ساير كساني كه نزد وي  برد اينگونه بازداشت خانگي به سر مي

 داد: آمدند تعليم مي مي

پس چون روزي براي وي معين كردند بسياري نزد او به منزلش آمدند كه براي “

نجات ر شما معلوم باد كه نمود... پس ب شهادت داده شرح مي ملكوت خداايشان به 

شود و ايشان خواهند شنيد... اما پولس دو سال تمام در  ها فرستاده مي نزد امت خدا

 ملكوت خداپذيرفت و به  آمد مي اي خود ساكن بود و هركه به نزد وي مي خانه اجاره

بدون ممانعت تعليم  عیسي مسیح خداوندنمود و با كمال دليري در امور  موعظه مي

 (.31-30، 28، 23: 28مال )اع ”داد مي

. ”عيسي مسيح خداوند“، ”نجات خدا“، ”ملكوت خدا“ت توجه كنيد: ابه اين عبار

اين عبارات در چهارچوب متني خود ارتباط موجود ميان نجات، ملكوت و مسيح را 

بر صليب جلجتا به خاطر  مسیح خداوند عیسيتوسط  . نجات خداكنند آشكار مي

مهيا شد. پولس پيغام ملكوت خدا را در شهري موعظه  ملكوت خدا تحقق هدف

، بقيـۀ وفاداركرد كه تخت حاكميت قيصر و مذبح او در آنجا قرار داشت. اما اين  مي

نمود. به چه  كرد و عيسي را به عنوان پادشاه معرفي مي ملكوت خدا را موعظه مي

 دليل كليساي امروزي پيغام و مسير خود را گم كرده است؟

رخ داد براي كليسا نيز اتفاق افتاد. اول اينكه  اسرائيلدليل كه آنچه براي  به اين

و اعياد جعلي يربعام وارد كليسا شدند و در نهايت كليسا را به سمت سامره،  ها مذبح

مركز استقرار معبد، مذبح و كاهنان بعل هدايت كردند. توالي اين وقايع در كليساي 

 آيند. امروز نيز به چشم مي

كساني كه  – خود را دارد بقيـۀ وفادارخدا به هيچ وجه شكست نخورده است. او اما 

دارد.  شناسد، مهر كرده است و همواره در برابر چشمان خود نگاه مي ايشان را مي

روند و از اعالم پيغام ملكوت شرم  خدا قوم خاص خود را دارد كه با او راه مي

زيرا كه از انجيل مسيح عار “ه است: ندارند چنانكه پولس به زيبايي اين را گفت

(. 16: 1 يان)روم ”ه ايمان آورد...ندارم چونكه قوت خداست براي نجات هركس ك

كند  كند صرفًا به مقوله نجات فكر نمي صحبت مي ”انجيل مسيح“وقتي پولس از 

 بلكه ملكوت خدا را نيز در ذهن دارد.

كنند در انجيل يوحنا يافت  نجات و ملكوت را مشخص مي ۀمهمترين آياتي كه رابط

شوند. عيسي در گفتگوي خود با نيقوديمس به سادگي و صراحت  مي

گويم اگر كسي از سو نو مولود نشود ملكوت خدا را  آمين، آمين به تو مي” گويد: مي

ممكن  گويم اگر كسي از آب و روح مولود نگردد آمين به تو مي آمين، ...تواند ديد نمي

(. در اين آيات به طور مشخص 5، 3: 3حنا )يو ”نيست كه داخل ملكوت خدا شود
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ببينيم كه تولد تازه و نجات در رابطة مستقيم با ملكوت خدا قرار دارند.  توانيم مي

اين روزها به قدري جنبه روحاني به خود گرفته است كه  ”ملكوت“متاسفانه واژه 

مشاهدة ارتباط  هرا موعظه و نمايان كند قادر برود آن  كليساي خدا كه انتظار مي

 موجود ميان نجات و ملكوت نيست.

 چالش كلیساي حقیقي

كليساي امروزي به عنوان نهادي سازمان يافته شناخته شده است كه مسئول اجراي 

ازدواج و خاكسپاري است. امروز اعضاي كليسا را بيشتر افراد  مراسم ديني

خواهند با  كنند و مي كه اواخر عمر خود را طي مي دهند اي تشكيل مي سالخورده

 هاي در حضور خدا داشته باشند. كليسا ب نيك جايگاه شايسته انجام برخي اعمال

 عنوان يك سازمان مروج اخالقيات و اعمال خيريه شناخته شده است.

اهميت تلقي شده است. ديگر يك  كليساي معاصر يك تشكيالت كاماًل منفعل و بي

شود چرا كه خود را با ساختار اجتماعي محيطي كه در  جدا شده محسوب نميجامعة 

كند تطبيق داده است. كليسا ديد روحاني و شهامت خود را براي اعالم  آن زيست مي

نسخه جعلي و متعلق جوامع ديگر،  و اين حقيقت كه تنها كليسا جامعه راستين است

 .ميباشند، از دست داده استبه ملكوت شيطان 

يسا ديگر آن انقالبي سازش ناپذيري نيست كه در برابر حاكميت قيصر ايستاد. كل

و حتي سعي دارد آن را بهبود  بلكه اكنون بخشي از پادشاهي قيصر شده است

داشت احتمااًل مهمترين  ببخشد. اگر در زمان قيصر راديو و تلويزيون وجود مي

شد. كليساي  وري روم ميمبارزه ميان مسيحيان و امپراط اخبار آنها مربوط به

 یآن كليسا سر واقعي از صحنه اخبار امروز كاماًل كنار رفته است. چه اتفاقي بر

تنها يك “كرد كه  ايستاد و اعالم مي هاي دروغين مي حقيقي افتاد كه در قبال حاكميت

كه نمايندة پادشاه وجود دارد و او عيساي خداوند است و تنها يك ملكوت وجود دارد 

 ”ساي راستين خداوند است؟آن كلي

 دنیاي خوب و مهربان و دنیاي بد و خبیث

ايم: دنياي خوب و مهربان و  متاسفانه ما دنياي شيطان را به دو بخش تقسيم كرده

كه آدم و حوا نيز چنين  ميکنيم چناندنياي بد وخبيث. ما دنيا را به خوب و بد تفكيك 

يم و غيرمستقيم خدا، ما هنوز به باور داشتند. پس از هزاران سال مكاشفات مستق

گرديم. براي ما دنيا به خوب و بد تقسيم شده است. اما طبق كالم خدا  دور خود مي

(. ما به عنوان كليسا فراموش 19: 5حنا يو 1) تمام دنيا در شرير خوابيده است

ايم كه بايد يك جامعه جدا شده و مخالف با منش دنيا باشيم. يوحنا و يعقوب در  كرده

كمونيسم و   دموكراسي،  اشاره به دنيا، آن را به شقوق مختلفي از قبيل كاپيتاليسم،
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 .دانند كنند و برخي قسمتها را خوب و برخي ديگر را بد نمي امثال اينها تقسيم نمي

 در شرير است. تمام دنیاگويند  آنها مي

پس هر   است؟دانيد كه دوستي دنيا دشمني خد اي زانيات، آيا نمي“نويسد:  يعقوب مي

 (.4: 4 قوب)يع ”خواهد دوست دنيا باشد دشمن خدا گردد كه مي

دنيا را و آنچه در دنياست دوست مداريد “گويد:  يوحنا نيز با مضموني مشابه مي

 (.15: 2حنا يو 1) ”زيرا اگر كسي دنيا را دوست دارد محبت پدر در وي نيست

دانیم  مي“نويسد:  توان طبقه بندي كرد. يوحنا به صراحت و با تاكيد مي دنيا را نمي

 (.19: 5حنا يو 1) ”در شرير خوابيده است تمام دنیاكه از خدا هستيم و 

 راه ديگري غیر از راه دنیا

كنم و به هيچ وجه خود را از برادران و  اي را محكوم نمي من هيچ گروه يا فرقه

بينم. تمام سخن من اين است كه كليساي خدا از آن  خواهرانم در مسيح جدا نمي

خواهم توجه  بايست آن را حفظ و موعظه كند منحرف شده است. مي حقيقتي كه مي

هاي ما نفوذ كرده است.  دهردر همگان را به اين حقيقت جلب كنم كه دشمن 

هايي را كه متعلق  ها زمام امور را به دست گرفته و مذبح ها و ايزابل ها، اخاب يربعام

اند . قوم خدا در برابر آنها زانو زده و خود را به بندگي  به خداوند نيستند برپا كرده

كه كنم  شيطان سپرده است. من از تمام خواهران و برادران مسيحي خود دعوت مي

و حاكميت خدا را اعالم كنند و نقاب  تبايستند وملكو بقيـۀ وفادار همراه من در مقام

چهره فسادي كه چون خمير مايه پخش شده است بردارند. ما بخشي از اين نظام از 

 مذهبي دنيوي نيستيم و هرگز نبايد باشيم. 

كنيم  اتم كه اصالحاي پس بياييد چشمان خود را باز كنيم. ما در اين دنيا قرار نگرفته

بلكه تا راه ديگري را به دنيا نشان بدهيم. كليسا در مقابل شيطان تسليم شده است 

، مثل در برابر اخاب و ايزابل تسليم شده بود. در آن زمان اسرائيلهمانطور كه 

رسيد. شيطان توسط اخاب و ايزابل تخت  همه چيز نااميد كننده به نظر مي امروز،

خود را كه ايليا مظهر آن  بقيـۀ وفادارمستقر كرده بود. اما خدا  اسرائيلخود را در 

بود دعوت كرد تا براي او بايستد، حاكميت خدا را اعالم كند و شيطان و عوامل او 

 را مغلوب سازد.

كنيم  رسد كه ايمانداران عهد عتيق نسبت به ما كه ادعا مي گاهي اوقات به نظر مي

اختيار داريم درك بهتري از وقايع  طريق كتاب مقدس درمكاشفه كامل خدا را از 

آگاه بود. او حتي  داشتند. ايليا از نبرد ميان ملكوت خدا و ملكوت شيطان كاماًل

شناخت. با وجود اين، در مقابل بعل زانو نزد، در  خطرات موجود را به خوبي مي



64 
 

مروز نيز خدا خدا باقي ماند و حاكميت خدا را اعالم كرد. ا بقيـۀ وفادارطيف 

 او مثل ايليا ايستادگي كنند. بقيـۀ وفادارخواهد كه  مي

بياييد همه ما به عنوان برادران و خواهران مسيحي، در كنار يكديگر بايستيم و با 

هاي مسيحيت مقاومت كنيم. آنگاه همانطور كه در مورد  ها و ايزابل ها، اخاب يربعام

د را عزت خواهد بخشيد و در كنار ايشان خو بقيـۀ وفادارايليا خواهيد ديد، خدا 

 براي جالل خود خواهد ايستاد.
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 فصل دوازدهم

 بقیـۀ وفادارسازي  آماده

كنيم، كسي كه زندگي او مظهر اصل  اكنون نگاه خود را متوجه يك نبي برجسته مي

است. خدا اين مرد را آماده كرد تا بايستد و ملكوت و حاكميت خدا را  بقيـۀ وفادار

اعالم كند. از نقطه نظر طبيعي و منطقي، ايستادگي در چنان شرايطي ديوانگي بود 

انداز خدا تحسين برانگيز. مي خواهيم چند نكته مهم و بنيادي را در  اما از چشم 

 ررسي كنيم.ب ، كه مشخصۀ بقيۀ وفادار هستند،زندگي ايليا

 ايستادن در حضور خداي زنده. 1

 اسرائيلايلياي تشبي كه از ساكنان جلعاد بود به اخاب گفت: به حيات يهوه خداي “

كه به حضور وي ايستاده ام قسم كه در اين سالها شبنم و باران جز به كالم من 

 (.1: 17 شاهانپاد 1) ”نخواهد بود

معناي اسم خود زندگي كرد. او طبق   قعًاو او وا ”يهوه خداي من است“ايليا يعني 

كه  اسرائيلبه حيات يهوه خداي “پرست آن زمين ايستاد و گفت:  در برابر پادشاه بت

 اسرائيلخداي  يهوهاو با اين سخن ابتدا شهادت داد كه  ”ام به حضور وي ايستاده

د رك زنده است. به بياني ديگر اعالم مي يهوهد كه اد است و نه بعل. دوم، شهادت مي

كه يهوه يك خداي زنده و بعل يك بت مرده است. سوم، موضوع خود را به طور 

ايليا از  .”ام به حضور وي ايستاده“ فتگ د و ميرك صريح و آشكار مشخص مي

د كه براي اخاب آشنا بودند و به اين وسليه موضع خود را رك هايي استفاده مي واژه

 د.رك ان شخصي كه در خدمت خداي قادر و حاكم مطلق است مشخص ميبه عنو

پادشاهان و كاهنان را به  اسرائيلهاي مبتني بر عهد الزم بود كه  براي دريافت وعده

كردند تا آنان بتوانند  عنوان نمايندگان رسمي يهوه كه پادشاه حقيقي آنان بود مسح مي

راهبري نمايند. از زمان يربعام، چنين  قوم را در مسير وفاداري به خداوند هدايت و

با عهد شكني  اسرائيلكاهني در حكومت شمالي وجود نداشت و تمامي پادشاهان 

هاي گناه آلود و بت پرستي يربعام رفته بودند. سرانجام اخاب و ايزابل  خود به راه

  با ترويج پرستش بعل تمام ملت خود را گرفتار بحران بزرگي كردند. در آن ايام،

فرستاد تا در  بقيـۀ وفادارخدا با دخالت مقتدرانه خود ايليا را به عنوان نماد و مظهر 

من يهوه “گويد:  حضور خداوند خودش خدمت كند. به عبارت ديگر ايليا به اخاب مي

كنم نه مثل تو كه در  است خدمت مي اسرائيلرا كه پادشاه اعظم و خداي زنده در 

  ”.اي ايستادهحضور يك بت مرده به نام بعل 
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كنيد ايليا به خود مغرور شده بود؟ خير اينطور نبود. او دعوت شده  آيا تصور مي

كرد تا قوم  بود تا در آن عصر فاسد با واقع بيني براي خدا بايستد. او بايد تالش مي

كند  عمل مي بقيـۀ وفادارخدا را به سوي خدا و ملكوت او بازگرداند. ايليا طبق اصل 

داند كه در  همواره به قوت آراسته است. او مي بقيـۀ وفادارارد كه و اطمينان د

گذشته نوح به يك كشتي و موسي به يك عصا مجهز شدند. اكنون ايليا به قوت كالم 

 ه بودصادر شده از خدا مجهز شده است. او از مكان مقدس خدا به قوت آراسته شد

كه  اسرائيلبه حيات يهوه خداي “برخورد كند. سخنان او كه گفت:  اسرائيلتا با قوم 

 بسيار مهم وقدرتمند هستند. بدين معنا كه تا وقتي در ”ام در حضور وي ايستاده

ايستاده است به قوت تجهيز شده است تا با اقتدار سخن  اسرائيلحضور يهوه خداي 

 بگويد.

 دعا دراتحاد با خدا . 2

ايستاده  اسرائيلخداي نگرد كه مدعي است درحضور يهوه  اخاب تنها ايليا را مي

، اسرائيلاخاب و قوم  به است. او اطالع ندارد كه ايليا پيش از معرفي كردن خود

 بقيـۀ وفادارساعتها در خلوت به حضور خداي زنده زانو زده بود. اگر به عنوان 

آنچه مردم در مورد ما تحت تأثير ايم،  به همين ترتيب خود را آماده كرده ،خداوند

نخواهيم گرفت و آنگاه مي توانيم قرار كنند  ا در مخالفت با ما عمل ميگويند و ي مي

 خود را به نام نمايندگان خدا به دنيا معرفي كنيم.

عيسي خداوند نيز تحت تاثير افكار عمومي قرار نگرفت. ما احتياج داريم كه با 

دمت خود متحد باشيم. ما احتياج داريم كه در حضور او بايستيم و او را خخداوند 

هاي امروزي معرفي نماييم. تنها در اين  كنيم قبل از آنكه بخواهيم خود را به اخاب

جز به شبنم و باران “صورت است كه قادرخواهيم شد تا مثل ايليا بايستيم وبگوييم: 

 ”.نخواهد بود كالم من

 ، سخنانبقيـۀ وفادارايليا كاماًل با خدا متحد بود. كالم او، كالم خدا بود. سخنان 

الياس “ شود: خداوند هستند. يعقوب در رساله خود دليل قوت ايليا را به ما يادآور مي

مردي بود صاحب حواس مثل ما و به تمامي دل دعا كرد كه باران نبارد و تا مدت 

 (.17: 5 قوب)يع ”سه سال و شش ماه نباريد

ما نيز اي كاش  ”.به تمامي دل دعا كرد“در اينجا يك عبارت كليدي وجود دارد: 

خواهيم در حضور خداوند بايستيم و خود  چگونه دعا كردن را بياموزيم. ما كه مي

را به دنيا معرفي كنيم بايد بياموزيم كه چگونه مانند ايليا در انطباق با اراده خدا دعا 

اما اغلب مواقع ما  ،”جز به كالم من“توانيم بگوييم  در اينصورت است كه ميكنيم. 

شويم. دعاهايي كه هيچ واقعيتي در آنها نيست. اين دعاها  مي ميفريفته دعاهاي رس

شوند. دعاي حقيقي  عمدتًا برمبناي احتياجات ما و مطابق خواست و اراده ما بيان مي
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با جاري شدن روح از درون ما همراه است نه با كلمات خرافي كه برحسب عادت 

 كنيم.  يا اجبار بيان مي

چه علت وراي اين جمله  ”.ز به كالم من نخواهد بوددر اين سالها شبنم وباران ج“

قوم خدا، ايليا عهده دار مبارزه با  بقيـۀ وفاداربه عنوان نماينده   قدرتمند نهفته بود؟

دانست. بعل خداي باروري و  طرز فكري شد كه پرستش او را جايز مي بعل و

مستقيم به قلب قدرت بعل اي  زا بود. بنابراين آنچه ايليا اعالم كرد حمله ابرهاي باران

كه يك  را پرستي بود. خدا از طريق ايليا نه فقط بعل را به چالش خواند بلكه ملت بت

مرده را بر عبادت خداي زنده ترجيح داده بودند مجازات كرد. ايليا برخاست تا   بت

 سقوط كرده است. قدرنشان دهد كه چ اسرائيلبه 

اي  پرستانه برابر نظام مذهبي فاسد و بتكليساي حقيقي خدا نيز موظف است كه در 

كه اخاب و ايزابل را در خود پرورانده است بايستد. اين نظام سازمان يافته بدون 

ترديد خشمگين خواهد شد و با حمايت متحدان خويش تمام قواي خود را جمع خواهد 

را كه  خدا بقيـۀ وفادارهاي تبليغاتي خويش را به كار خواهد گرفت تا  كرد و دستگاه

هاي ناتوان و عاجز نيستند از ميان  حاضر به زانو زدن در برابر مذبح جعلي و بت

بردارد. به خاطر ترس از چنين واكنشي است كه واعظين در بسياري از كليساهاي 

دانسته باشم جز نعزيمت كردم كه چيزي درميان شما “امروزي به جاي آنكه بگويند 

گرايي  انسان هراجع ب ،(2: 2تيان قرن 1) ”عيسي مسيح و او را مصلوب

به نفس، قدرت تفكر مثبت واموري كه منطبق با مد روز هستند  ءاتكا  ،دنيوی

 كنند. موعظه مي

هاي دنيوي  امروزه كليساها به جاي اعالم حاكميت و ملكوت خدا در برابر ملكوت

برند.  مياند. آنها در تشنگي و گرسنگي براي كالم خدا به سر  زانو زده وتسليم شده

 ،در زمان اخاب دچار قحطي شد و راه به جايي نداشت اسرائيلهمانطور كه 

اند  واعظين در اين كليساها با توجه به دانشي كه در مدارس كتاب مقدس آموخته

كالم ايشان قوتي نيست و  كنند اما در اي را آماده مي هاي عالي و حكيمانه موعظه

”. جز به كالم من“و يا اعالم كنند كه  ”گويد خداوند چنين مي“قادر نيستند بگويند 

دانند كه خدا با آنان  توانند چنين ادعايي داشته باشند زيرا به خوبي مي آنها نمي

و متحد شدن با خدا  بقيـۀ وفادارصحبت نكرده است. اما ايليا با ايستادن در طيف 

 ”.نخواهد بود منجز به كالم در اين سالها شبنم و باران “توانست اعالم كند كه : 

 

 امتناع از جالل جسم. 3

و به چالش خواندن پرستش بعل، الزم بود  اسرائيلپس از اعالم داوري موقت بر 

  كه ايليا براي يادگيري مجدد به خلوت خويش بازگردد.
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و  كالم خداوند بر وي نازل شده گفت از اينجا برو و به طرف مشرق توجه نما“

-2: 17 شاهانپاد 1) ”در مقابل اردن است پنهان كنخويشتن را نزد نهر كريت كه 

3.) 

ست كه هشهرت نبايد موجب خشنودي و ا نزوا نبايد سبب رنجش ما باشد. زماني 

ست كه بايد دور هبايد بايستد و كالم خدا را اعالم كند و همچنين زماني  بقيـۀ وفادار

 اخود با خدهاي مذهبي به تعميق مشاركت  هاي زندگي و گرفتاري از مشغوليت

 بپردازد.

مابين اعالم داوري خدا بر ضد يك نظام الحادي و اعالم حاكميت خدا با قوت و  

وجود دارد. اين فاصله زماني براي  بقيـۀ وفادارقدرت، يك مقطع زماني براي 

آيد. در اين مقطع است كه خدا مكاشفه عميقتر از  يادگيري مجدد و بيشتر به كار مي

قباًل تجربه نكرده است. خدا آنان را  بقيـۀ وفاداركه  مکاشفه ای، كند خود ارائه مي

 كند. براي رويارويي با مبارزات دشوارتر آماده مي

دچار خشكسالي شده بود ايليا تجربه  اسرائيلدر آن مقطع سه سال و شش ماه كه 

آموخت كه جسم را انكار كند. ما استعداد  كرد و مي تري با خداي زنده پيدا مي عميق

كنيم، و  مكاشفاتي كه دريافت مي  داريم كه از خدمات خود، شناختي كه از خدا داريم،

نحوه بيان حقايق كالم خدا به عنوان ابزاري براي جالل دادن و بزرگ كردن خود 

 مجاز نيست. بقيـۀ وفاداراستفاده كنيم. اما چنين چيزي در زندگي 

كنند تا جسم   يكديگر عمل ميمكاشفات همراه با اجتناب از شهرت طلبي دوشادوش 

فرصتي فراهم شده است تا پيش از  بقيـۀ وفاداررا در كنترل بگيرند. براي 

ابتدا با جسم خود روبرو شوند، مبادا كه شيطان در  ،رويارويي با خطرات واقعي

 بحبوحه جنگ از حربه تمنيات نفس به نفع خود استفاده كند.

هويت  هاي مذهبي به دور باشد و ه بندي و مقاماز رد بقيـۀ وفادار هبسيار مهم است ك

هايي است كه خدا  خود را از يك جمع مذهبي و كليسايي نجويد. در چنين موقعيت

ها و ابزاري  كند. خدا از روش مخالفت خود را با مذهبيون و باورهاي آنان ابراز مي

 عرف وسنت هستند.   كند كه مخالف هرگونه آداب و رسوم، استفاده مي

 

 اعتماد به وعده خدا در رفع احتیاجات. 4

به اين ترتيب به ايليا فرمان داده شد كه عزلت گزيند تا در انزوال خود دروس 

آموخت اعتماد كردن به خدا در  يكي از دروسي كه بايد مي .دزمهمتري را بيامو

 انحطاط گسترده و فساد و تباهي رايج در با وجودبود.  بقيـۀ وفاداررفع احتياجات 
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خويشتن را نزد نهر كريت كه در “آن زمين، خدا در انديشه رفع نيازهاي ايليا بود: 

ام كه  ها را امر فرموده مقابل اردن است پنهان كن و از نهر خواهي نوشيد و غراب

را  بقيـۀ وفادار(. خدا احتياجات 4-3: 17شاهان پاد 1) ”تو را در آنجا بپرورند

ت خود در اعالم حاكميت خدا وفادار باشند هيچ كند. اگر آنان به دعو  تامين مي

نگراني براي نيازهاي روزانه خود نخواهند داشت. آيا اين همان چيزي نيست كه 

 تعليم داد؟ 7تا  5خداوند ما در بيان اصول ملكوت در انجيل متي باب 

گويم از بهر جان خود انديشه مكنيد كه چه خوريد يا چه آشاميد  بنابراين به شما مي“

و نه براي بدن خود كه چه بپوشيد .آيا جان از خوراك وبدن از پوشاك بهتر نيست؟ 

پس انديشه مكنيد و مگوييد چه بخوريم يا چه بنوشيم يا  ...مرغان هوا را نظر كنيد

باشند. اما پدر آسماني شما  ها مي چه بپوشيم. زيرا كه در طلب جميع اين چيزها امت

 (.32-25: 6 )متي ”ج داريدداند كه بدين همه چيز احتيا مي

مين أاحتياجات ما را ت ،پدر آسماني ما  دهند كه خدا، اين آيات به زيبايي نشان مي

كند. اما آيا اين حقايق در مورد هر ايماندار خودمحور و متكي به خود صدق  مي

كند و در برابر مذبح ماديات  كنند؟ آيا كساني كه نفس بر زندگيشان حكومت مي مي

دهد:  توانند مشمول اين حقايق باشند؟ كالم خدا به ما پاسخ مي اند مي دنيا زانو زده

 ”او را بطلبيد كه اين همه براي شما مزيد خواهد شدليكن اول ملكوت خدا وعدالت “

 (.33: 6)متي

ملكوت اول  وعده تدارك الهي متعلق به كساني است كه فوق از هر چيز ديگر،

است كه به موعظه و  بقيـۀ وفادارطلبند. اين وعده متعلق به  وعدالت خدا را مي

 دهند. اعالم كالم ملكوت ادامه مي

در زمين ادامه داشت خدا به نهر كريت فرمان داد كه زماني كه خشكسالي وقحطي 

دو رويداد  – مين كنندأخوراك ايليا را ت هها امر فرمود ك جاري باشد و به كالغ

توانست جاري باشد  بسيار غير معمول. چگونه در آن خشكسالي يك نهر خشكيده مي

غذا   ،عمل كند و در آن قحطي و چگونه ممكن بود كه كالغ برخالف طبيعت خود

 تهيه كند؟

 

 طاعت از طريق برچیدن زمینه مذهبيا. 5

يان تر اينكه خدا در شريعت موسي خوردن كالغ را حرام كرده بود )الو حتي عجيب

، كامل و بي نقص بودن بقيـۀ وفادار(. قباًل ديديم كه مشخصه 14: 14 نيهتث ،15: 11

بينيم كه در اطاعت از احكام  نيست بلكه سازش ناپذيري است. در اينجا ايليا را مي
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 سازش ناپذيرپرستي اخاب  هاي بت اما در برابر مذبح كامل نیست ،شرعي خوراك

 است.

بينيم كه  در سراسر اين بخش از كالم خدا نمي خدا فرمان داد و ايليا اطاعت كرد.

كرده باشد. اين واقعه  سؤالمورد فرمان خداوند يا نحوه رفع نياز خود ايليا در 

آورد.  العمل كاماًل متضاد پطرس در شهر يافا و در آن باالخانه را به ياد مي عكس

شود و سپس  بيند كه از آسمان به سوي او نازل مي اي را مي پطرس در رويا سفره

ه ذبح كن و بخور. پطرس گفت اي پطرس، برخاست“گويد:  خداوند به او چنين مي

ام. بار ديگر خطاب به وي  زيرا چيزي ناپاك يا حرام هرگز نخورده  حاشا خداوندا،

(. پطرس 15-13: 10مال)اع ”رسيد كه آنچه را خدا پاك كرده است تو حرام مخوان

بايست  اي بود كه مي پطرس وسيله و در شرف رفتن به منزل يك افسر رومي بود

كرد.  بر روي آن افسر غيريهودي و تمام امتهاي بعد از او باز مي دروازه ملكوت را

(. اما زماني 19: 16متي ) خداوند عيسي كليدهاي ملكوت را به پطرس سپرده بود

شد. خدا بايد ابتدا با زمينه  كرد زمينه مذهبي او مانع مي كه بايد از كليدها استفاده مي

 را به همكاري دعوت كند.كرد قبل از آنكه او  مذهبي پطرس برخورد مي

پطرس به مدت سه سال و نيم با عيسي همراه بود و بدون شك زماني كه با عيسي 

كردند او در كنار عيسي حضور داشت.  در مورد آيين سنتي شستن دستها مجادله مي

سازد  رود انسان را نجس مي نه آنچه به دهان فرو مي“عيسي در جواب گفته بود: 

 (.11: 15 )متي ”گرداند آيد انسان را نجس مي يرون ميبلكه آنچه از دهان ب

در آن زمان پطرس با عيسي موافق بود. پس چرا اكنون با خدا بحث و از او 

هاي مذهب در او وجود داشت. حتي  كرد؟ به اين دليل كه هنوز تتمه نااطاعتي مي

ها، زماني كه در ظاهر اطاعت كرد بقاياي مذهب از وجودش پاك نشده بودند. بعد

منازعه او با پولس رسول نشان داد كه هنوز هم بقاياي مذهب در پطرس وجود 

 (.12-11: 2طيان )غال داشت

بينيم كه خداوند را زير  را مي بقيـۀ وفاداراين مرد مبارك و  ،ايليا  از سوي ديگر،

دانست آنچه پيش روي خود دارد  كرد. او مي برد. او فقط اطاعت مي نمي سؤال

ذهب و احكام مربوط به خوراك است. بنابراين او آزمون دشواري را بزرگتر از م

العاده  هاي خارق پشت سر نهاد و به خاطر اطاعت كامل از فرمان خدا شاهد روش

 شد. بقيـۀ وفادارخدا در رفع نيازهاي 

 دريافت نور بیشتر. 6

انكه پادشاه و نبي او چن در زمين موعود گرفتار قحطي بود و اسرائيلاز آنجا كه 

هاي خشك به دنبال علف براي سيركردن حيوانات خود بودند، ا  خواهيم ديد در زمين

 شد. يليا توسط خدا و به طريق غيرمعمول تغذيه مي
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خادم يهوه و نماينده او  ،كشيد. ايليا كرد و گرسنگي مي هنوز به بعل تكيه مي اسرائيل

تحت حمايت خدا قرار داشت. با مطالعه بيشتر در زندگي  بقيـۀ وفاداربرطبق اصل 

خداوند در شرايطي كه ناممكن به نظر  چگونه هاين مرد خدا، متوجه خواهيم شد ك

 كند. رسند هرچه بيشتر خود را برخادمينش مكشوف مي مي

آمد.  اسرائيلبه سوي پادشاه  اسرائيلايليا از زمين جلعاد با پيغامي از جانب خداي 

حضور خدا به دعا  در فراخوانده شده است تا باز گردد و در مكاني خلوت اكنون

توانست مكاشفات و تعاليم بيشتري را در مورد شخصيت  جايي كه مي مشغول شود، 

برد،  كنند به كار مي خدا دريافت كند. خدا كساني را كه از وي مكاشفه دريافت مي

يوحنا در جزيره پطمس، اكنون  مانند موسي در كوه خدا، هارون در قدس االقداس،

 در صرفه صيدون.  و بعدًا نيز ايليا را در كنار نهر خشكيده كريت

بهترين نمونه و الگو براي ما خود خداوند عيسي است. به محض اينكه تعميد گرفت 

آنگاه عيسي به دست روح به بيابان برده شد تا “و به خدمت ملكوت دعوت شد: 

(. او به مدت چهل روز و به طرق مختلف از 1: 4 )متي ”ابليس او را تجربه نمايد

 ،آشاميدن توسط شيطان تجربه شد. ليكن عيسي با تكيه بر كالم خدا  جمله خوردن و

قوت روح به جليل  به وعيسي“نويسد:  هاي ابليس غالب شد. لوقا مي بر تمام وسوسه

تبديل به قوت (. در تجربيات و آزمايشات بود كه هدايت روح 14: 4قا )لو ”برگشت

نمود تجهيز كرد. متي به ما  روح شد و او را براي اعالم پيغامي كه بايد موعظه مي

از آن هنگام عيسي به موعظه شروع كرد و “گويد كه بعد از آن چه اتفاقي افتاد:  مي

 (.17: 4 )متي ”گفت: توبه كنيد زيرا ملكوت آسمان نزديك است
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 فصل سیزدهم

 شناخت شخصیت خدا

برگزيده خدا چندان مشهور و در معرض ديد نباشد اما همواره  بقيهممكن است كه 

. اين امر در مورد استدر حال آموختن و آماده ساختن خود براي رويارويي نهايي 

بايست طي يك آزمايش ايمان، وسيعتر  كرد. شناخت او از خدا مي ايليا نيز صدق مي

شد و اين موضوع او  تر مي خدا عميقداشت در شناخت  شد. هر قدمي كه برمي مي

كرد. در اين مقطع از  تر هدايت مي را به سوي به كارگيري ايمان در سطح گسترده

 مسير زندگي او وقوع يك تغيير ديگر در شرايط زندگي ايليا را شاهد خواهيم بود.

 درس ايمان در مورد عملكرد خدا

(. 7: 17شاهان پاد 1) ”بعد از انقضاي روزهاي چند، واقع شد كه نهر خشكيد“

كنيم كه ايمان ما قوي است. اما  رود تصور مي وقتي همه چيز به خوبي پيش مي

كند بلكه فراتر از آنها مستقيمًا به خدا  ايمان هرگز به اوضاع و شرايط نگاه نمي

دهد كه براي آموزش ما مفيد  اي ترتيب مي نگرد. خدا شرايط مختلف را به گونه مي

توانيم اين فرصت را داشته باشيم كه رشد كنيم و ايمان خود را در راستاي ب تاباشند 

 مقابلدر ها و آزمايشات بزرگتر به كار ببريم. قبل از ايستادن  روبرو شدن با چالش

در وجود ما خشك خواهند شد. سابقه گذشته ” كريت“ملكوت شيطان، نهرهاي 

تازه است پر شويم. خدا كساني را مسيحي ما بايد خشك شود تا بتوانيم با آنچه نو و 

دهد كه به او اعتماد دارند و در برابر تاديب وي تسليم هستند. چرا كه او  تعليم مي

اينگونه افراد را براي انجام كارهاي بزرگتر بر طبق نقشه و هدف خود دعوت 

 پايان ماجرا نبود: ،كند. خشكيدن نهر مي

به صرفه كه نزد صيدون است برو و كالم خداوند بر وي نازل شده گفت برخاسته “

 1) ”ام كه تو را بپرورد در آنجا ساكن بشو. اينك به بيوه زني در آنجا امر فرموده

 (.9-8: 17شاهان پاد

ايمان نبايد به اوضاع و شرايط بستگي داشته باشد بلكه بايد براين بنياد محكم استوار 

است. ممكن است خدا از ” امر فرموده“ بقيـۀ وفادارباشد كه خدا به مراقبت از 

هاي غير معمول و عجيب استفاده كند اما آنچه اهميت دارد اين است كه خدا  روش

بايست در  است. در تمام شرايطي كه خدا ترتيب داده بود ايليا مي” امرفرموده“

گرفت چرا كه  مورد قدرت مطلق خدا و توانايي او در تامين مايحتاج وي درس مي

توانست در آينده نزديك با مردم گرسنه و قحطي زده روبرو  در غير اينصورت نمي

چگونه ممكن است خدا را  ”.او را پيروي نماييد  اگر يهوه خداست،“شود و بگويد 

به عنوان پادشاه و حاكم بر تمام احتياجات خود معرفي كنيم اگر حاكميت مطلق او 
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ندان ملكوت را در زندگي خود تجربه نكرده باشيم؟ اگر ما به عنوان شهرو

توانيم ديگران را  توانيم درتمام شرايط زندگي خود به او اعتماد كنيم چطور مي نمي

 قانع كنيم كه به خدا اعتماد كنند؟

خدا حاكم مطلق بر عالم مادي است و خدا حاكم   ايليا دو درس بزرگ يادگرفت:

در شرايطي  مطلق بر زندگي انسان است. اين بار نيز ايليا اطاعت كرد. در نتيجه او

 تري از خدا بدست بياورد. توانست شناخت و تجربه عميق قرار گرفت كه مي

پس برخاسته به صرفه صيدون رفت و چون نزد دروازه شهر رسيد اينك بيوه زني “

اي آب در ظرفي  پس او را صدا زده گفت تمنا اينكه جرعه .چيد در آنجا هيزم برمي

رفت وي را صدا زده  هت آوردن آن ميبراي من بياوري تا بنوشم. و چون به ج

اي نان براي من در دست خود بياور. او گفت به حيات يهوه خدايت قسم  گفت لقمه

ت آرد در تاپو و قدري روغن در كوزه و اينك شكه قرص ناني ندارم بلكه فقط يك م

 1) ”چينم تا رفته آنرا براي خود و پسرم بپزم كه بخوريم و بميريم دو چوبي برمي

 (.12-10: 17شاهان پاد

بينيم كه به دليل گرسنگي در آستانه مرگ قرار دارد. آيا خدا در  در اينجا زني را مي

چه شخص ضعيفي را   واقعًا  انتخاب آن زن براي كمك به ايليا اشتباه كرده بود؟

چرا خدا يك  .براي نبي خود درنظر گرفته بود! واكنش طبيعي ما ناباوري است

اب نكرد تا اين بيوه زن فقير و پسر او را كه در آستانه مرگ شخص متمول را انتخ

توانست موجب  بودند به زحمت نياندازد؟ علت آن بود كه يك ايماندار متمول نمي

قحطي زده را تغذيه كند. فقر  اسرائيلخواست  جالل و حقانيت خدايي باشد كه مي

سان حاكميت مطلق كرد كه نه تنها خدا بر روح ان اين بيوه زن تهيدست ثابت مي

خداي قادر  دارد بلكه بر تمام شرايط و اوضاع اطراف نيز مسلط و حاكم است. او

 توانست يك ملت را تغديه كند. مطلق بود كه مي

ده يزضعيف و قحط اسرائيلبايست پادشاهي خدا و ملكوت مبارك او را به  ايليا مي

ًا اين حقيقت را تجربه بايست شخص كرد. اما قبل از انجام اين كار، مي اعالم مي

كرد. آنگاه  اي از خدا دريافت مي خاص، مكاشفه در اين مورد. او بايد نمود مي

و پوچي بعل را بديشان اعالم كند. اين  اسرائيلتوانست قدرت خدا در تامين نياز  مي

بعل به  هرسيد كه در قلمرو قحطي زد پيغام حتي بايد به گوش اخاب پادشاه نيز مي

درتنگي وعسرت خود  اسرائيلعلف براي اسبان و قاطران خود بود.  دنبال يافتن

 گشت.  بايست به سوي يهوه كه قادر به تامين نيازهايش بود باز مي مي

اينك به “برد به كالم خدا كه فرموده بود  شرايطي كه در آن به سر ميبا وجود ايليا 

توانست به  شك نكرد. ايليا مي ”كه تو را بپرورد ام امر فرمودهبيوه زني در آنجا 

در  ولی ،هاي ديگري براي رفع گرسنگي و تشنگي خود متوسل شود ع و روشبمنا
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يعني لذت بردن از  –اين صورت فرصت آموختن يكي از بزرگترين دروس ايمان 

  دانست كه خدا حقيقتًا داد. او مي از دست ميرا   – مشاهده خدا در تامين احتياجات

 تجلي حاكميت مطلق خدا وعملكرد  ،باشد ششاهد زودی ميبايستبخداست و آنچه 

به خاطر بعل او را ترك كرده بود. از آنجا كه ايليا در  اسرائيلهمان خدايي كه  بود،

ايمان وي براي به انجام رسانيدن وظيفه  ،مطيع بود  هر قدم از شناخت خدا كاماًل

چشمان خود را به او ود. تر شده ب تر و قوي كه فرا روي خود داشت قوي عظيمي

كرد كه  دستهاي بيوه زن يا ذخيره محدود او ندوخته بود بلكه به خدا نگاه مي

توانست از هيچ، همه چيز خلق كند. جالل بر خدا! ايليا قرباني شرايط نبود. او با  مي

تر شدن در ايمان  اشتياق براي شناخت خدا و دريافت يك مكاشفه جديدتر و قوي

اي كوچك از آن براي  برو و به طوري كه گفتي بكن. ليكن اول گرده  مترس،“گفت: 

من بپز و نزد من بياور و بعد از آن براي خود و پسرت بپز. زيرا يهوه خداي 

كه تا روزي كه خداوند باران بر زمين نباراند، تاپوي آرد  ،گويد چنين مي اسرائيل

 (.14-13: 17 شاهانپاد 1) ”تمام نخواهد شد و كوزه روغن كم نخواهد گرديد

هاي خدا را محكم  اي كه وعده لحظه ”.گويد خداوند چنين مي“زبان ايمان اين است: 

. شخصي به درستي گفته است: ميرسدايماني به پايان  منطق بي ،گيريم مي

خدا را بين ما و شرايط  ،دهد اما ايمان ايماني، شرايط را بين ما و خدا قرار مي بي“

 ”.دهد قرار مي

از طرف ديگر آن بيوه زن روحيه خود را در برابر شرايط موجود باخته و تسليم 

ايماني قدم بگذارد مرگ را به  هر جا كه بي ”.بخوريم و بميريم“مرگ شده بود: 

ميرد!  هاي خدا حضور دارد، مرگ مي آورد. اما جايي كه ايمان به وعده همراه مي

به آخر خط “به خود گفته بود:  ه،ه كردبيوه زن به ذخيره اندك آرد و روغن خود نگا

توانست يهوه را  شناخت. چگونه مي . او اميدي نداشت چون يهوه را نمي”رسيديم

در مورد او  شناختند و بايست او را مي كه مي اسرائيلشناخته باشد در حالي كه بني 

 دادند اكنون به سوي بعل رفته بودند؟ شهادت مي

قوم او از وي رويگردان شده بودند آيا خدا  اما خدا، خداي همگان است. اگر

توانست خود را به امتها مكشوف كند، امتهايي كه حاضر بودند در ظهور  نمي

 اسرائيل؟ قبل از آنكه قدرت ملكوت خويش را بر نمايندملكوت خدا با وي همكاري 

مكشوف سازد تصميم گرفت كه خود را به امتها بشناساند. از اين جهت در 

 لكوت خدا، عيسي چنين فرمود:چهارچوب م

هيچ نبي در وطن خويش مقبول نباشد. و به تحقيق شما را ، مگوي هرآينه به شما مي“

بودند، در ايام الياس، وقتي كه آسمان مدت  اسرائيلگويم كه بسا بيوه زنان در  مي

و الياس  .سه سال و شش ماه بسته ماند چنانكه قحطي عظيم در تمامي زمين پديد آمد
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: 4قا )لو” هيچكدام از ايشان فرستاده نشد مگر نزد بيوه زني درصرفه صيدون نزد

24-26.) 

نيستند آشكار خواهد  او اگر قوم خدا حاكميت او را رد كنند، او آنرا به كساني كه قوم

يهوه را رد كرد از اين جهت بيوه زن درصرفه همراه ايليا برگزيده  ،اسرائيلكرد. 

 ديدند.  نسل خود باشند كه ملكوت خدا را در عمل مي شدند تا نخستين افراد در

شناخت. اما  تمام اميد آن بيوه زن بر مشتي آرد و اندكي روغن بود چون يهوه را نمي

توانست بكند؟ اين  اين اميد چه مدت دوام داشت؟ خدا با آن كميت اندك چه مي

براي غذا دادن  آورد. زماني كه شرايط، موقعيت مشابه شاگردان عيسي را به ياد مي

اين از “كردند كه  سؤالهزار نفر فقط پنج نان و دو ماهي در اختيار داشتند  به پنج

(. اين زبان منطق و استدالل است. اما 9: 6حنا )يو” شود؟ براي اين گروه چه مي

خدا در بين جماعت است و او قادر به انجام دادن هركاري “ ،گويد زبان ايمان مي

 ”نزد انسان محال است ليكن نزد خدا همه چيز ممكن است“د: گوي ايمان مي ”است.

 (.26: 19)متي

چرا   گفت: كرد. استدالل منطقي او مي بيوه زن به حفظ بقاي خود و پسرش فكر مي

بايد از همين مقدار اندكي كه برايم باقي مانده است سهمي به اين مرد خدا بدهم؟ 

گرفت. به  خدا درس انكار نفس را ياد ميبراي او الزم بود كه پيش از مشاهده جالل 

محض آنكه او به كالم خدا اعتماد كرد، ايمان در وجودش فعال شد و خود را كاماًل 

به خداوند سپرد. آنگاه او و پسرش از مردن در خودخواهي نجات يافتند. آنان 

اي عظيم  معجزهشاهد عيني و سهيم در جالل خدا شدند و توانستند  همچنين شهود

كرد و آن را  بايست حاكميت خدا را اعالم مي ً مي . وقتي براي شخصي كه بعدادشون

رسانيد غذا تهيه كرد و دريافت كه يهوه قادر بود كه مايحتاج او  ظهور مي  به منصة

 را نيز تامين نمايد.

اي را بايد در چهارچوب صحيح متن آن بررسي كرد. خدا به خاطر تبليغ  هر معجزه

كند. فريسيان از عيسي انتظار  كردن يا ارضاي حس كنجكاوي انسانها معجزه نمي

اي از عيسي ببيند، چيزي مشابه  خواست معجزه معجزه داشتند. هيروديس نيز مي

خواستند ايمان  كرد. آنها نمي كارهاي آن شمعون جادوگر كه مردم را سرگرم مي

به دنبال هيجان بودند. عيسي چنين فرصتي به آنان نداد.   بياورند بلكه صرفًا

او قرار  مأموريتشد در چهارچوب  اي كه توسط خداوند ما انجام مي هرمعجزه

 داشت كه همانا اعالم و آشكار ساختن حاكميت خدا بود. 

پاسخ مثبت داد  ”رد و قدري روغنيك مشت آ“خدا براي  درخواستبيوه زن به 

او و پسرش درطول سالهاي  ،وآنها را براي پيشبرد ملكوت خدا تقديم كرد. در نتيجه

چون آن بيوه زن خود را به طور  !نمردند انبرخالف انتظارش و قحطي زنده ماندند
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که ايليا،  پسرش بركات ملكوت و حاكميت خدا را او و ،كامل تسليم خداوند نمود

تا روزي كه خداوند باران بر “ :اعالن کرده بود، دريافت کردند خدا وفاداربقيـۀ 

زمين نباراند تاپوي آرد تمام نخواهد شد و كوزه روغن كم نخواهد گرديد. پس رفته 

موافق كالم ايليا عمل نمود و زن و خاندان زن روزهاي بسيار خوردند و تاپوي آرد 

 1) ”ايليا گفته بود  كالم خداوند كه بواسطةتمام نشد و كوزه روغن كم نگرديد موافق 

 (.16-14: 17شاهان پاد

 كند. او عمل مي بقيـۀ وفادارجالل بر خدا به خاطر كالمي كه از طريق 

 دروس ايمان از قدرت حیات بخش خدا

توان از زندگي ايليا فراگرفت. همچنان كه به بررسي زندگي  درسهاي بزرگي مي

دهيم خواهيم ديد كه او درس مهم ديگري در  و مبارك ادامه مي بقيـۀ وفاداراين 

شناخت شخصيت خدا از يك زاويه ديگر آموخت. او يادگرفت كه نه تنها يهوه يگانه 

بخشد. او خداي رستاخيز است كه  حافظ حيات است بلكه او خدايي است كه حيات مي

د به لحاظ روحاني پرستي خو در بت ، اسرائيلبر مرگ قدرت دارد. از نظر ايليا

توانست حيات ببخشد و احيا  حتي در اين شرايط مي اسرائيلمرده بود. اما خداي 

 .رستاخيز يابدتوانست  نيز مي اسرائيلكند. و 

شناسد. عيسي برمبناي همين  ، خدا را به عنوان خداي قيام دهنده ميبقيـۀ وفاداريك 

لعازر بيمار است، يدادند كه ا لعازر عمل كرد. زماني كه به او خبرياصل در مورد ا

دانست كه او مرده است. پس صريح و آشكار به شاگردان خود فرمود  عيسي مي

” و برای شما خشنود هستم که در آنجا نبودم تا ايمان آريد لعازر مرده استيا“

 (.14-15 :11 حنا)يو

ست. در آوردند؟ به اينكه خدا، خداي قيام دهنده ا شاگردان بايد به چيزي ايمان مي

عازر از د كه ايلمرتا و در نهايت يهوديان انتظار داشتن ابتدا شاگردان و سپس مريم

بايست به  عيسي مي (.37: 32و  12: 11حنا )يو بيماري خود شفا پيدا كند

داد كه خدا نه فقط حافظ و شفادهنده حيات است بلكه او سرمنشاء  يان نشان مياسرائيل

 حيات و حيات بخش است.

آنكه ايليا بتواند خدمت خود را كه مهمترين نوع خدمت يعني اعالم حاكميت قبل از 

كرد. ما به چه خدايي  بايد با مرگ دست و پنجه نرم مي ،خدا بود آغاز كند

ناتوان و ضعيف است؟ آيا رستاخيز   ،باورمنديم؟ به خدايي كه در مقابل مرگ

به عبارت ديگر، ما  مردگان براي ما يك موضوع واقعي است يا يك تجربه ذهني؟

كنيم كه پادشاه آن  كنيم؟ آيا ما ملكوتي را موعظه مي چه نوع حاكميتي را اعالم مي

برمرگ، قدرت مطلق دارد يا ملكوتي را كه مرگ در آن وجود ندارد؟ به عنوان 
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شهروندان و مبشران اين ملكوت، بايد برشرايط خود مسلط باشيم. ما نبايد قصور و 

 اين تفكر كه شرايط چنين و چنان بود توجيه كنيم.كوتاهي خود را با 

و بعد از اين امور واقع شد كه پسر آن زن كه صاحب خانه بود بيمار شد. و مرض “

او چنان سخت شد كه نفسي در او باقي نماند. و به ايليا گفت اي مرد خدا مرا با تو 

 1) ”بكشي؟ پسر مرا و چه كار است؟ آيا نزد من آمدي تا گناه مرا به يادآوري

 .(18-17: 17شاهان پاد

آيا نزد من آمدي تا گناه مرا به يادآوري و پسر مرا “به اين جملة زن توجه كنيد: 

دهد كه او به وجود رابطه ميان گناه و مرگ پي برده  اين جمله نشان مي” بكشي؟

خدا در شخص عيسي مسيح  كشد. او نجات دهنده است! بود. اما خدا كسي را نمي

گناه را يكبار براي هميشه حل كند. اكنون به جاي آنكه خود را  مسئلهتا  تجسم گرف

توانيم از قيد آن آزاد شويم.  مي مشود مشغول سازي با مقوله گناه كه منجر به مرگ مي

توانيم با خدا مشغول شويم و آمدن  به جاي نگران بودن در مورد گناه و مرگ مي

نماينده خدايي بود كه در ذات خود از گناه  ملكوت او را اعالم كنيم. ايليا نه فقط

متنفر است بلكه همچنين معرف شخصيت خدا به عنوان متحمل گناه، آمرزنده گناه و 

بخشنده حيات بود. اكنون زمان آن فرا رسيده بود كه ايليا شناخت خود را از خدا به 

 عنوان خداي حيات بخش در عمل پياده كند: 

اي  ن بده. پس او را از آغوش وي گرفته به باالخانهاو وي را گفت پسرت را به م“

نموده  هكه در آن ساكن بود برد و او را بر بستر خود خوابانيد و نزد خداوند استغاث

ام بال رسانيدي  اي يهوه خداي من آيا به بيوه زني نيز كه من نزد او مأوا گزيده :گفت

 .(20-19 :17شاهان پاد 1)” و پسر او را كشتي؟

توانست  آيا ايليا واقعًا خدا را شناخته بود؟ آيا او با درك محدود خود از خدا مي

اعالم كند؟ خير! او نيز بايد همانند شاگردان عيسي در  اسرائيلحاكميت او را به 

آورد. قبل از آنكه بتواند  مورد شخصيت واقعي خدا شناخت بيشتري به دست مي

كرد. از  ت و تجربه بيشتري از خدا كسب ميبايد شناخدهد بخود را انجام  مأموريت

تري از خدا به  اين جهت خدا او را درچنين شرايطي قرار داد تا بتواند تجربه عميق

 عنوان صاحب حيات و خداي قيام دهنده داشته باشد.

آنگاه خويشتن را سه مرتبه بر پسر دراز كرده نزد خداوند استغاثه نموده گفت اي “

ينكه جان اين پسر به وي برگردد. و خداوند آواز ايليا را يهوه خداي من مسألت ا

از  را اجابت نمود و جان پسر به وي برگشت كه زنده شد. و ايليا پسر را گرفته او

و به مادرش سپرد و ايليا گفت ببين كه پسرت زنده  به زير آورد باالخانه به خانه

مرد خدا هستي و كالم است. پس آن زن به ايليا گفت االن از اين دانستم كه تو 

 (.24-21: 17شاهان پاد 1) ”خداوند در دهان تو راست است
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چه صحنه پرجاللي! خدا شخصيت واقعي خود را به عنوان آمرزنده گناه و خدايي 

مرد “عالوه بر اين ايليا نيز به عنوان بخشد آشكار ساخت. كه مردگان را حيات مي

 شناخته شد. ”در دهان او استنبي راستين يهوه كه كالم خداوند “و  ”خدا

در جمع بندي مطلب ديديم كه ايليا آموخت كه يهوه نه تنها مهيا كننده است بلكه او 

شود. اگر آن زن كاماًل خود  بخشنده حيات نيز هست. در اينجا يك پرسش مطرح مي

توانست شاهد تدارك الهي و قدرت قيام دهنده او  را به خدا نسپرده بود آيا باز هم مي

 توانست براي او كاري انجام بدهد؟ اشد؟ آيا ايليا ميب

 تسلیم كرد، همه چيز خود را به خدا ايمان آوردزن به كالم خدا  نپاسخ اين است: آ

. در نتيجه ايليا موفق به انجام دادن ايستادو در موضع رستاخيز براي ملكوت خدا 

آرد و كمي روغن كرد شد. اگر آن بيوه زن از تسليم كردن مشتي  آنچه بايد مي

هرگز فرصت مشاهده و   مردند. افزون بر اين، كرد، همراه پسرش مي امتناع مي

 كرد. تجربه قدرت قيام دهنده خدا را در زندگي خود پيدا نمي

براي ايليا سه سال و شش ماه طول كشيد تا دروس ارزشمند ايمان به خداي زنده را 

اول پادشاهان بود، كه يكي از  18ب فرا بگيرد. اكنون ديگر او آماده ظهور در با

 باشكوهترين و قدرتمندترين فصول كالم خدا است.
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 فصل چهاردهم

 آماده شدن براي روز مقابله

 ”نور امتها“

ايليا و آن بيوه زن  مأموريتبازنگري مجدد سخنان خداوند ما عيسي در مورد 

اي بود از  در اين مقطع بركت بزرگي به همراه دارد. اين واقعه سايه ،غيريهودي

 جمع شدن امتها در ملكوت خدا.

بودند در ايام الياس وقتي  اسرائيلگويم كه بسا بيوه زنان در  به تحقيق شما را مي“

كه آسمان به مدت سه سال و شش ماه بسته ماند چنانكه قحطي عظيم در تمامي 

و الياس نزد هيچكدام از ايشان فرستاده نشد مگر نزد بيوه زني در  .زمين پديد آمد

 .(26-25: 4قا )لو ”صرفه صيدون

كرد به  ي يهوه كه حاكميت او را اعالم مينبخداوند عيسي خود را به عنوان 

او را به عنوان نبي و پادشاه خود نپذيرفت و  اسرائيلمعرفي نمود. اما  اسرائيل

د و هم کردننه فقط او را نپذيرفتند بلكه او را مصلوب  يشاناملكوت خدا را رد كرد. 

: 19حنا )يو ”غير از قيصر پادشاهي نداريم“در مخالفت با وي فرياد برآوردند كه 

كه متعلق به پادشاهي قيصر هستند! سوگند  نمودند(. آنان به صراحت اعالم 15

نمودند. عيسي به  وفاداري به او ياد كردند و هرگونه تجلي ملكوت خدا را انكار

عنوان پادشاه نزد ايشان آمده بود تا آنان را به قلمرو حاكميت خدا بازگرداند. اما 

در حالي كه به  رفتو را نپذيرد، عيسي به سوي امتها ه امصمم بود ك اسرائيلچون 

گويم كه ملكوت خدا از شما گرفته شده،  از اين جهت شما را مي“گفت:  يهوديان مي

 .(43: 21 )متي ”اش را بياورند عطا خواهد شد وهبه امتي كه مي

تو را نور امتها خواهم “هاي اشعيا به انجام رسيد:  به اين ترتيب يكي از نبوت

 (.6: 49عيا )اش ”گردانيد و تا اقصاي زمين نجات من خواهي بود

 ”اند آسمانها بسته شده“

 اسرائيل ،قرار داشت ها زماني كه ايمان ايليا درمقطع آماده سازي و گذر از آزمايش

پرستي، فساد اخالقي، و الحاد  تحت سلطه اخاب وايزابل روز به روز بيشتر در بت

 ،(35: 8شاهان پاد 1) ”آسمان بسته شود“بايست  تا جايي كه مي ميرفتفرو 

بركات آنان بود  ءبايد عواقب دور شدن از خداي زنده را كه تنها منشا اسرائيلو

 كردند. مشاهده مي



80 
 

در سامره سخت بود. و اخاب  یليا روانه شد تا خود را به اخاب بنمايد وقحطپس اي“

ترسيد.  عوبديا را كه ناظر خانه او بود احضار نمود و عوبديا از خداوند بسيار مي

ساخت عوبديا صد نفر از انبيا را  هنگامي كه ايزابل انبياي خداوند را هالك مي

و  .و ايشان را به نان و آب پرورد هان كردگرفته ايشان را پنجاه پنجاه در مغاره پن

هاي آب و همه نهرها برو كه شايد  اخاب به عوبديا گفت در زمين نزد تمامي چشمه

علف پيدا كرده اسبان و قاطران را زنده نگاه داريم و همه بهايم ما تلف نشوند. پس 

زمين را در ميان خود تقسيم كردند تا در آن عبور نمايند. اخاب به يك راه تنها رفت 

 (.6-2: 18شاهان پاد 1) ”نها رفتو عوبديا به سه راه ديگر ت

چه صحنه جالبي! پادشاه قوم خدا در جستجوي علف! چه تناقض آشكاري ميان 

روزهاي ثروت و رونق در ايام داود و سليمان و روزهاي فقر و قحطي در ايام 

شد.  محسوب نمي اسرائيلاخاب وجود داشت، ايامي كه يهوه ديگر پادشاه مطلق 

به تخت نشانده بود. او انبياي شرير  نام داشت بعل را که ايزابل خداي صيدونيان

هاي  پروراند. مذبح پرستي و نافرماني بودند مي بعل را كه هادي قوم خدا به سوي بت

 اسرائيلبعل جايگزين مذبح يهوه شده بودند. قحطي و فجايع اين دوران نماد سختدلي 

شوم، اخاب به عوض  و انحطاط اخالقي ايشان بود. در تمام اين دوران سخت و

هاي آب و نهر بود، در حالي كه به خوبي  در پي چشمه ،بازگشت به سوي خدا

دانست همه آنها خشكيده بودند. در واقع او از اينكه خود را در حلقه انبياي ايزابل  مي

ديد خرسند بود و توجهي به وخامت اوضاع ناشي از قحطي در سامره نداشت.  مي

 اسرائيلحال  راي وضعيت گوسفندان خدا، يعني قوم پريشاناو به جاي نگران شدن ب

در انديشه اسبان و قاطران خود بود. و به جاي پي بردن به علت اصلي وقوع 

 گشت! قحطي به دنبال علفزار مي

اين تصويري نمادين از وضعيت كلي مسيحيت امروزي است. در حالي كه دنيا از 

ه دنبال عقايد مذهبي و سياسي قحطي كالم خدا در حال مرگ است و ملتها ب

خود  ”اسبان و قاطران“براي تغديه كردن  ”علف“اند، ما در پي يافتن  گوناگون رفته

هاي دروغين  شود. مذبح هستيم. آسمان بسته شده است چون ملكوت خدا اعالم نمي

اند. چرا در حضور خدا فروتن  ح شدهيجايگزين مذبح واقعي خداوند ما عيسي مس

خداوندا، ما گناه “گوييم كه:  افتيم و نمي را در حضور او به خاك نميشويم؟ چ نمي

ايم. ما در حمايت از ملكوت تو  ايم. ما فراموش كرديم كه چرا نجات يافته ورزيده

ايم و به حضور در يك يا دو جلسة هفتگي  ما مذهبي شده ،ايم. خداوندا قصور كرده

هاي خود هستيم. خداوندا، ما به خاطر  قانع هستيم. ما بيشتر به فكر رفاه و برنامه

خواهيم  انديشيم. مي آييم و به ملكوت آسماني تو مي ترس از جهنم به سوي تو مي

خداوندا، ما  بركات تو را دريافت كنيم تا منافع خودخواهانه خويش را تامين نماييم.

خواهيم  كنيم. اكنون مي را ببخش. ما از خودمحوري و خودخواهي توبه مي

ر تو تعليم بگيريم تا رفته امتها را شاگرد سازيم. ما آماده هستيم تا ملكوت درحضو
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تو را اعالم كنيم. تمنا داريم فرصت ديگري به ما عطا فرمايي. ما را با روح القدس 

به قوت  توپركن، نه به خاطر هيجان و فخرفروشي بلكه تا براي اعالم ملكوت 

هاي آب و نهرهايي بوديم كه  آراسته شويم. خداوندا، ما در جستجوي علفزار، چشمه

وجود ندارند. اما از جستجو براي كشف علت قحطي و عسرت خويش غفلت 

 ”ايم. كرده

اخاب خودش را به ايزابل فروخته و غالم او شده بود. كاخ سلطنتي او قفس بزرگي 

آن النه كرده بودند. انبياي بعل مانند الشخورها  بود كه انواع پرندگان ناپاك در

پرستي و نافرماني بر  گشتند و از آنجا خميرمايه بت اطراف تخت پادشاهي او مي

كردند. براستي چه اسفناك است كه قلب  ضد يهوه را در سراسر قلمرو وي پخش مي

 بود اما خود را به مذهب يهودیانسان از خداي زنده دور شود. اخاب مردي 

دروغيني كه همسرش ايزابل سركردة آن بود تسليم كرده بود. مردم نيز مانند او از 

گرفتند،  كردند. آنها هرچه بيشتر ظاهر مذهبي به خود مي بد به سوي بدتر ميل مي

كردند در فيض  رفتند در حالي كه تصور مي بيشتر در چاه عميق مذهب فرو مي

ي به طور خاص خشنود است چرا كه كنند! شيطان از وجود چنين مردمان رشد مي

 هاي پليد او برضد خداي حقيقي باشند. توانند ابزار پيشبرد برنامه آنان مي

 دشمنان صلیب

كنند  هستند اما براي خود زندگي مي ”فرزندان خدا“كنند  بسيارند كساني كه ادعا مي

يرا كه ز“ نويسد: پي ميينمايند. پولس خطاب به مقدسين فيل و خويشتن را خدمت مي

ام و حال نيز با گريه  ذكر ايشان را بارها براي شما كرده هنمايند ك بسياري رفتار مي

خداي  باشند. كه انجام ايشان هالكت است و كنم كه دشمنان صليب مسيح مي مي

 ”كنند ايشان شكم ايشان و فخر ايشان در ننگ ايشان و چيزهاي دنيوي را انديشه مي

 (.19-18: 3يپيان )فيل

ي ايمانداراني اكند. او بر ترديد پولس در مورد غير ايمانداران صحبت نمي بدون

كردند. پولس  گريست كه با خودمحوري براي رفاه و لذات اين دنيا زندگي مي مي

خواند. او براي غيرايمانداراني كه طبيعتًا دشمنان  آنان را دشمنان صليب مسيح مي

كرد كه طبيعت جديد را  ي فكر ميصليب هستند نگران نبود بلكه به ايمانداران

كنند. آنها در دام يك نظام  هاي جسم رفتار مي اند اما هنوز در طريق دريافت كرده

اند كه مروج لذت، تمول و همشكلي با اين دنيا است. اين افراد  مذهبي گرفتار شده

اند اما برخالف خواست و اراده  عيسي مسيح را به عنوان نجات دهنده خود پذيرفته

كنند. زندگي، اعمال و شهادت ايشان هيچ كمكي  دا و طبق شهوات خود رفتار ميخ

كند. به جاي آنكه براي متجلي ساختن ملكوت يعني  به پيشرفت ملكوت خدا نمي

همكاري كنند روش زندگي مبتني بر فردگرايي،  كليساي راستين خداي زنده

 اند. خودمحوري و خودپسندانه را انتخاب كرده
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آور  كنند و تاثيرات مذهبي شرم دروغيني كه انجيلي ديگر را موعظه مياز انبياي 

گويد زماني كه  دانست چه مي دهند برحذر باشيد. پولس كاماًل مي خود را اشاعه مي

كنم كه بدين زودي از آن كسي كه شما را  تعجب مي“ به ايمانداران غالطيه نوشت:

يلي ديگر. كه انجيل ديگر نيست گرديد به سوي انج به فيض مسيح خوانده است برمي

خواهند انجيل مسيح را تبديل  سازند و مي لكن بعضي هستند كه شما را مضطرب مي

اي از آسمان انجيلي غير از آنكه ما به آن بشارت داديم به  نمايند. بلكه هرگاه فرشته

ير از گويم اگر كسي انجيلي غ شما رساند اناتيما باد. چنانكه پيش گفتم االن هم باز مي

 .(9-6: 1طيان )غال ”آنكه پذيرفتيد بياورد اناتيما باد

كشيم  آن زهرآلود است و هر نفسي كه مي محيطكنيم كه  ما در عصري زندگي مي

باشد. بسيارند انبياي كاذبي كه  براي زندگي راستين روحاني مهلك و كشنده مي

طي  هجاربي ككنند. شيطان با ت دانسته يا ندانسته حقيقت انجيل را تحريف مي

خته است و با شناخت عميقي كه از خلق و خوي ذهني انسان دارد وهزاران سال اند

گستراند. هيچ ملجايي غير از مشاركت با  هاي خود را همه جا در اطراف ما مي دام

 تواند جانهاي ما را حفاظت كند. پدر آسماني و بدن مسيح نمي

بايست به  شد. او مي استفاده نمي از كالم خدا و كالم ملكوت او بارگاه اخاب در

مقام خود را از ديدگاه خدا او هرگز  اماكرد  نمايندگي از خدا برقوم او حكومت مي

مرتكب گناه شد داوري خدا بر  اسرائيل. زماني كه داود به خاطر سرشماري نميديد

آيا من آن نيستم كه “قرار گرفت. اما داود درحضور خدا چنين گفت:  اسرائيلتمام 

اند؟ پس اي  ناه ورزيده مرتكب شرارت زشت شدم؟ اما اين گوسفندان چه كردهگ

يهوه خدايم، مستدعي اينكه دست تو بر من و خاندان پدرم باشد و به قوم خود بال 

 .(17: 21ريخ توا 1) ”مرساني

بود. او روح راستين مسيح را به نمايش گذاشت كه  اسرائيلپادشاه واقعي  ،داود

به خاطر گله به خطر بياندازد تا بلكه داوري خدا از قوم بگذرد. حاضر شد خود را 

و صالح قوم را در اولويت قرار داد تا آنها در امنيت وحفاظت باشند. اين  او خير

مدرك غيرقابل ترديدي از ماهيت قلب يك شبان بود. آيا خداوند ما به پدر آسماني 

ايشان را به اسم تو نگاه داشتم  مادامي كه با ايشان در جهان بودم من“خود نگفت كه 

حفظ نمودم كه يكي از ايشان هالك نشد مگر پسر  اي و هر كس را كه به من داده

 (12: 17حنا ؟ )يو”هالكت

كرد. درحالي كه قوم  فكر نمي اسرائيلاي به منافع  اخاب در چه فكري بود؟ او ذره

و قاطران خويش بردند او در انديشه اسبان  خدا در شرايط سخت قحطي به سر مي

 بود.
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 ”برو و خود را به اخاب بنما“

و ايمان او قوت  اي از شخصيت خدا دريافت كرد ايليا مكاشفه  در اين فاصله،

بعد از روزهاي بسيار كالم “ بيشتري يافت. حال خدا فرمان جديدي به او داد:

من بر خداوند در سال سوم بر ايليا نازل شده گفت برو و خود را به اخاب بنما و 

 .(1: 18شاهان پاد 1) ”زمين باران خواهم بارانيد

دراين زمان ايليا با شناخت تجربي از خداوند مجهز شده بود و آمادگي روبرو شدن 

با اخاب را داشت. ايليا در اطاعت كامل از خدا زندگي كرد، چه زماني كه به 

برو و “ده گفت و چه االن كه به او امر فرمو ”خويشتن را پنهان كن“ اوفرمان داد

مشاركت شيرين و لذت بخش با خداوند، هيجان   . شايد ايليا شخصًا”بنما ...خود را

داد  داد. شايد او ترجيح مي ازدياد آرد و روغن و زنده شدن يك مرده را ترجيح مي

ها يا آن بيوه زن تغذيه شود تا اينكه برگردد و با يك پادشاه  كه كماكان توسط كالغ

سناك او مقابله كند. اما معجزات عظيم و مكاشفات الهي كه ايليا شرير و ملكه تر

تجربه كرد براي اين بودند كه او را براي مقابله آماده كنند. آن معجزات يا مكاشفات 

هدف نهايي نبودند بلكه ابزار رسيدن به هدف بودند. آنها براي تجهيز كردن ايليا 

اشفات الهي ماهيت دفاعي روز مقابله، ضرورت داشتند. معجزات و مك برای

رفت تا با او اخاب  نزدپاي خود و با اراده خود  تايليا ب نداشتند بلكه تهاجمي بودند.

 او نشان داد كه قابليت نمايندگي خدا و نشان دادن جالل او را داشت. .شودروبرو 

 اسرائيلخود كه آشكار ساختن يهوه خداي زنده  مأموريتدر  ،اسرائيلپادشاه  ،اخاب

به انجام  بود شكست خورده بود. اما ايليا آنچه را كه اخاب نتوانسته بود انجام بدهد

ايليا با اقتدار كامل خدا در مقابل اخاب ايستاد. هركالمي كه از دهان ايليا  .رسانيد

ايستاد.  بقيـۀ وفادارشد مستقيمًا از تخت خدا دريافت شده بود. او در مقام  خارج مي

اعت آماده بود تا سهم خود را براي ملكوت خدا انجام بدهد. آيا به او با اشتياق و اط

خاطر همين هدف دوره آماده سازي را طي نكرده بود؟ فرمان جديدي كه ايليا 

دريافت كرده بود به معناي مقابله و برخورد با يك فرمانرواي مستبد و ملكه 

يي را كه خدمت خدا هولناكش بود كه قصد جان وي را داشتند. اما اكنون ايليا

شناخت و از اين جهت آماده بود همه چيز را ترك كند و در سنگر خدا  كرد مي مي

 بايستد و به هر قيمتي كه باشد با اخاب و ايزابل روبرو شود.
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 فصل پانزدهم

 انگیز خادمین خدا وضعیت غم

دهيم  ادامه مي ،مبارك ۀاين بقي ،همچنان كه به مطالعه و بررسي خود در زندگي ايليا

شاهد پيشرفت او درخدمت هستيم. پيش از آنكه ايليا بتواند با اخاب روبرو شود الزم 

يافت كه چرا خدا وي  بود كه تجربه گرانبهاي ديگري را بدست آورد. او بايد در مي

و ماهيت ضعيف و ” مذهب“را به اين خدمت دعوت كرده است. الزم بود كه ايليا 

 كرد. ورد با شرير تجربه ميناتوان آن را در برخ

 عجز و ناتواني مذهب خادم خدا

ايليا با  – دو شخصيت اهريمني و نمايندگان شيطان – قبل از مقابله با اخاب و ايزابل

كند. پيشتر خوانديم كه اخاب در جستجوي  شخصي به نام عوبديا برخورد مي

علفزاري بود كه بتواند اسبان وقاطران خود را سيركند. او اين وظيفه را بين خود و 

عوبديا كه ناظر دربار بود تقسيم كرد. در اين موقعيت بود كه ايليا درمسير مالقات 

 د.ونمبا اخاب با عوبديا برخورد 

چون عوبديا در راه بود اينك ايليا بدو برخورد كرد و او وي را شناخته به روي “

برو به آقاي  او جواب داد كه من هستم.  خود در افتاده گفت: اي آقايم ايليا تو هستي؟

 (.8-7: 18شاهان پاد 1) ”خود بگو كه اينك ايلياست

يات ثبت ئا آن را با جزكالم خد وگرنهاين گفتگو از اهميت زيادي برخوردار است 

 كرد. گفتگوي آنها به اين طريق ادامه يافت: نمي

كني تا مرا بكشد. به  ام كه بنده خود را به دست اخاب تسليم مي گفت چه گناه كرده“

به جهت طلب تو آنجا  آقايمحيات يهوه خداي تو قسم كه قومي و مملكتي نيست كه 

داد كه تو را  به آن مملكت و قوم قسم مي نفرستاده باشد. و چون گفتند كه اينجا نيست

ه آقاي خود بگو كه اينك ايلياست؟ و واقع خواهد شد كه بگويي  اند. و حال مي نيافته

دانم بردارد و وقتي كه  چون از نزد تو رفته باشم روح خداوند تو را به جايي كه نمي

از طفوليت  ات بندهبروم و به اخاب خبردهم و او تو را نيابد مرا خواهد كشت. و 

. مگر آقايم اطالع ندارد از آنچه من هنگامي كه ايزابل ترسد از خداوند ميخود 

كشت كردم كه چگونه صد نفر از انبياي خداوند را پنجاه پنجاه  انبياي خداوند را مي

گويي برو و  و حال تو مي  اي پنهان كرده ايشان را به نان و آب پرودم؟ هردر مغا

گو كه اينك ايلياست؟ مرا خواهد كشت. ايليا گفت به حيات يهوه آقاي خود را ب

قسم كه خود را امروز به وي ظاهر خواهم  ام به حضور وي ايستادهصبايوت كه 
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نمود. پس عوبديا براي مالقات اخاب رفته او را خبر داد و اخاب به جهت مالقات 

 (.16-9: 18شاهان پاد 1) ”ايليا آمد

توان از آن ياد گرفت! براساس همين  ! چه درسهايي مياي! چه گفتگويي چه صحنه

توان يك جلد كتاب نوشت! شايد روزي برخي از معلمين سرشناس مسيحي  آيات مي

سف أبا هدايت خداوند چنين كتابي را تحرير كنند و ساير ايمانداران را از وضعيت ت

 بار مسيحيت مطلع سازند.

 آقاي خودگويد برو و به  مالقات با وي مي . اما ايليا هنگام”خادم يهوه“عوبديا يعني

بايست در خانه  بگو. به بيان ديگر، عوبديا در واقع خادم اخاب بود در حالي كه مي

گويد كه عوبديا ناظر  كرد. كالم خدا مي خدا و در حضور مذبح خداوند خدمت مي

 (.3 )آيه ”]اخاب[ بود  خانه او

يليا يادآور شود كه او نيز خادم يهوه عوبديا با تشريح خدمات خود قصد داشت به ا

است. اما به روشي ناخوشايند و سخيف گفتگوي خود را آغاز كرد:  اسرائيلخداي 

از نظر  ”كني تا مرا بكشد؟ ام كه بنده خود را به دست اخاب تسليم مي چه گناه كرده“

درنگ به ايليا خبر داد كه  عوبديا مردن براي خداوند مترادف با گناه بود. سپس بي

اخاب جاسوسان خود را به هر قوم و مملكتي فرستاده است تا ايليا را پيدا كنند و به 

بلكه فقط به حفظ جان خود  ميگذشتقتل برسانند. او توجهي نداشت كه بر ايليا چه 

ايليا نيز چيزي نپرسيد. تنها فكر در ذهن او اين  مأموريتورد انديشيد. حتي در م مي

بود كه چگونه جان خود را نجات بدهد. او از ترس مرگ حاضر نبود با ايليا متحد 

 شود وعليه اخاب بايستد.

ات  بنده“كند:  عوبديا فهرستي از كارهايي را كه براي خداوند انجام داده بود بيان مي

اي  هرصد نفر از انبياي خداوند را در مغا“يا  ”ترسد د مياز طفوليت خود از خداون

خدمات او در خور توجه بودند اما ايليا  ”.پنهان كرده ايشان را به نان و آب پروردم

توانست بزرگترين  ي دعوت شده بود كه ميمأموريتهيچكدام را تحسين نكرد. او به 

كر نجات جان خود بود. آنچه افتخار براي هر نبي باشد. و حال در اينجا عوبديا در ف

بايد انجام  قباًلي بود كه آن يكصد نبي و عوبديا مأموريتبرعهده داشت  اكنونايليا 

. چه با او بايستندتوانستند بيايند و دركنار ايليا  دادند. حداقل در اين موقعيت مي مي

ان يكهزار زندگي كنند؟ حتي اگر تعداد آن در خفااي داشت كه يكصد نفر از انبيا  فايده

كرد و نه براي سلطنت اخاب  يا يك ميليون نفر هم بود، نه براي خدا فرقي مي

 رفتند. تهديدي به شمار مي

عوبديا به طور آشكار   ولی رفت تا با اخاب روبرو شود، ايليا شجاعانه و مستقيم مي

در خدمت اخاب و مخفيانه در خدمت خدا بود. ايليا سه سال و نيم در فضاي حضور 

عوبديا در فضاي آلوده و مسموم دربار اخاب تنفس ولی  ،دس خدا نفس كشيده بودمق
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عوبديا  ،كرد كرده بود. هنگامي كه ايليا نان روزانه خود را از دست خدا دريافت مي

 قاطران اخاب سرگردان بود. اسبان و همه جا در سامره به دنبال علف براي

امروزي مشابه وضعيت عوبديا آيا وضعيت بسياري از برادران ما در مسيحيت 

در پي  را اند و اوقات گرانبهاي زندگي خود هاي دنيوي افتاده نيست كه در دام رفاقت

در اعالم حاكميت خدا همراه  بقيـۀ وفاداركنند اما با  يافتن چيزهاي فاني صرف مي

 نيستند؟

اخاب و نفرت  آورد موجب تحريك خشم دانست كه آنچه ايليا بر زبان مي عوبديا مي

خواست نقشي در اين مورد  ترسيد اما نمي خداوند مي از و ايزابل خواهد شد. اگرچه

داشته باشد. او حاضر بود براي يكصد نفر از انبيايي كه پنهان كرده بود غذا تهيه 

ايليا نداشته باشد. او حاضر بود هركاري انجام بدهد اما  مأموريتكند اما سهمي در 

خدا بايستد. براي او اين كار بسيار خطرناك بود و  وفادار بقيـۀخواست در كنار  نمي

 توانست به قيمت زندگيش تمام شود. مي

همواره سازش ناپذير بوده است و سازش ناپذير خواهد ماند. چرا؟ آنان  بقيـۀ وفادار

تنها يك “ گويد: مي بقيـۀ وفادارخوانند.  ملكوت شيطان و ملكوت دنيا را به چالش مي

هر مسيحي  .”دارد: عيسي! و تنها يك ملكوت وجود دارد: ملكوت خدا پادشاه وجود

 بايد كالم ملكوت را موعظه و اعالم نمايد.

چه كسي دمت در خ  دهيم؟ از خود بپرسيم: چه كاري انجام مي سؤالبگذاريد چند 

كنيم؟ آقا و ارباب ما كيست؟ چه هدفي  يم؟ برنامه و نقشه چه كسي را اجرا ميهست

آيا در صدد حفظ جان خود هستيم يا اعتماد داريم كه خداوند   ؟مخود داريرا در ديد 

تري داريم؟ آيا زماني كه  كاريم؟ آيا هدف عالي مي انیحافظ ما است؟ آيا بذر جسم

براي خود دلسوزي شده بينيم دچار وسوسه  مسيحيان موفق و ثروتمند را مي

 (.73مور )مز  كنيم؟ مي

دانست كه ممكن است ايليا به  از قدرت قيام دهنده خدا آگاه بود وشايد مي عوبديا

تواند  آگاهي از قوت قيامت و ربوده شدن به آسمان نمي ًاآسمان برده شود. اما صرف

قرار بدهد. تمام آنچه عوبديا در مورد قوت قيامت  بقيـۀ وفاداركسي را در طيف 

واقع خواهد شد كه چون از نزد تو  و“دانست دانش غير تجربي بود:  خداوند مي

 (.12: 18شاهان پاد 1)” بردارد دانم به جايي كه نميرفته باشم روح خداوند تو را 

 ”جايي“دانند  نشان ناآگاهي او بود. تنها كساني مي ”جايي“! حق داشت عوبديا

اند و در  اند، در حضور خدا زيسته كجاست كه قوت قيامت خداوند را تجربه كرده

يك فرزند خدا با ايمان  امروز مكاني است كه ”جايي“القداس او ساكن هستند. قدس ا

 شود. وارد آن مي
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ده نلغز یزمين دانست كه اخاب بر برد مي ايليا كه در اين مكان مقدس به سر مي

كردند و تمام جالل و  گذشت كه او و خاندانش سقوط مي ايستاده است. ديري نمي

و سپس روح  دادند قرار مي یتنها در قبر را رسيد و او ميشكوه دنيوي او به پايان 

 ايستاد تا پاسخگو باشد. او در حضور خدا مي

انبياي يهوه را به قتل رسانيده بود. اما  ،ايزابل براي خشنود ساختن خداي خود، بعل

دادند كه پنهان  تشخيص نمي و خود عوبديا انبيايي كه توسط عوبديا پنهان شده بودند

توانستند به واقع براي هدف خدا  اي ندارد. آنان تنها زماني مي راي خدا ثمرهزيستن ب

شدند و در كنار ايليا برضد اخاب   مفيد و كارآمد باشند كه از مخفيگاه خود خارج مي

 كردند. ايستادند و حاكميت يهوه را اعالم مي و ايزابل مي

خود را انجام  زانةرورفت، كاهنان وظايف  زماني كه همه چيز به خوبي پيش مي

نيازي به وجود انبيا نبود. آنها  ،كردند خدا حركت مي مسيردادند و پادشاهان در  مي

شدند كه كاهنان و پادشاهان به درستي وظايف خود را  زماني در صحنه حاضر مي

شدند تا فكر  دادند. تنها در چنين اوضاع و احوالي بود كه انبيا پيشقدم مي انجام نمي

 كردند. شدند بلكه بايد مبارزه مي قوم بشناسانند. انبيا نبايد پنهان ميخدا را به 

بينيم كه ايليا هيچيك از آن انبيا را به عنوان نبي  ن ايليا و عوبديا، ميبيدر گفتگوي 

قوم خدا به معناي واقعي كلمه،  بقيـۀ وفادارراستين به حساب نياورد. عملكرد اصلي 

اي ايستاده است كه عوبديا  امروزي در همان نقطه از آنجا كه مسيحيت نبوتي است .

نبوتي احتياج  بقيهدر زمان اخاب ايستاده بود، بيش از هر زمان ديگري به وجود 

 اي مانند ايليا كه براي خداوند بايستد وحاكميت او را اعالم كند. بقيه – هست

 

 هاي دنیوي خادمین خدا رفاقت

كرد تا تصوير  بايد با عوبديا مالقات ميقبل از آنكه ايليا با اخاب روبرو شود 

هاي قوم خدا داشته باشد. به همين نحو، ما نيز  بهترين و طرز فکر درستي از ذهنيت

خدا به دنيا معرفي كنيم بايد تصوير  بقيـۀ وفادارپيش از آنكه خود را به عنوان 

به توان اميدي  درستي از مسيحيت امروزي داشته باشيم و تشخيص بدهيم كه نمي

د تا شجاعانه در برابر ملكوت بوآنگاه آماده خواهيم . عوبدياهاي امروزي داشت

 شيطان بايستيم و آن را به مبارزه دعوت كنيم.

اند و از  هاي مختلف بر سفره دنيا نشسته مسيحيت با دنيا سازش كرده است. فرقه

را پنهان ” نفر از انبيا صد“. ممكن است از خداوند بترسند و ميخورندخوراك آن 

كرده باشند. اما قادر نيستند در كنار يك بقيه كوچك بايستند، ملكوت و حاكميت خدا 

هاي معاصر را به چالش بخوانند. اين كار از نظر  ها و ايزابل را اعالم كنند و اخاب
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آنها بسيار خطرناك است. اما خدا همواره اقليتي را براي خود دارد كه براي اعالم 

 اند. و تعمير مذبح او آماده و تجهيز شدهحقانيت ملكوت او 

اند. او رو  اكنون ديگر ايليا كاماًل قانع شده بود كه قوم او و از جمله انبيا، فاسد شده

اما هر يك از آنها  دانست. مي” خدا ترس“در روي كسي ايستاده بود كه خود را 

ن و قاطران علف آقاي خود بودند. يكي با اخاب همراه شده بود تا براي اسبا ۀنمايند

با خدا همراه شده بود تا ملكوت او را اعالم كند. بدون  – ايليا – پيدا كند و ديگري

صد نفر از  او ترسيد اما در خدمت اخاب و خاندان او بود.  ترديد عوبديا از خدا مي

انبيا را پنهان كرده و پرورده بود اما هيچيك از آنان و از جمله خود او در اين مقطع 

نقشي داشته باشد.  اسرائيلتوانست در اعالم و برقراري ملكوت خدا در  نمي زماني

آنان براي چنين امر مهمي نه آموزش ديده بودند و نه آمادگي داشتند. زماني كه ايليا 

 ۀدر غارها پنهان شده بودند و يا بر سفر يا گذرانيد، آنها دوران آمادگي خود را مي

 كردند. آقا را خدمت ميخوردند. آنان دو  ايزابل غذا مي

كنند تحت  ما قصد نداريم وارد بحث بغرنجي بشويم كه برخي از افراد مطرح مي

 ”هر شخص مطيع قدرتهاي برتر بشود“اين عنوان كه خدا به ما حكم كرده است كه 

كنند اما آنها تفاوت  (. بعضي با سرسختي در اين مورد بحث مي1: 13يان )روم

يك مقوله كتابمقدسي ” اطاعت“اند.  را فراموش كرده” همكاري“و   ”اطاعت“ميان 

يك تبعيت غير كتابمقدسي از  ”همكاري“و عملي مثبت در متابعت از خدا است. 

كند و بدون استثناء  اقتدار دنيوي است كه مردم را به مسيرهاي اشتباه هدايت مي

 مغاير با اراده خداست.

 

 دو گروه از خادمین خدا

شناخته نشده ” اسرائيلمضطرب كننده “عوبديا يك نمونه مناسب است. او به عنوان 

بقيـۀ شد. اين است آنچه كه  بود و اين لقب درخاندان اخاب تنها به ايليا نسبت داده مي

همواره بايد با آن شناخته شوند. اما در اين دوران كه مسيحيان سازشكار با  وفادار

كنند، هرگز برچسب بنيادگرا، متعصب،  مكاري ميهاي دنيوي و دولتها ه نظام

نها زده نخواهد شد. آنها تهديدي براي شيطان يا ملكوت او به  بين به آ افراطي يا كوته

دشمن  ” اسبان و قاطران“براي  ”علف“آيند. چرا؟ چون سرگرم يافتن  حساب نمي

 هستند.

وي، كليساهاي مسيحيت هاي دني چنين نيستند. آنها مضطرب كننده نظام بقيـۀ وفادار

خاطري هستند كه در پي كسب ثروت و لذايذ  بال و آسوده امروزي و مسيحيان فارغ

باشند. خداي اين دنيا، از وجود كساني كه يك پا در ملكوت او و يك پا  دنيا مي

داند كه يك پاي آنها را در  درملكوت خدا دارند ناخرسند و مضطرب نيست. او مي



89 
 

كافي است كه مانع از ورود كامل آنان به ملكوت خدا بشود. اختيار دارد و همين 

برخود بگذارند در حالي كه  ”مسيحي“دهد كه نام  حتي اين ايمانداران را فريب مي

 كنند. عماًل ملكوت شيطان را خدمت مي

خواست يك پاي خود را در ملكوت  عوبديا با تغذيه كردن انبياي بزدل و ترسو مي

خدا بگذارد در حالي كه به دنبال يافتن علفزار براي اسبان و قاطران اخاب نيز بود. 

 اگر يك نبي كالم ملكوت خدا را اعالم نكند در واقع نبي نيست. 

متي  7 تا 5لكوت را در فصول زماني كه خداوند ما عيسي شالوده قوانين و احكام م

از در تنگ داخل شويد. زيرا فراخ است آن “ كرد به صراحت فرمود: ريزي مي پي

دي به هالكت است و آناني كه بدان داخل ؤدر و وسيع است آن طريقي كه م

دي به ؤشوند بسيارند. زيرا تنگ است آن در و دشوار است آن طريقي كه م مي

 (.15-13: 7)متي” اند و يا بندگان آن كم حيات است

دهد كه عيسي در مورد غيرايمانداران صحبت  چهارچوب متني اين آيات نشان مي

كند. گروه اول در مسير سازشكاري  كند. او به دو گروه از ايمانداران اشاره مي نمي

روند.  به پيش مي بقيـۀ وفادارناپذيري  كنند و گروه دوم در طريق سازش حركت مي

ان خدا را به سوي در تنگ و طريق دشوار هدايت نكند نبي كاذب هر نبي كه فرزند

ايستد و ديگران را تا حد امكان به سوي  است. نبي واقعي بر حقانيت ملكوت خدا مي

شود. ثمره او فرزندان ملكوت خدا هستند. به همين دليل بود كه  آن رهنمون مي

هاي ايشان خواهيد  ا از ميوهايشان ر“كالم خدا را چنين ادامه داد:  16خداوند در آيه 

نه هركه مرا خداوند “فرمايد:  در همين متن و در دنباله سخنان خود مي ”.شناخت

خداوند گويد داخل ملكوت آسمان گردد بلكه آنكه اراده پدر مرا كه در آسمان است به 

جا آورد. بسا در آن روز مرا خواهند گفت: خداوندا، خداوندا، آيا به نام تو نبوت 

هر ظا معجزات بسيار تو وديم و به اسم تو ديوها را اخراج نكرديم و به نامننم

خواهم گفت كه هرگز شما را نشناختم. اي بدكاران  نساختيم؟ آنگاه به ايشان صريحًا

  ”.از من دور شويد

دهد كه او نوع  بدون ترديد غيرايمانداران مخاطبين عيسي نيستند. متن نشان مي

 مدنظر داشته است. اين ايمانداران چه كساني هستند؟ خاصي از ايمانداران را

بسيار ساده  باال سؤالاگر به دو نمونه عوبديا و ايليا توجه كنيم خواهيم ديد كه پاسخ 

ترسند و انبياي پنهان شده  هستند كه از خداوند مي عوبدياهاييو روشن است. يا آنها 

تمامي  با وجودوهله اول: در  ههستند ك ايلیاهاييكنند و يا  خدا را تغذيه مي

هاي معاصر نشان  دوم: خود را به اخاب ،اند خطرات، زير دست خدا تعليم ديده

هاي شريرانه آنان را به  طلبي هاي دنيوي و جاه اين هدف كه امپراتوري دهند با مي

 و سوم: ملكوت و حاكميت خدا را اعالم كنند. ،چالش بخوانند
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اين عمل “مشغول هستند كه آيا  سؤالا اين مسيحيان و كليساي امروزي شايد ب 

براي آنها مهم نيست كه صلح به قيمت ملكوت خدا بدست بيايد. ” آميز است؟ صلح

. ميطلبدب صلح، فيض و محبت غلراحتي و آرامي است و ا بدنبال ،طيف اكثريت

كساني كه به مسيح و حاكميت ملكوت او  – قرار دارد بقيـۀ وفادارايشان  مقابلدر 

كنند. آنها بي اعتنا به   دار هستند و از رويارويي با دشمن به هر بهايي استقبال ميوفا

آماده اعالم حاكميت خدا هستند. از چشم انداز طيف  خطرات موجود، مشتاق و

اكثريت، امور اين دنيا بسيار مهمتر از آن هستند كه بتوان به خاطر ملكوت خدا از 

رسد كه ملكوت خدا براي آنها يك  ت به نظر ميپوشي كرد. بسياري از اوقا آنها چشم

 موضوع فرعي و دور از دسترس است.

او فرمان يافت تا خواب ناز پادشاه و ملكه شرير او  .كرد اينگونه فكر نمي اما ايليا

در عين حال ولی قيمت آشفته سازد. آري آنها در آرامش بودند  در گناه را به هر

خيزند تا  بپا مي بقيـۀ وفادارپرستيدند. در چنين شرايطي است كه  مي نيز ها را بت

توفاني براه بياندازند. هميشه اينگونه بوده، اينگونه هست و اينگونه خواهد بود تا 

روزي كه خداوند بازگردد. توفاني كه در نتيجه اعالم ملكوت خدا برپا شود همواره 

وت شيطان است. اي كاش نياز به چنين بهتر از آرامي كاذب و سازشكارانه در ملك

خدا بايد برخيزند و حاكميت خدا را اعالم كنند. طيف  بقيـۀ وفاداراما  ميبود،توفاني ن

كه آماده و يك اقليت كوچك،   ،بقيـۀ وفاداراكثريت در خواب راحت هستند. تنها يك 

ر ايام شود. اگر ايليا د با هر خطري به خاطر ملكوت خدا روبرو مي ،بيدار است

رقيب خود را بر افكار  نبود، آنگاه انبياي بعل قدرت بي اسرائيلاخاب و ايزابل در 

 كردند. قوم خدا همچنان حفظ مي

كه توجهي به آرامش و راحتي خود نداشت. او با  برخيزانيداما خدا مردي را 

آرامشي كه در نتيجه قرباني كردن حرمت ملكوت خدا به دست بيايد مخالف بود. 

توانست منفعل باقي بماند و در كمال راحتي و آرامش، بعل و انبياي آن  ه ايليا ميالبت

پرستي را به حال خود رها  ها و استحكامات بت توانست قلعه را تحمل كند. او مي

كند. اما پس از سه سال و نيم مشاركت با خدا و تعليم گرفتن از او، و دريافت تمام 

توانست از فرمان خدا سرپيچي كند و كار  بود، نميمكاشفاتي كه خداوند به وي داده 

 .گيرداو را ناديده 

بردن به وضعيت ناگوار انبياي خدا آماده بود تا با  ايليا بعد از مالقات با عوبديا و پي

بقيـۀ رفت تا نماينده  اخاب روبرو شود. اكنون همه چيز به او بستگي داشت. او مي

 ممكن بود جان خود را از دست بدهد.  خدا باشد حتي با وجود اينكه وفادار

ايشان به وساطت خون بره و كالم شهادت خود بر او ]شيطان[ غالب آمدند و جان “

 (.11: 12شفه )مكا ”دوست نداشتند خود را
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 فصل شانزدهم

 اسرائیلاي مضطرب كنندة 

پس عوبديا براي مالقات اخاب رفته او را خبر داد و اخاب به جهت مالقات ايليا “

را مضطرب  اسرائيلآمد و چون اخاب ايليا را ديد وي را گفت آيا تو هستي كه 

سازم بلكه تو و خاندان پدرت. چونكه  را مضطرب نمي اسرائيلسازي؟ گفت من  مي

را نمودي. پس االن بفرست و تمام  اوامر خداوند را ترك كرديد و تو پيروي بعليم

را نزد من بركوه كرمل جمع كن و انبياي بعل را نيز چهارصد و پنجاه نفر  اسرائيل

: 18شاهان پاد 1)” خورند و انبياي اشيريم را چهارصد نفر كه بر سفره ايزابل مي

16-19.) 

 پذيرش مسئولیت ملكوت

داند و همه كس و  بدبختي ميتوجه داشته باشيد كه يك گناهكار ديگران را مسئول 

كند كه هرآنچه  . انسان فراموش ميغير از خودش داند همه چيز را مقصر مي

رود. قوانين ملكوت  برخالف ملكوت خدا باشد به تدريج و به خودي خود از ميان مي

كنند. قانون ملكوت را  ت منصفه، پليس و زندان عمل ميأبدون نياز به قاضي، هي

ينيد كه خود به خود شكسته خواهيد شد. اين اصل هم به فرد و هم بشكنيد و آنگاه بب

 اشاره دارد.به ملت 

خود را روي  هبه عنوان يك ملت مرتكب گناه شد اسرائيلاخاب به عنوان يك فرد و 

 ، او راايليا را مقصر دانسته اخاباز ملكوت خدا برگردانيده بودند. اكنون 

متوجه نبود كه ارتداد خودش عامل بروز  وخواند. ا مي اسرائيلمضطرب كننده 

بلكه  اسرائيلقحطي بوده است. او ايليا را نه به عنوان عامل اجراي داوري خدا بر 

بيند. نسل امروز نيز مانند اخاب خدا را مسبب  ها مي به چشم مسبب تمام گرفتاري

د و باور خواهد مسئوليت خود را بپذير نمي و داند تمام مشكالت و ناماليمات دنيا مي

  اند. ملكوت او شده ني از خدا گرفتار قوانين خودگردانكند كه به دليل رويگردا

من “پاسخ تند و دندان شكن ايليا نشان داد كه مقصر بايد مسئوليت خود را بپذيرد: 

سازم بلكه تو و خاندان پدرت. چونكه اوامر خداوند را  را مضطرب نمي اسرائيل

 ”.را نمودي ترك كرديد و تو پيروي بعليم
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 بقیـۀ وفادارشهامت 

رحم و سنگدل از خود نشان  چه شهامتي در برابر اين پادشاه بي ايليا به راستي كه

داد! به خاطر داشته باشيد كه ما از يك جامعه دموكراتيك كه مردم حق آزادي بيان 

كنيم. در آن زمان سالطين قدرت مطلق بر همه چيز مردم از  دارند صحبت نمي

از دهان اخاب سر از بدن  داشتند. تنها با يك كلمه هايشان جمله جان و مال و خانواده

شد. اما ايليا توسط خداوند فرستاده شده بود. او با قدرت و شهامت الزم  ايليا جدا مي

تجهيز شده بود تا بتواند با اين پادشاه شرير مقابله كند. ايليا از بهاي اين كار مطلع 

او  دانست كه اكنون همه چيز به او بستگي داشت و شناخت و مي بود. او خدا را مي

كرد. اگر طبق مكاشفه خدا  عمل مي اسرائيلبود كه بايد از جانب خدا براي رهايي 

رحمانه شيطان آزاد سازد. ايليا  توانست ملت خود را از سلطة بي كرد مي رفتار مي

يافته بود كه يهوه و بعل را رو در روي يكديگر قرار بدهد.  مأموريتانتخاب شده و 

سفره از كه  ،اخاب تمامي انبياي خود و همسرش رااين پيشنهاد كه  بنابراين با

در كوه كرمل جمع كند عماًل پادشاه را به مبارزه دعوت كرد.  ،خوردند  ايزابل مي

پس “كرد:  مانند اينكه خدا از دهان ايليا صحبت مي اي! درست چه فرمان مقتدرانه

ي بعل را نيز را نزد من بر كوه كرمل جمع كن و انبيا اسرائيلاالن بفرست و تمام 

از انبياي اشيريم را چهارصد نفر كه بر سفره ايزابل  ،چهارصد و پنجاه نفر

  ”.خورند مي

 اسرائيلپس اخاب نزد جميع بني “واكنش اخاب گواه اقتدار كالم و فرمان ايليا بود: 

 (.20: 18شاهان پاد 1) ”فرستاده انبيا را بر كوه كرمل جمع كرد

اي  دور بود اما تعداد دقيق انبياي كذبه اسرائيلاگرچه ايليا به مدت سه سال و نيم از  

از قحطي شديد رنج  اسرائيلدانست. زماني كه  خوردند را مي سفره ايزابل مي كه بر

اشيريم ميهمان سفره ايزابل بودند. دنيا خاصان نفر از انبياي بعل و  850برد،  مي

ا براي قوم خدا ارزشي قائل نيست. ايليا از كثرت تعداد آنها كند. دني خود را تغذيه مي

هراس نداشت. او مصمم بود كه قدرت و حاكميت شيطان را به چالش بخواند. 

در  رو اسرائيلايليا آمده بود تا يهوه و بعل را در حضور  ،چنانكه پيشتر اشاره شد

ماندند.  رت شيطان ميرو كند. قوم او ديگر نبايد بيش از اين در ملكوت ظلمت و اسا

 اسرائيلخواست بني  ايليا حاضر بود هرچيزي را در محك آزمايش بگذارد. او مي

 خدا را آنگونه بشناسند كه خود او شناخته بود.

شود  رحمانه قدرتهاي تاريكي گرفتار مي زماني كه طيف اكثريت در دام حاكميت بي

ام مسيحيت ظاهري عمل اي كه در يك نظام مذهبي دروغين به ن هو انبياي كذب

 بقيـۀ وفادارهاي خدمت در وجود  آنگاه شعله ،كشانند كنند او را به اسارت مي مي

كشد  رنج مي انبیاي كاذب مذهبكشد. قوم خدا حتي امروز نيز زير دست  زبانه مي

نشسته است كه از ترس جان خود شهامت مبارزه  انبیاي پنهان شده خدايا به اميد 
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ي كه مكاشفه واقعي از شخصيت بقيـۀ وفاداريطان را ندارد. اما آشكار با ملكوت ش

خدا دارند چنين نيستند. آنها به خاطر ملكوت خدا و رهانيدن برادران و خواهران 

كنند. آنان به خاطر  خود از ملكوت شيطان حاضر هستند كه همه چيز خود را ترك

 قوم خدا حاضر هستند به هر قيمتي مبارزه كنند.

 بازماندگان وفادار احیا كردن

يان اسرائيلي را بپرسد كه ايليا از سؤالخواهد از قوم خدا همان  مي بقيـۀ وفادار

لنگيد؟ اگر يهوه خداست او را پيروي  تا به كي در ميان دو فرقه مي“پرسيده بود: 

 (.21: 18شاهان پاد 1) ”نماييد و اگر بعل است وي را پيروي نماييد

است. هنگامي كه قوم خدا به واسطه فريب و  وفاداربقيـۀ اين روح حقيقي 

افتد افكارش نسبت به حقانيت كالم خدا تيره و تار  سازشكاري در دام شيطان مي

فرستد تا قوم او را از  گردد. در چنين زماني است كه خدا ايلياي خود را مي مي

شود  اني مينمونه و الگوي كس بقيـۀ وفادارتاريكي برهاند. در چنين زماني است كه 

 كنند. كه هنوز خدا را با تمامي قلب خود جستجو مي

كرد كه تنها شخص وفادار  اگر چه ايليا در تنهايي و احساس درماندگي خود فكر مي

حضور داشتند كه  اسرائيلوفادار در ايماندار  7000است اما در واقع  اسرائيلدر 

آنان صرفًا چشم براه ظهور (. 18: 19شاهان پاد 1) در مقابل بعل زانو نزده بودند

يك نبي يا رهبر پيشاپيش خود بودند تا برخيزند و حاكميت خدا را اعالم كنند، و ما 

اي كه رهبر  بردند تا لحظه نيز بايد چنين باشيم. آنها در حال آماده باش به سر مي

قدرت اين كار را  شانخود چونبيايد و ايشان را چون يك سپاه سازماندهي كند، 

د. بدون ترديد آنها از شهامت ايليا در مقابله كردن با خاندان اخاب و انبياي نداشتن

 دروغين او احساس وجد و شادماني كرده بودند.

هاي مسيحيت زانو  ها و اشيريم امروز نيز يقين داريم كساني هستند كه در برابر بعل

حاكميت  شيپوري هستند كه با روح ايليا بقيـۀ وفاداراند. اين افراد هم چشم براه  نزده

كشند بلكه مذهب  . آنگاه همه با هم نه فقط دنيا را به چالش ميبصدا در آورندخدا را 

دروغيني كه تحت نام مسيحيت به جهانيان معرفي شده است را به مبارزه 

 خوانند. آنها در كنار يكديگر براي رهايي شمار كثيري از ايمانداراني كه ذهن و مي

فكرشان در پي ماديات، ثروت، لذت، خودمحوري و مذهب غيركتاب مقدسي 

 مسيحيت، تاريك و فاسد شده است با خداوند همكاري خواهند كرد.

شايد اين سخنان، سخت و ناخوشايند به نظر برسند اما اغلب مواقع در تاريخ قوم 

ي به وفادار بقيـۀخدا وضعيت همينگونه بوده است. در ايام سلطه تاريكي، همواره 

حيات خود ادامه داده است تا براي شرارت عظيم، ارتداد دروني و ركود كليسا ماتم 

مشتاق و منتظر درخشش مجدد نور حقيقت است تا يكبار  بقيـۀ وفاداربگيرد. اين 
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ديگر اعالم كند كه خدا، نجات دهنده و پادشاه است. يكي از مقدسين نسل گذشته 

خود را بدون شاهد نگذاشته است. اگرچه گاه اينجا و  خدا هرگز“چنين نوشته است: 

اي عظيم و پرنور را نظاره كنيم كه ابرهاي شب را  توانيم ستاره گاه آنجا، اما مي

دانيم كه  گرداند. ما مي ند و كليساي تاريك و وامانده در بيابان را منور مييزكنار م

از راه برسند اما در همه  بار دهد تا ابرهاي تاريك و غم خداي مبارك ما اجازه مي

 ”.سو و ضعيف به نظر برسند درخشند اگر چه كم اعصار ستارگاني هستند كه مي

كه يكي از  بخواهندآرزوي قلبي من اين است كه خوانندگان اين كتاب از صميم قلب 

هرچند ضعيف. سو،  كم نداين ستارگان كوچك در شب ظلماني مسيحيت باشند هرچ

تاريك ما را پنهان كرده باشد، همان ابرهاي تاريكي كه  شايد ابرهاي متراكم و

برادران و خواهران ما را در يك نظام مذهبي اسير كرده است، اما خداوند 

سو، هرچند ضعيف. ايليا ستاره  خواهد كه حقيقت از ما بدرخشد. هرچند كم مي

بل را كه اي بود. او توانست قلعه بعل را درهم بكوبد و سفره ايزا پرنور و درخشنده

اژگون سازد. تنها با فيض خدا خوردند و هاي ظلمت برآن مي انبياي دروغين قدرت

بود كه سرانجام ايليا توانست به مردم خود نشان بدهد كه زانو زدن در برابر 

 ز خداي زنده حماقت و بيهوده است.هرچيزي ج

 چالش مسیحیان سست عنصر

پرسيد تا زمان بازگشت خداوند ما قابل طرح است. اين  اسرائيلي كه ايليا از سؤال

تا به كي درميان دو “ي است كه از هر نسل مسيح باوري بايد پرسيده شود: سؤال

لنگيد؟ اگر يهوه خداست او را پيروي نماييد و اگر بعل است، وي را پيروي  فرقه مي

من تنها نبي يهوه باقي “اما قوم هيچ پاسخي ندادند. آنگاه ايليا ادامه داد:  ”.نماييد

(. قبل از آنكه 22 :18شاهان پاد 1) ”ام و انبياي بعل چهارصد و پنجاه نفرند مانده

پرسش ايليا را بررسي كنيم الزم است توضيح كوتاهي در مورد آيه اخير بدهيم. اين 

كند كه ايليا بينش درستي در مورد وضعيت مذهبي و بحران دروني  آيه ثابت مي

دهد كه ايليا هرگز عوبديا و يكصد انبياي پنهان شده را  و نشان مي ،داشت اسرائيل

توانسته بودند به عنوان انبياي حقيقي خدا وظيفه خود را نآنها  به رسميت نشناخت.

كردند و  شايد آنها افراد خوبي بودند كه به اعمال مذهبي خود افتخار مي انجام بدهند.

را نجات داده بودند. اما هيچكدام از اينها  حتي ممكن است مانند عوبديا جان افرادي

توانستند در صف انبياي  شد كه انبياي حقيقي خدا باشند. تنها زماني مي باعث نمي

راستين يهوه قرار بگيرند كه بر ضد اخاب و ايزابل و انبياي دروغين آنها 

ما از نبي بودند ا  ،اسرائيلخاستند. آنها از نظر خودشان و حتي از ديد مردم  برمي

 بقيـۀ وفادارانداز خداي زنده كه ايليا نماينده او بود، چنين نبودند زيرا به عنوان  چشم

 بر ضد پرستش بعل فعاليت كرده بودند. 
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يك ويژگي شخصيتي خاص وجود دارد كه سبب رشد او  بقيـۀ وفاداردر زندگي 

وجود آنان ي را دعوت نكرد چون اين ويژگي را در يشود. خدا هرگز چنان انبيا مي

و نگران زندگي خود بودند. در واقع بيشتر از آنكه به  اننديد. آنها به شدت ترس

 ،ملكوت خدا فكر كنند دلواپس خود بودند. زماني كه ايليا پرسش خود را مطرح كرد

كند كه  اين امر تاكيد مي .”قوم در جواب او هيچ نگفتند“دهد كه كالم خدا شهادت مي

آنها در ميان دو فرقه يعني پرستش يهوه يا پرستش بعل بينش ايليا درست بود. 

توانستند پاسخي بدهند چون از خودشان مطمئن نبودند.  لنگيدند. طبعًا نمي مي

توسط اخاب، ايزابل و انبياي كذبه منحرف شده و راه خود را گم كرده بود.  اسرائيل

بردند  ي به سرميپرستي بودند. آنان در تاريك مردم تحت تاثير خرافات ناشي از بت

توانستند راه بازگشت به سوي يهوه و مذبح رحمت و فيض او را ببينند. پس  و نمي

توانست ببيند و آنها را از تاريكي به سوي نور ملكوت  احتياج به كسي داشتند كه مي

تا به كي درميان دو فرقه “پرسيد:  انايليا ايستاد و از آن پسخدا راهنمايي كند. 

يهوه خداست او را پيروي نماييد و اگر بعل است وي را پيروي لنگيد؟ اگر  مي

 ”.نماييد

كند كه خود را از مسيحيت سازشكار و دروغين جدا  خداوند عيسي از ما دعوت مي

 اسرائيلگردن بگيريم. همانطور كه ايليا دعوت خدا را به قوم ه ب را كنيم و يوغ او

زندان خدا را به طور مستقيم ابالغ كرد، روح القدس نيز امروزه هر يك از فر

هاي  خواند كه از نظام كند و فرا مي كند. او هر ايمانداري را ترغيب مي دعوت مي

پرستي، فساد اخالقي، ماديات، اسارت نفس، و بسياري  عبادي دروغين، بت

كنند جدا شود.  هاي روحاني ديگر كه تحت لواي مسيحيت عمل مي اسارت

كند تا بتوانيم براي مقابله با  او جمع مي بقيـۀ وفادارمسيح و  دورالقدس ما را  روح

 .قرار گيريمهاي فاسد و شرير انساني مورد استفاده او  نظام

مارتين لوتر براي نجات قوم خدا از اسارت مذهب زمانه خود بپا خواست. مردم 

لوتر  ولی مورد سوءاستفاده و استثمار نظام مذهبي زمان خود قرار گرفته بودند.

قصد نداشت كه هرج و مرج ايجاد كند. اما امروز هرج و مرج در بين  هرگز

سير قهقرايی شود. مذاهب مسيحي از نظر خدا بيش از پيش  اكثريت قوم خدا ديده مي

كنند. نسل معاصر لوتر دسترسي به كتاب مقدس نداشتند. اما عذر و بهانه ما  مي طی

پرستي، ماديگرايي، تفرقه  ، بتتا شرارت ميدهداجازه آيا دسترسی به كالم چيست؟ 

و جدايي در ميان ما رشد كند؟ آنهم تحت پوشش آزادي مسيحي؟! خير به هيچ وجه! 

و شبيه  در ايام يربعام است! اسرائيلاين مسيحيت واقعي نيست. بلكه بيشتر شبيه 

در دوره اخاب و ايزابل! و يا مانند عوبديا است كه در قصر اخاب خدمت  اسرائيل

در جستجوي علف براي اسبان و قاطران او بود. آري اين مسيحيت حتي  كرد و مي

مانند آن يكصد انبيايي است كه در غارها مخفي شده بودند و كسي مثل عوبديا ايشان 

 كرد. را تغذيه مي
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امروز ما به كساني احتياج داريم كه مانند ايليا با شهامت بايستند، مسيحيت كنوني را 

قوم خدا را آزاد كرده ايشان را به سوي ملكوت حقيقي كه  به مبارزه دعوت كنند و

همانا ملكوت خدا است هدايت نمايند. اگر كليسا در بندگي ملكوت اين دنيا به سر 

برد، كجا هستند افرادي مانند ايليا كه بتوانند كليسا را به سوي ملكوت خدا هدايت  مي

(. 14: 15 واهند افتاد؟ )متيدو در چاه نخ راهنماي كور شود آيا هر ركنند؟ اگر كو

ر است كه از شخصيت خدا و خصوصيات او مكاشفه دارد. تنها آنان اوفاد ةتنها بقي

باشند. تنها آنها  هستند كه مشتاق ورود به ملكوت خدا بر طبق نقشه و برنامه خدا مي

د توانند براي خدا بايستند و بدون توجه به بهايي كه بايد پرداخت و قرباني كه باي مي

 حاكميت خدا را اعالم كنند. کردتقديم 
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 فصل هفدهم

 نبرد میان مذبح خدا و مذبح شیطان

بقيـۀ ورزي اخاب و ايزابل خشم سنگين خود را متوجه  همذهب با حمايت و كين

حكمت از “كرده است. اما هر چيز بايد آزموده شود. خداوند عيسي فرمود:  وفادار

برجاي خواهد  حقیقتي(. هر 19: 11 )متي ”فرزندان خود تصديق كرده شده است

 ايليا در ادامه سخنان خود چنين پيشنهاد كرد: فرو خواهد ريخت.  دروغيماند و هر 

ام و انبياي بعل چهارصدو پنجاه نفرند. پس به ما دو  من تنها نبي يهوه باقي مانده“

آن را  گاو بدهند و يك گاو به جهت خود انتخاب كرده و آن را قطعه قطعه نموده

گذارم و  برهيزم بگذارند وآتش ننهند. و من گاو ديگر را حاضر ساخته بر هيزم مي

آن نهم. و شما اسم خداي خود را بخوانيد و من نام يهوه را خواهم خواند و  آتش نمي

و تمامي قوم در جواب گفتند نيكو گفتي.  خدايي كه به آتش جواب دهد او خدا باشد.

گفت يك گاو براي خود انتخاب كرده شما اول آن را حاضر پس ايليا به انبياي بعل 

سازيد زيرا كه بسيار هستيد و به نام خداي خود بخوانيد اما آتش نگذاريد. پس گاو 

را كه به ايشان داده شده بود گرفتند و آن را حاضر ساخته نام بعل را از صبح تا 

دا يا جوابي نبود و گفتند: اي بعل ما را جواب بده. ليكن هيچ ص مي هظهر خواند

نمودند. و به وقت ظهر ايليا ايشان  ايشان بر مذبحي كه ساخته بودند جست و خيز مي

را مسخره نموده گفت به آواز بلند بخوانيد زيرا كه او خداست، شايد متفكر است يا 

باشد. يا شايد كه در خواب است و بايد او را بيدار كرد.  به خلوت رفته يا درسفر مي

ها  ها و نيزه خواندند و موافق عادت خود خويشتن را به تيغ به آواز بلند مي و ايشان

شد. و بعد از گذشتن ظهر تا  ساختند به حدي كه خون بر ايشان جاري مي مجروح مي

كردند ليكن نه آوازي بود و نه كسي  وقت گذرانيدن هديه عصري، ايشان نبوت مي

 (.29-22: 18شاهان پاد 1) ”كه جواب دهد يا توجه نمايد

 ناتواني در مذهب

و  ترين يكي از پرشكوه 18اين اشاره كردم كه اول پادشاهان باب  پيش از

، روح القدس حقايق زيبا و باالمتون در كالم خدا است. در آيات  ترين پرمعنی

عميقي را در مورد تفاوت موجود ميان عبادت مذهبي و پرستش زنده مكشوف 

ثيري در أدهد كه تعداد و شمار پرستندگان ت نشان مي كند. به طور نمونه، به ما مي

اشيريم در  ینفر از انبيا 400نفر انبياي بعل و  450نتيجه پرستش وعبادت ندارد. 

 (.19: 18شاهان پاد 1) گيرند برابر ايليا كه تنها نبي يهوه بود قرار مي
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روه انبياي ثيري ندارد. ايليا گأو فرياد كردن هيچ ت بينيم كه سروصدا همچنين مي

توانيد تصور كنيد كه  كذبه را ترغيب كرد كه اسم خداي خود را بخوانند. مي

 چهارصد و پنجاه نفر يكصدا اسمي را فرياد بزنند! چه طنين بلندي خواهد داشت!

. رقص اين انبيا فايده هستند ها نيز بي شود كه مراسم و آيين افزون براين، ثابت مي

ثيري در أاي نداشت. طوالني بودن عبادت ت اما فايدهيك آيين مذهبي و سنتي بود، 

هاي خود ساخته و حتي زخم زدن به خود نيز هيچ  دريافت پاسخ از خدا ندارد. نبوت

تواند قدرت كفاره داشته  اي ندارد و بيهوده است. خون گناهكاران چطور مي فايده

 گيرد: باشد؟ توجه كنيد كه چگونه ايليا آنها را به سخره مي

يا ايشان را مسخره نموده گفت به آواز بلند بخوانيد زيرا كه او خداست، شايد ايل“

باشد. يا شايد كه در خواب است و بايد او  متفكر است يا به خلوت رفته يا در سفر مي

خواندند و موافق عادت خود خويشتن را به  را بيدار كرد! و ايشان به آواز بلند مي

 1) ”شد ند به حدي كه خون ايشان جاري ميساخت ها مجروح مي و نيزه ها تيغ

 (. 28-27: 18شاهان پاد

بينيم كه به  آلود را مي اي انبياي زخمي و خون  عجب صحنه مضحكي! در اينجا عده

اي بدنبال داشته  كنند بدون اينكه نتيجه اي را اجرا مي دفعات مراسم مضحك و بيهوده

وقتي متوجه شدند كه كارهايشان  نصف روز طول كشيد. باشد. مراسم آنها تقريبًا

و بعد از گذشتن ظهر تا وقت گذرانيدن “فايده است دست به اقدام جديدي زدند:  بي

ليكن نه آوازي بود و نه كسي كه جواب دهد يا  كردند نبوت ميهديه عصر، ايشان 

 (.29)آيه  ”توجه نمايد

خود پي بردند به دهد؟ هنگامي كه به ناتواني  نشان نمي آيا اين ناتواني مذهب را

كردند. روز به نيمه  جاي بازگشت به سوي خداي زنده رويكرد نويني را اتخاذ

البداهه يك روش جديد و يك رويكرد تازه اختراع  رسيده بود كه انبياي بعل في

كردند. به جاي فرياد كردن و رقصيدن و زخم زدن به خود ناگهان شروع به نبوت 

بينيم. پس  ي نيافتاد، چنانكه امروز در مسيحيت نيز ميكردن نمودند. اما باز هم اتفاق

اند  برخي به نبوت كردن روي آورده  ها و مراسم مختلف، از پي بردن به ناتواني آيين

و برخي ديگر به موعظه كردن. اما موعظه بدون قدرت روح، يك عمل مذهبي 

 فايده است. بي
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 اهمیت قرباني عصر

رسيده  فرا (. وقت مناسب29: 18شاهان پاد 1)” عصري...تا وقت گذرانيدن هديه “

بود. براي پي بردن به اهميت اين واقعه و اين قرباني الزم است به سخنان موسي 

 رجوع كنيم:

. يك پیوستهبايد گذرانيد: دو بره يكساله هر روز  بر مذبحهايي كه  اين است قرباني“

و بره ديگر را در  ...ح نماذب در عصرو بره ديگر را  بره را در صبح ذبح كن

تا و موافق هديه ريختني آن بگذران  عصر ذبح كن و براي آن موافق هديه صبح

در  قرباني سوختني دائمي. اين عطر خوشبو و قرباني آتشین براي خداوند باشد

به حضور خداوند در جايي كه با هاي شما نزد دروازه خيمه اجتماع خواهد بود  نسل

مالقات  اسرائیلبگويم. و در آنجا با بني  تا آنجا به تو سخن كنم شما مالقات مي

و  كنم مي مقدسو خيمه اجتماع و مذبح را  كنم تا از جالل من مقدس شود مي

. و من در میان بني كنم تا براي من كهانت كنند هارون و پسرانش را تقديس مي

باشم و خواهند دانست كه من يهوه خداي  ساكن شده خداي ايشان مي اسرائیل

ايشان ساكن  ام تا درمیان ايشان هستم كه ايشان را از زمین مصر بیرون آورده

 (.47-39: 29 )خروج ”شوم. من يهوه خداي ايشان هستم

اند جلب كنم.  خواهم توجه شما را به آياتي كه به صورت پررنگ چاپ شده مي

به خاطر پادشاهان و كاهنان فاسد نتوانسته بود  اسرائيلادي بود كه سالهاي زي

صداي خدا را بشنود. اكنون گذرانيدن هديه عصر بر مذبح مقدس خدا به معناي 

توجه داشته باشيد كه هديه عصر  كنم وقف و تسليم مجدد به يهوه بود. خواهش مي

تسليم كامل و وقف شدن قرباني گناه نبود بلكه قرباني سوختني بود كه به نشانه 

شد. اين قرباني به معناي  به يهوه خداي خود به حضور خدا تقديم مي اسرائيل

به ملكوت خدا و پذيرش حاكميت مطلق او برخود بود. هديه عصر  اسرائيلوفاداري 

داد كه خدا يكبار ديگر در ميان ايشان ساكن شده است، همان خدايي كه  شهادت مي

داد كه آنها قوم او  رهانيده بود. اين هديه يكبار ديگر نشان مي آنان را از بندگي مصر

هستند و از اسارت بت صيدونيان كه بعل نام داشت و نظام مذهبي كاذبي كه 

رحمانه  يعني آزاد شدن از سلطه بياند. اين هديه  شان را بلعيده بود رها شده هستي

بود  اسرائيلديد عهد خدا با به معناي تج ملكه ديو زدة او ايزابل. هديه عصر و اخاب

  شد. اما درصورتي كه قرباني تقديم مي

 

 ”خدايي كه به آتش جواب دهد“
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شما “آتشي وجود نداشت! ايليا قباًل به انبياي بعل گفته بود كه : مانعي در كار بود

اسم خداي خود را بخوانيد و من نام يهوه را خواهم خواند و آن خدايي كه به آتش 

: 18شاهان پاد 1) ”خدا باشد. و تمامي قوم در جواب گفتند نيكو گفتنيجواب دهد او 

رو در رو قرار  اسرائيل(. چرا ايليا اصرار داشت كه يهوه و بعل در حضور 24

 اسرائيلباشد. قوم ” خدايي كه به آتش جواب بدهد“شاهد  بتواند اسرائيل تابگيرند؟ 

رده بود. آنان به ياد داشتند كه يهوه اگرچه فاسد شده بود اما تاريخ خود را از ياد نب

پدرانشان را از زمين مصر بيرون آورده و دستورات الزم براي ساختن خيمه 

توسط  اولین آتشدانستند كه  اجتماع و مذبح را بديشان داده بود. آنها همچنين مي

ه يهوه از آسمان افروخته شده بود. آنان به ياد داشتند كه استفاده از آتش افروخته شد

كه چگونه ناداب و  داشتندبه دست انسان براي مذبح يهوه ممنوع بود. آنان به خاطر 

با آتشي كه از آسمان فرو افتاد كشته شدند زيرا كه در  ،دو پسر هارون ،وهابي

انگاري خود و شايد در حال مستي سعي كرده بودند كه آتش بيگانه  حماقت و سهل

 ند.رابر مذبح يهوه بگذ

ساخته  مذبح بیگانهيان يربعام را به ياد داشتند كه دو اسرائيلافزون بر تمام اينها، 

بردند كه چندين و چند مذبح  بود. و اكنون تحت سلطه اخاب و ايزابل به سر مي

االيام است، خداي  كردند كه يهوه خداي قديم بيگانه را بنا كرده بودند. آنها درك مي

كردند كه ديگر  بر مذبح خويش افروخته بود. اما فكر ميپدرانشان كه ا ولين آتش را 

كردند كه  اند. آنان تصور مي در تاريخ كهن ايشان سپري شده” روزهاي خوش“

دوران سكونت يهوه و تكلم او با قوم خود به پايان رسيده است و حال ملكوت انسان 

 جايگزين ملكوت خدا شده است.

 را رو در رو قرار دهد و همه چيز را دراكنون ايليا موظف بود كه يهوه و بعل 

نفر انبياي بعل تمام روز خود را زجر داده بودند اما  450بوته آزمايش بگذارد. 

تا وقت گذرانيدن هديه “گويد:  هيچ اتفاقي نيفتاده بود. كالم خدا در اين خصوص مي

 ”.نه آوازي بود و نه كسي كه جواب دهد يا توجه نمايد ...عصري

و شخص اخاب، تمام انبياي بعل آنچه را كه در توان خود  اسرائيل از نظر مردم

داشتند انجام داده بودند. اما قرباني به همان صورت بر مذبح باقي مانده بود. پس 

توانست از آسمان آتش نازل  سوزانيد چه شد؟ آيا خدا مي آتشي كه بايد قرباني را مي

 كند؟ 

پرسيدند. طيف اكثريت  ت را از خود ميسؤاالهمين  اسرائيلبه احتمال زياد قوم 

اي كه از لحاظ علمي، منطقي و استداللي  توانست قبول كند كه چنين پديده نمي

كردند  نمود اتفاق بيفتد. آنها در جهل و باورهاي خرافي خود تصور مي غيرممكن مي

ا كرد؟ آيا ايلي كه پيشنهاد ايليا يك امر محال بود. آيا يهوه ايليا را اجابت مي
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توانست ثابت كند كه مرد ايمان است؟ به هرحال هديه عصر اكنون بر مذبح  مي

 بود نزول آتش از آسمان بود. الزم قرار داشت. صحنه آماده شده بود. تنها چيزي كه

 دو مذبح كه نماد دو پادشاهي بودند

خواهم يكبار ديگر ذهن شما را متوجه مذبح خدا و  قبل از آنكه ادامه بدهيم من مي

هاي تقديم شده بر آن نمايم. در ابتداي اين كتاب خاطر نشان ساختم كه نوع  ربانيق

آنگاه مذبح  ،شد قرباني معرف هويت مذبح بود. اگر قرباني گناه بر مذبح تقديم مي

مذبح نماد حاكميت خدا و   شد، نماد كفاره گناهان بود. اگر قرباني سوختني تقديم مي

قرباني بود. قرباني سوختني به معناي تسليم  ةم كنندتصديق خداوندي او از سوي تقدي

 كامل به خداوندي يهوه بود. 

شود. سي. اچ.  ها در كتاب الويان با قرباني سوختني آغاز مي فهرست قرباني

اگر با قرباني سوختني شروع كنيم، مسيح را “گويد:  مكينتاش در اين خصوص مي

اگر در مورد اراده خدا  ”.آورد جا مي بر روي صليب خواهيم ديد كه اراده خدا را به

ملكوت تو بيايد. “: ممطمئن نيستيم شايد الزم باشد كه دعاي رباني را به ياد بياوري

(. اراده خدا 10: 6 )متي ”ارادة تو چنانكه در آسمان است بر زمين نيز كرده شود

 بر قرار شدن ملكوت او بر روي زمين است. مرگ مسيح بر صليب جلجتا در وهله

 اول و مهمتر از همه در راستاي انجام اراده پدر صورت گرفت.

مسيح، در “دهد:  مكينتاش درمورد قرباني سوختني سخن خود را چنين ادامه مي

ما اغلب  ...چشم و دل خدا بود براینماد قرباني سوختني، به طور انحصاري 

بزرگ گناه در آنجا حل شد  مسئلةنگريم كه  صليب جلجتا را به عنوان جايگاهي مي

عيب قرار گرفت. جايي كه تقصيرهاي ما  و بين عدالت ابدي خدا و آن قرباني بي

كفاره شد وشيطان به طرز باشكوهي مغلوب گرديد. بياييد تا ابد شكرگزار اين 

گيرد اما فراتر از  بخش باشيم! صليب تمام اين حقايق را در بر مي محبت رهايي

ه محبت مسيح نسبت به پدر به زباني بازگو شد كه تنها پدر اينها، مكاني بود ك

درك نمايد. اين است جنبه ديگري كه در نماد قرباني  توانست آن را بشنود و

اي از فديه شدن مسيح براي گناه نبود  توانيم ببينيم. قرباني سوختني سايه سوختني مي

. در نماد قرباني بلكه مسيح بر فراز صليب، اراده خدا را به انجام رسانيد..

القدس اراده خداي پدر را متحقق  بينيم كه به قوت روح سوختني، خداي پسر را مي

 ”.سازد مي

يس اين جهان را بيرون اندازد و ملكوت خدا را ئاراده پدر اين بود كه مسيح، ر

مستقر نمايد. اين است آن مفهومي كه مذبح در زمان تقديم شدن قرباني سوختني پيدا 

بلكه او به نمايندگي از ملكوت  ،را كفاره كند اسرائيلايليا در آنجا نبود كه كرد.  مي

خدا در آنجا ايستاده بود تا ملكوت بعل را به مبارزه بخواند و از اين جهت پيشنهاد 
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هر ملكوت مذبح خاص خود را   كرد كه قرباني سوختني بگذرانند. در آن مكان،

 داشت. 

را از  بعلده بود گرفتند و آن را حاضر ساخته نام پس گاو را كه به ايشان داده ش“

ما را جواب بده. ليكن هيچ صدا يا جوابي گفتند اي بعل،  صبح تا ظهر خوانده مي

: 18شاهان پاد 1) ”نمودند جست و خيز مي بر مذبحي كه ساخته بودندايشان  .نبود

26). 

خداوندي بعل بود. اين مذبحي بود كه پيروان بعل ساخته بودند و معرف حاكميت و 

 اسرائيلداد  مذبح متروك و فروريخته يهوه قرار داشت كه نشان مي ،اما در كنار آن

ترس درسامره  حاكميت يهوه را ترك كرده بود. يك زماني و به نحوي مردمان خدا

توجهي  پايتخت حكومت شمالي آن مذبح را براي يهوه ساخته بودند. اما به دليل بي

فرمان ايزابل، آن مذبح خراب شده بود. ايليا همين مذبح را كه  مردم و احتمااًل به

 بود براي گذرانيدن قرباني سوختني بازسازي و مرمت كرد. مذبح يهوه
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 فصل هجدهم

 مذبح خداگیر  ی همهگيگان

 فقط يك مذبح پرستش

از  اوخدا ساختن هر مذبحي را براي پرستش در خارج از اورشليم منع كرده بود. 

به مكاني كه يهوه خداي “ زبان موسي به صراحت در اين خصوص فرمان داده بود:

شما از جميع اسباط شما برگزيند تا نام خود را درآنجا بگذارد يعني مسكن او را 

-5: 12نيه )تث ”را ببريد ...هاي سوختني قرباني به آنجابرويد. و  به آنجابطلبيد و 

6.) 

توانست از اين حكم سرپيچي كند و مذبحي  قوم خدا مي وفاداربقيـۀ بنابراين چگونه 

 بنا نمايد؟ اسرائيلرا در يك مكان ممنوعه در حكومت شمالي 

 اي از مذبح جهت يادبود نسخه

خوانيم كه وقتي  افتاد. در كتاب يوشع مي اين اولين باري نبود كه چنين اتفاقي مي

سبط جاد و نصف سبط منسي زمين وعده را تصاحب كرد، سبط رؤبين،  اسرائيل

تصميم گرفتند كه در آنسوي رود اردن به سمت مشرق و در زميني كه موسي 

اي از مذبح يهوه را  بديشان داده بود ساكن شوند. آنان پس از عبور از رود نسخه

 براي خود ساختند.

كه در كنعان بودند آن را شنيدند.  اسرائيلاين خبر به سرعت پخش شد و مشايخ 

له نمايندگاني را به سوي ايشان فرستادند تا در مورد انگيزه آن دو و نيم سبط بالفاص

از ساختن چنين مذبحي در بخش شرقي اردن تحقيق كنند. آنان بسيار خشمگين بودند 

كن نمايند. از اين جهت  ريشه اسرائيلرا در  ”ارتداد“خواستند هرگونه  و قاطعانه مي

دهنده با اسباط رؤبين، جاد و منسي برخورد  با لحن بسيار توبيخ آميز و هشدار

 كردند.

اما در پاسخ به ايشان گفته شد كه اين مذبح نه با هدف گذرانيدن قرباني بلكه صرفًا 

تا چون در مورد سهم خود از  ه بودهاي آينده ساخته شد به جهت يادبود براي نسل

از مذبح واقعي به عنوان شاهد ند آنان بتوانند به اين نسخه نك سؤالميراث خداوند 

اشاره كنند. به اين ترتيب آنها حق پرستيدن يهوه و سهيم شدن در ملكوت او را براي 

: 22 شعيو) را قانع كرد اسرائيلخود محفوظ نگاه داشتند. پاسخ آنان نمايندگان قوم 

10-29.) 
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 مذبح شكسته شده خداوند

بوجود آمده بود. آنان مانع از رفتن اكنون شرايط مشابهي در دورة اخاب و ايزابل 

اي  نمونه و نسخه بقيـۀ وفاداريهوه جهت عبادت به اورشليم شده بودند. اما  پيروان

از مذبح را ساخته بود تا شهادت دهد كه هنوز خود را بخشي از حاكميت يهوه 

از اين طريق نشان داده بود كه به ملكوت بعل تعلق ندارد.  بقيـۀ وفادارداند.  مي

 .توجه داشتايزابل اين مذبح را خراب كرده بود اما ايليا هنوز به آن 

بود كه هنوز پاسخ داده نشده بود.  اسرائيليك پرسش بسيار مهم در ذهن رهبران 

اگر اين مذبح فقط يك نمونه جهت يادگاري بود و گذراندن قرباني بر آن جايز نبود 

و همچنين تمامي انبياي بعل و  اسرائيلپس چگونه ايليا پيشنهاد اين كار را داد؟ تمام 

كردند كه اگر انبياي بعل  اشيريم از اين اصل مطلع بودند. احتمااًل با خود فكر مي

مذبح   بدون شك ايليا نيز شكست خواهد خورد. آتش يهوه صرفًا ،موفق نشدند

كرد نه مذبح ديگري را. ايليا به مدت سه سال و نيم در  اورشليم را روشن مي

گناه در هيچ مكاني جز دانست كه قرباني  خدا آموزش ديده بود. او ميمحضر 

له گناه در ميان نبود. بلكه موضوع اصلي ئاورشليم نبايد تقديم شود. اما در اينجا مس

اين بود كه آيا اين قوم در مكاني بسيار دور از اورشليم به ملكوت خدا تعلق دارند يا 

را متقاعد كرده بودند كه  اسرائيلخير. اخاب، ايزابل و انبياي بعل اسباط دهگانه 

 پذيرفته سرائيلايهوه ايشان را ترك كرده و آنها ديگر متعلق به ملكوت بعل هستند. 

 .ردبود كه اميدي براي بازگشت وجود ندا

كرد. يهوه هنوز آنان را دوست داشت  اكنون ايليا بايد خالف اين تصور را ثابت مي

. اگر يهوه فقط همين گرفت گشتند ايشان را در آغوش مي و اگر به سويش باز مي

آسمان آتش بياورد تا  توانست از پذيرفت، اگر ايليا مي قرباني سوختني را از آنان مي

شد كه از سوي يهوه خداي  متقاعد مي اسرائيلهديه عصري را بسوزاند، آنگاه 

پذيرفته شده است. اما آيا براستي خدا آتش خود را بر مذبحي كه خارج از  اسرائيل

 كرد؟ اورشليم ساخته شده بود نازل مي

دانست براي  يا مييان وجود داشت اما ايلاسرائيلمختلف در ذهن  سؤالهزار و يك 

كرد كه قوم خدا  چه فرستاده شده است. به هرحال، ايليا بايد اطمينان حاصل مي

 اند كه چه اتفاقي در شرف وقوع است:  فهميده

مذبح آنگاه ايليا به تمامي قوم گفت نزد من بياييد. و تمامي قوم نزد وي آمدند و “

يعقوب كه  بنيق شماره اسباط ايليا مواف تعمير نمود. و يهوه را كه خراب شده بود
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خواهد بود دوازده سنگ  اسرائيلبر وي نازل شده گفته بود كه نام تو  وندكالم خدا

و گرداگرد مذبح خندقي كه  مذبحي به نام يهوه بنا كردآن سنگها  اگرفت. و ب

 .(32-30: 18شاهان پاد 1) ”ساخت بذر داشتگنجايش دو پيمانه 

 يك مذبح جهاني براي قوم خدا

برخاست و مذبح يهوه را كه خراب شده بود تعمير كرد. او  بقيـۀ وفادارايليا در مقام 

با انجام اين كار عماًل اصل مهم حاكميت خدا را اعالم كرد. اما نكتة بسيار مهم و 

 تماميبايست  ساز اين بود كه اگر حاكميت يهوه اعالم شده بود پس مي سرنوشت

 شد. را شامل مي اسرائيل بني

در ميان خود متحد نبودند. بالفاصله بعد از سلطنت سليمان،  اسرائيل سفانه بنيأمت

كه شامل ده  اسرائيلحكومت شمالي يا  – به دو بخش تقسيم شد اسرائيلپادشاهي 

اگر ايليا مذبح را شد و حكومت جنوبي يا يهودا كه متشكل از دو سبط بود.  سبط مي

شامل  اسرائيلتوانست سوء تعبير ايجاد كند چرا كه  كرد مي بنا مي” اسرائيل“به نام 

. ميماندندنصيب  و دو سبط حكومت جنوبي يا يهودا بي ده سبط حكومت شمالي بود

ايليا موفق شماره اسباط “شد. در نتيجه  سبط بايد ذكر مي دوازدهبنابراين اسامي تمام 

  خواهد بود، اسرائیلد كه نام تو كه كالم خدا بر وي نازل شده گفته بو يعقوببني 

 ”.دوازده سنگ گرفت

 ،دنگذار نامي برخود مي چه بنابراين ايليا به مردم اعالم كرد كه مهم نيست كه

همه با هم فرزندان يعقوب و  همگييا يهودا. بلكه مهم اين بود كه بدانند  اسرائيل

گانه بر مذبح  دهقبايل دوازتمام  بخشي از ملكوت خدا هستند. از اين جهت اسامي

دوازده  تمامايستاده بود. با قراردادن  بقيـۀ وفادارنوشته شد. ايليا واقعًا بر اصل 

صرفنظر از تقسيمات سياسي   قوم نشان داد، تمامسنگ در مذبح، او عهد خدا را با 

 تقسيم كرده بود.  اسرائيلكه آنها را به دو حكومت يهودا و 

هاي مختلف  تواند ملكوت خدا را به بخش انسان نميملكوت خدا تقسيم شدني نيست. 

شود مشروط بر اينكه به  تقسيم كند. اين ملكوت تمامي فرزندان خدا را شامل مي

سوي او بازگشت كنند. به عنوان مثال، شايد مسيحيان امروزي تصميم بگيرند كه 

 نگعملكرد، مليت، رنگ پوست، فره  بدن مسيح را بر حسب عقايد، اصول ايماني،

در حضور خدا و مذبح ملكوت او بر  بقيـۀ وفاداربندي كنند. اما  امثال اينها تقسيم و

اصل وحدت و يگانگي ايستاده است. او خدا و پادشاه تمام مردم است. آنچه در كنار 

 اسرائيلمذبح شكسته اتفاق افتاد نه فقط بر ده سبط حكومت شمالي بلكه بر تمام ملت 

 ثير گذاشت.أت نيز بنيامين در حكومت جنوبي از جمله دو سبط يهودا و

ايليا مذبح شكسته را تنها و تنها بر مبناي اصل ملكوت خدا بازسازي كرد. او 

توانست كار ديگري جز ايستادن بر اصل شمول همگاني ملكوت خدا انجام  نمي
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ح بعل براي خدا برخي بر مذب“گفتار جالبي در اين خصوص دارد :  مكينتاشبدهد. 

كنند اما براي ارضاي  سیستم شرير را حفظ ميآنها  انند. به بيان ديگررگذ ي ميقربان

و  . ولي اين درست نيست. تنها مركز وحدتگذارند ن مي قابل قبولي بر آ خود نام

 .”شناسد نام عيسي است يگانگي كه خدا آن را به رسميت مي

گفته  استنلي جونزو حاكميت او است. چنانكه  یاين نام مظهر چيست؟ مظهر پادشاه

 ”.و شخص غيرقابل تغيير است مظهر حاكميت تزلزل ناپذير“است اين نام 

آيا آنچه مكينتاش بيان كرد شبيه وضعيت اكثر مسيحيان امروزي نيست؟ مسيحيت 

ها و مراسم مشركين در هم آميخته و  تبديل به يك مذهب چند پاره شده كه با آيين

 دنيوي قرار گرفته است.هاي  ثير بسياري از نظامأت  تحت

مذهبي خاص نگاه  هفرزندان راستين خدا نبايد خود را به عنوان اعضاي يك گرو

آنها نبايد خود را اعضاي يك فرقه خاص بدانند بلكه  .كنند بلكه اعضاي بدن مسيح

 شهروندان ملكوت خدا.

 كردند كه دو شهر جدا در دو پادشاهي جداگانه شايد اورشليم و سامره تصور مي

علم به پوچي و بيهودگي اين ادعا تنها  اخدا اينگونه نبودند. ايليا ب نظر ازهستند اما 

يك مذبح واحد را به نام يهوه بنا كرد. او دوازده سنگ را انتخاب كرد كه هر سنگ 

نماد يكي از اسباط بود و هر سبط به نوبه خود نماينده يكي از فرزندان يعقوب به 

جدايي ظاهري، تمامي آنان را در يگانگي  با وجوديليا رفت. بنابراين ا شمار مي

كيد كرد كه از نظر خدا وحدت و يگانگي أملكوت خدا وارد كرد. به اين ترتيب ايليا ت

 ناگسستني است. اسرائيل

توانند از الگوي  قوم خدا، ايمانداران راستين و وفادار در نام مسيح، نمي بقيـۀ وفادار

ديگري جز ايليا در اعالم وحدت و يگانگي به عنوان اصل بنيادين ملكوت خدا 

ها بايسيتم. خدا چنين  خواهيم كه بر اصل تفكيك فرقه توانيم و نمي پيروي كنند. ما نمي

خواهد. او در جسم ظاهر نشد  در اتحاد ميخواهد. خدا ملكوت خود را  چيزي را نمي

د حقيقت را خودشان در اختيار نماينايجاد كند كه هريك ادعا  یهاي مختلف تا فرقه

توبه كنيد زيرا “به جهان فرستاد:  دارند. خدا پسر يگانه خود را با اين پيغام خاص

 ”.ملكوت آسمان نزديك است

اند  اراني كه براستي تولد تازه يافتهايستيم. تمام ايماند ما بر اصل ملكوت خدا مي

اند  هاي بعل را كه در كنار مذبح خداوند بنا شده اند تا در اتحاد با ما مذبح دعوت شده

انگيز بعل در مسيحيت  اقفهاي ن درهم بكوبند و منهدم بسازند. بسياري از مذبح

رانيده هاي متعددي به نام خدا گذ اند و بر روي آنها قرباني امروزي نفوذ كرده

. مذبح خدا بايد تعمير شود، پيغام ملكوت احيا گردندها بايد منهدم  شوند. اين مذبح مي
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گردد و تنها مذبح جهانشمول ملكوت برافراشته گردد. زماني كه اسامي تمام 

 فرزندان حقيقي خدا بر مذبح نوشته شود آنگاه آتش از آسمان نازل خواهد شد.

 

 

 وحدت ناگسستني مذبح

توجهي پدران و حاال غفلت و  ه ما فرزندان خدا به خاطر حيله دشمن، بيقرنهاست ك

ايم. اما خدا اتحاد ما را ناگسستني  هاي مختلف تقسيم شده اعتنايي خودمان به دسته بي

در ملكوت او توسط خداوند ما عيسي مسيح به  و اين اتحاد ناگسستنی تنهاداند  مي

ييد بزند. از نظر او، يا أفرزندان خود مهر ت تواند بر نفاق . خدا نميحقيقت ميپيوندد

فرزند هستيم و يا نيستيم. در ملكوت خدا هيچگونه جدايي و تفكيكي بر اساس نژاد و 

انسانيت “كنيد چرا پولس اين عبارات را نوشت:  فرهنگ وجود ندارد. تصور مي

كه به صورت خالق  ايد تازه را پوشیدهايد و  كهنه را با اعمالش از خود بيرون كرده

نه يهود، نه   نه يوناني است، كه در آند. يشو تازه مي  خويش تا به معرفت كامل،

مسیح همه و در و نه آزاد بلكه  تي، نه غالمينه سك  نه نامختوني، نه بربري،  ختنه،

 (.11-9: 3سيان )كول” همه است

در ” .خداست مسیح جهاني، ملكوت“گويد:  اين ملكوت خدا است. استنلي جونز مي

 17مسيح هيچگونه جدايي وجود ندارد. عيسي در دعاي كهانتي خود در فصل 

كيد كنم أانجيل يوحنا به دفعات براي اتحاد ايمانداران خود ادعا كرده است. من بايد ت

مبادا برخي از شاگردان  ،است نه يك آموزه الهياتي حیاتيكه اين اتحاد يك موضوع 

 كيد بر تعاليم خويش اشاعه بدهند.أد و ملكوت خود را با تعيسي فرقه خود را بنا كنن

گردند چنان كه تو اي پدر در من هستي و من در تو. تا ايشان نيز در ما يك  تا همه“

باشند تا جهان ايمان آرد كه تو مرا فرستادي. و من جاللي را كه به من دادي به  يك

 (.22-21: 17حنا )يو ”هستيم يكباشند چنانكه ما  يكايشان دادم تا 

انجيل يوحنا از آن  17وحدت و يگانگي كه خداوند ما در اين دو آيه و سراسر باب 

است. فرزندان خدا بايد تشخيص بدهند كه مبناي اتحاد  حیاتيياد كرده است يك امر 

اند. ملكوت خدا  است كه از پدر آسماني در تولد تازه دريافت كردهحیات واحدي آنان 

توانيم متفرق و تقسيم  اين حيات تازه نيست. چگونه ما مسيحيان ميچيزي جز قلمرو 

 شده باشيم و ادعاي وحدت و يگانگي بكنيم؟ 

انجام داد. پس از حك نمودن اسامي دوازده  اسرائيلاين كاري بود كه ايليا با قوم 

بر مذبح يهوه به آنان يادآور شد كه همگي فرزندان يعقوب كه بعدًا اسم  اسرائيلسبط 
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. او به قوم متذكر شد كه به خاطر حيات هستند تغيير يافت” اسرائيل“و به ا

باشند. حضور آنان در ملكوت خدا به دليل تغيير  است كه با هم يكي مي” اسرائيل“

توانستند  به خاطر تولد مشترك خويش ]از يك پدر[ مي اسرائيلنام يعقوب بود. تمام 

كرد. ما نيز بايد  دانست و آن را درك مي يدر ملكوت خدا باشند. ايليا فكر خدا را م

بين  همينطور باشيم. شايد ساير مسيحيان ما را به گستاخي، افراطي بودن يا واقع

آيا تو “نبودن متهم كنند اما نبايد اهميت بدهيم. آيا ايليا به سخن اخاب كه گفته بود 

مم بود. اهميت داده بود؟ خير. او مص” سازي؟ را مضطرب مي اسرائيلهستي كه 

بود اما از نظر خدا ” محال و ناشدني مأموريت“ايليا يك  مأموريتاز نظر انساني 

 است.” ممكن و شدني“همه چيز 

تواند  ملكوت خدا پابرجا ايستاده است و تا ابد پابرجا خواهد ايستاد. هيچ چيز نمي

نه رفتار بچگانه رحبعام، نه سياست زيركانه يربعام و نه  – اي به آن وارد كند خدشه

توانست ايليا را از ايستادن در  رحمي و شرارت اخاب و ايزابل. هيچ چيز نمي بي

موقعيت يك پرستنده  – ايستاد باز دارد ي حقيقي بايد مياسرائيلموضعي كه يك 

وه كه ايستادن راستين در برابر مذبح واحدي كه با دوازده سنگ ساخته شده است. 

در آن  بقيـۀ وفاداراين همان موضعي است كه  !براي يگانگي مذبح چه مبارك است

 ايستاد و ما نيز امروز بايد بايستيم.

هايي كه ايليا با آن روبرو بود از زماني آغاز شد كه اين موضع را اتخاذ  مخالفت

ايستاد، مذبح يهوه شناخت  ايمان به خدايي كه هدف حاكميت او را مي او با كرد، اما

 را تعمير كرد و آن را با دوازده سنگ كامل نمود.

كرد كه پس از عبور از اردن، قوم  بازسازي مذبح به يوشع فكر ميشايد ايليا درحين 

خدا را به سوي زمين كنعان كه زمين وعده بود هدايت كرد تا ملكوت و حاكميت 

مل پرستش و يك يادبود ماندگار، خدا را در آنجا مستقر سازند. و به عنوان اولين ع

يوشع دوازده سنگ از رود اردن برداشت و مذبح يهوه را در جلجال بنا كرد و به 

 (.24-1: 4 )يوشع نموداين وسيله حاكميت خدا بر كنعان را اعالم 
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 فصل نوزدهم

 آتش فروبرنده از آسمان

بود چه كار گام بعدي ايليا چه بود؟ اكنون كه مذبح را مرمت و بازسازي كرده 

داد تا آتش از حضور خدا نازل شود؟ مردم مطمئن نبودند كه  ديگري بايد انجام مي

 او موفق شود.

 عصر و مرگ مسیح هدية

خواهند به  ايليا فرصت كافي در اختيار انبياي بعل گذاشته بود تا هر طور كه مي

جهت مذبحي شناختند و به همين  هاي خود عمل كنند. اما آنها فكر خدا را نمي روش

را انتخاب كرده بودند كه به خدا تعلق نداشت. مهمتر از آن اين بود كه به بعل تكيه 

كردند نه حاكميت خدا را. اكنون  كردند نه به يهوه. آنان حاكميت بعل را اعالم مي مي

]يهوه[ را تعمير كرد  ديگر زمان آن رسيده بود كه ايليا وارد عمل بشود. ابتدا مذبح

عمل كردن  لحظةكه  ميدانست هديه عصر رسید وقت تقديم كردنكه  و سپس زماني

 است. فرا رسيدهاو 

چه اهميتي داشت كه ايليا دقيقًا در وقت گذرانيدن هديه عصر كار خود را آغاز كند؟ 

علت اين بود كه هديه عصر نمادي از مرگ خداوند ما بر صليب بود، مرگي كه 

 ،شد در همان زماني كه هديه عصر تقديم ميكرد. دقيقًا  اراده پدر را متحقق مي

خداوند عيسي بر صليب جلجتا جان سپرد. بر طبق گزارش يوسفوس، مورخ شهير 

بعدازظهر تقديم  5تا  3يعني بين  – يهودي، هديه عصر بين ساعت نهم تا يازدهم

بعدازظهر مترادف با  3( يا 45: 27 )متي شد. مرگ خداوند ما در ساعت نهم مي

يم قرباني عصر بود. مسيحيت بر اين باور ايستاده است كه خدا يك بره زمان تقد

قرباني براي گناهان بشر مهيا كرده بود. اين بره كسي جز عيسي مسيح پسر خداي 

 زنده نبود.

االرباب است كه به جهان آمد. بياييد با دقت  او نه فقط بره خدا بلكه شاه شاهان و رب

 در قرباني فصح نگاه كنيم.بيشتري به تصوير نمادين موجود 

شنويم شايد تصور كنيم كه آنها  را در ايام كريسمس ميهنگامي كه داستان شبانان 

متخصص “سواد و امي بودند. اما حقيقت اين است كه آنها در زمان خود  افرادي بي

 عيب را در گوسفند سالم و بي 52000بودند. شبانان مسئوليت پرورش ” دامداري

ميگدال قرباني بر عهده داشتند. آنها گوسفندان را در مكاني به نام  سال براي مراسم

 30بايد در فاصله  كردند. آنان مي داري مي نگاهبود ” برج“كه به معناي  ادر
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 هقرار داشت متولد شده باشند. از آنجا كلحم  كيلومتري اين برج كه نزديك بيت

 .ميشدادر متولد بايد در حوالي ميگدال  عيسي بره خدا بود، او نيز مي

يوسف و مريم به عنوان شبانان اين بره منحصر بفرد خدا موظف بودند او را به 

عنوان قرباني حقيقي براي فصح واقعي نگاهداري و بزرگ كنند. عاقبت هفته فصح 

شد.  بايست براي گناهان قوم قرباني مي رسيد كه طي آن بره خدا مي واقعي فرا

بنابراين، عيسي در روز يكشنبه نخل وارد اورشليم شد و از دروازه شرقي يا 

گوسفند از دروازه ديگري وارد اورشليم  52000دروازه طاليي عبور كرد. اگرچه 

اين بره همان شده بودند اما در آن فصح خاص يك بره ديگر نيز حضور داشت. 

شخصي بود كه خدا مقدر كرده بود تا نه فقط براي گناهان قوم بلكه براي تمام 

 جهانيان قرباني شود. 

رفت تا آن را از فسادي كه رهبران  يا معبد عيسي پس از ورود به اورشليم به هيكل

مذبحي در آنجا وارد كرده بودند تطهير نمايد. در زمان برگزاري مراسم فصح تمام 

كردند و  هاي خود را از خميرمايه كه نماد گناه و نجاست بود پاك مي دم خانهمر

 مذهب پاك كرد. ةاو خانه پدر خود را از خمير ماي-عيسي كار مهمتري انجام داد

اي براي او مهيا كنند كه از  همان شب عيسي به شاگردان خود فرمان داد كه خانه

ح باشد. او به شاگردان خود گفت خمير مايه پاك شده و مناسب برگزاري جشن فص

اطالع بدهند كه كه مردي را جستجو كنند كه سبوي آب بر دوش دارد و به او 

 خداوند قصد دارد فصح را در منزل وي برگزار كند. اين مرد چه كسي بود و

هاي آب را  توانستند او را پيدا كنند؟ در آن زمان فقط زنها كوزه شاگردان چگونه مي

اي از يهوديان كه  ها بوده باشد، فرقه اين مرد بايد عضو گروه اسنه كردند. حمل مي

پرستش در هيكل اورشليم را رها كرده بودند. شاگردان  ،درحدود يكصد سال قبل

چرا؟ چون عيسي  گرفتند. از ساير يهوديان جشن مي فصح را يك روز زودتر

در همان شب به توانست فصح را همراه ساير مردم جشن بگيرد.  خواست و نمي نمي

 و به محاكمه كشيده شد تا به مرگ صليب محكوم شود. گشتاو خيانت شد، دستگير 

هر خانواده يهودي بايد  ،چند روز قبل از مراسم ملي فصح، در روز يكشنبه نخل

داشت. بر گردن هر بره  كرد و او را در خانه خود نگاه مي اي خريداري مي بره

به اين  آن اسم بره و نام صاحب آن حك شده بود و شد كه روي اي آويخته مي منگوله

اي تقديم شده است.  داد كه بره قرباني از سوي چه خانواده ترتيب كاهن تشخيص مي

شد. خانواده  در روزهاي قبل از فصح آن بره مانند يك حيوان خانگي نگاهداري مي

دل تي به او ماند. وحبعيب  كردند تا مطمئن باشند كه سالم و بي از او مراقبت مي

 د. دنش قائل مي شانگناهان ةبهاي كفارارزش بيشتری برای به اين ترتيب  ميبستند و
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كاهن ذبح  700ها تقريبًا درسكوت كامل توسط  سپس در روز فصح تمام بره

كرد  صبح كاهن اعظم يك قرباني را براي تمام قوم انتخاب مي 9شدند. درساعت  مي

عدازظهر آن را ذبح كرده و بر مذبح قرار ب 3و پس از بررسي الزم در ساعت 

كردند و سپس آن را به دو شقه تقسيم  ذبح شده را از پهنا پاره مي ةداد. ابتدا بر مي

پيچيدند كه نمادي از گناه  نمودند. احشاي او را از بدن خارج و دور سر او مي مي

 .”تمام شد“ه كرد ك كاهن اعظم اعالم مي ،شد بود. زماني كه آخرين قرباني تقديم مي

صبح به صليب آويخته شد. در  9بامداد عيسي محاكمه و در ساعت  6در ساعت 

و روح خود را سپرد. در آن لحظه اتفاق  ”تمام شد“بعدازظهر فرياد زد  3ساعت 

داد  پسر خود را از دست ميمرسوم بود كه وقتي پدري  اسرائيلعجيبي رخ داد. در 

دريد. وقتي داود پادشاه خبر مرگ ابشالوم را  ميرداي خويش را از باال به پايين 

شنيد رداي خود را پاره كرد. دقيقًا به همين نحو خدا به نشان مرگ پسر خود پرده 

االقداس نگاه  كاهن به قدس 700هيكل را از باال تا پايين دو پاره كرد. درآن زمان 

 خدا بود. ةو بر اسرائيلپسر خدا، پادشاه  كردند و متوجه شدند كه عيسي، 

توانست در زمان ديگري قرباني را قبول كند. هديه عصر يادگاري دائمي  خدا نمي

 ،خدا ةبراي قوم خدا بود تا زماني را به ياد داشته باشند كه پسر يگانه خدا، بر

شد و ورود و پذيرش آنان در ملكوت  بايست به عوض تمام انسانها قرباني مي مي

قديم هديه عصر بود كه خدا با قوم خود مالقات كرد. درزمان ت خدا را تضمين مي

گفت. در زماني كه هديه  آنها سخن مي  شد و با كرد، در ميان ايشان ساكن مي مي

يعني زماني كه خداوند ما بر صليب جلجتا جان داد، راه  ،واقعي عصرانه تقديم شد

راه را  االقداس گشوده شد. قرنها بود كه يك پرده اين ورود به حضور خدا در قدس

بسته بود و اكنون با مرگ قرباني واقعي عصر در جلجتا، اين راه براي هميشه 

  گشوده شد.

بعدازظهر[ تاريكي تمام زمين را  3] ظهر[ تا ساعت نهم 12از ساعت ششم ]“

فراگرفت و نزديك به ساعت نهم عيسي به آواز بلند صدا زده گفت ايلي، ايلي، لما 

مرا ترك كردي. اما بعضي از حاضرين چون اين را  سبقتني. يعني الهي الهي چرا

خواند. در ساعت، يكي از آن ميان دويده اسفنجي را  شنيدند گفتند كه او الياس را مي

آن را پر از سركه كرده بر سر ني گذارد و نزد او داشت تا بنوشد. و  ،گرفت

يسي باز به آواز بلند آيد او را برهاند. ع ديگران گفتند بگذار تا ببينيم كه آيا الياس مي

از سر تا پا دو پاره شد و زمين  صيحه زده روح را تسليم نمود. كه ناگاه پرده هيكل

 (.51-45: 27 )متي ”متزلزل و سنگها شكافته گرديد

را نشان داده  18من مخصوصًا متن فوق را در اينجا آوردم تا تحقق اول پادشاهان 

القدس به زمان دقيق مرگ  يست كه روحباشم. در ابتدا بايد بدانيم كه تصادفي ن

]يا  ايلیاتصادفي نيست ك نام   اشاره كرده است. دوم، ساعت نهمخداوند ما در 
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به  پرده هیكلالياس[ دو مرتبه در اين متن آمده است و سوم اينكه تصادفي نيست كه 

يابيم القدس تمام اين جزييات را ثبت كرده است تا ما به يقين در روح دو نيم پاره شد.

كه قرباني حقيقي عصرانه در جلجتا تقديم شد و آتش آسماني به نشان پذيرفته شدن 

راه به  شدن همانا كنار رفتن پرده حايل و گشوده قرباني فرو افتاد. نشان اين پذيرش

حضور خدا بود. قوم خدا يكبار ديگر از پذيرفته شدن خود در ملكوت خدا اطمينان 

 االقداس با آنها مالقات كرد. دسحاصل كردند. خداي پدر در ق

 ايلیاي نبي و يحیي تعمید دهنده

داد آگاه بود. خدا امتياز بزرگي را نصيب او كرد:  ايليا به خوبي از آنچه انجام مي

مرمت و بازسازي مذبح يهوه و تقديم نمودن قرباني عصرانه . به عبارت ديگر ايليا 

يعني عيسي بر  – وختني حقيقياي از قرباني واقعي عصرانه و قرباني س نمونه

دانست كه  شناخت و مي عرضه كرد. او فكر و قلب خدا را ميرا  –صليب جلجتا 

 اي از تپه جلجتا در عهد جديد است. آتش خواهد آمد. كوه كرمل در عهد عتيق نمونه

آيد كه زندگي اين  است. چنين به نظر مي بقيـۀ وفادارايليا بهترين نمونه و الگوي 

بقيه مبارك خدا با زندگي خداوند ما عيسي در هم تنيده شده است. او در گذشته نقش 

خود را ايفا كرد و در آينده نيز در هر مرحله از زندگي و خدمت خداوند نقش خود 

ده نشده را ايفا خواهد كرد. براستي كه چنين افتخار بزرگي هرگز به هيچ انساني دا

 است.

در زمان حيات زميني خداوند عيسي، نخستين انساني كه در مورد ملكوت سخن 

گويم  هر آينه به شما مي“گويد:  دهنده بود كه خداوند در حق وي مي گفت يحيي تعميد

 (.11: 11 )متي ”دهنده برنخاست كه از اوالد زنان بزرگتري از يحيي تعميد

خوانيم كه وقتي فرشته   چه ويژگي خاصي در وجود يحيي بود؟ در انجيل لوقا مي

 روح و قوت الیاساو به “خدا مژده تولد يحيي را به پدرش زكريا داد به او گفت: 

 (.17-11: 1قا )لو” ]عيسي[ خواهد خراميد پيش روي وي

ليكن هرآينه “خوانيم كه:  ت خداوند ما به نقل از لوقا ميأهمچنين در رخداد تبديل هي

گويم بعضي از حاضرين در اينجا هستند كه تا ملكوت خدا را نبينند ذائقه  به شما مي

و  موت را نخواهند چشيد. و از اين كالم قريب به هشت روز گذشته بود كه پطرس

كرد  . و چون دعا مييوحنا و يعقوب را برداشته بر فراز كوهي برآمد تا دعا كند

ت چهرة او متبدل گشت و لباس او سفيد و درخشان شد. كه ناگاه دو مرد يعني أهي

ت جاللي ظاهر شده درباره رحلت او أموسي و الياس با وي مالقات كردند. و به هي

 (.31-27 :9 قا)لو ”كردند بايست به زودي در اورشليم واقع شود گفتگو مي كه مي
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زمان اخاب قرباني سوختني را بر مذبح خداوند تقديم كرد و  اين ايليا بود كه در

اكنون باز هم ايليا بود كه دربارة مرگ عيسي به عنوان قرباني سوختني حقيقي در 

 كرد. چه افتخار بزرگي! اورشليم گفتگو مي

ت أسپس در انجيل مرقس گفتگوي زير را بالفاصله بعد از واقعه تبديل هي

گويند كه الياس بايد اول  تفسار كرده گفتند چرا كاتبان ميپس از او اس“خوانيم:  مي

را اصالح  آيد و همه چيز بيايد؟ و او در جواب ايشان گفت: الياس البته اول مي

بايد زحمت بسيار كشد و  نمايد. و چگونه درباره پسر انسان مكتوب است كه مي مي

با وي آنچه خواستند گويم كه الياس هم آمده و  حقير شمرده شود. ليكن به شما مي

 (.13-11: 9قس )مر ”كردند چنانچه در حق وي نوشته شده است

هنگامي كه در مورد  11كند؟ در انجيل متي باب  عيسي به چه كسي اشاره مي

و اگر “گويد:  كند در ادامه مي بزرگتر بودن يحيي از تمام اوالد زنان صحبت مي

 (.14: 11 )متي ”كه بايد بيايد ]يعني يحيي[ الياس خواهيد قبول كنيد همان است

دانستند كه آخرين نبي بزرگ آنان مالكي در  و كاتبان بدون شك مي اسرائيلمردم 

اينك من رسول خود را خواهم فرستاد “چنين گفته است :  موعود مورد ظهور مسيح

(. اين 1: 3کی )مال ”]عيسي[ مهيا خواهد ساخت و او طريق را پيش روي من

ه راه را براي سلطنت مسيح در اورشليم هموار خواهد كرد مربوط اشاره به ايليا ك

عيسي است. مردم در خصوص چگونگي خدمت ايليا پيش از  بازگشت ثانويبه 

كه همين ايليا  دثانوي خداوند عيسي اطالع داشتند. اما فراموش كرده بودن بازگشت

خداوند ما جسماني  اولین ظهوربايست قرباني عصر را در طول  كسي بود كه مي

 كرد. بنابراين ايليا نمونه بود و يحيي تعميد دهنده اصل. تقديم مي

كردند كه آمدن ايليا مترادف بود با اولين ظهور جسماني و پس از آن  آنها درك نمي

شد كه عيسي  بايست ابتدا زماني ظاهر مي با بازگشت ثانوي خداوند عيسي. ايليا مي

سپس براي مرتبه دوم ظاهر  كرد و تقديم مي خداوند را به عنوان قرباني سوختني

خداوند  هو بار ديگر چنانك شود تا او را به عنوان پادشاه معرفي كند. آري ايليا آمد

كيد كرد ظهور خواهد نمود. ايليا خواهد آمد تا جان خود را براي خداوند عيسي و أت

واهد بود كه با ايليا خ 3: 11ملكوت او فدا كند. يكي از دو شاهد مذكور درمكاشفه 

ملكوت شيطان مقابله خواهد كرد و جان خود را در اين راه خواهد گذاشت. ايليا و 

 خدمت او همواره در راه ملكوت خدا بوده است و خواهد بود.

 آتش فروبرنده و قرباني بلعیده شده

و هيزم را ترتيب داد و “در كوه كرمل به انتظار ايستاده است:  اسرائيلاينك تمام 

گذاشت. پس گفت چهار خم از آب پر كرده را قطعه قطعه نموده آن را بر هيزم گاو 

آن را بر قرباني سوختني و هيزم بريزيد. پس بار ديگر گفت بكنيد. و گفت بار سوم 
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و آب گرداگرد مذبح جاري شد و خندق نيز از آب پر بكنيد. و بار سوم كردند 

 (.35-33: 18 نشاهاپاد 1) ”گشت

خيس كرد. آيا  محيط اطراف آن را با آب كه عالمت مرگ بود كاماًل او قرباني و 

ايليا عقل خود را از دست داده بود؟ بگذاريد ادامه حكايت را دركالم خدا مطالعه 

 كنيم:

ايلياي نبي نزديك آمده گفت: اي يهوه خداي  و در وقت گذرانیدن هديه عصري“

خدا هستي و من  اسرائيلتو در  امروز معلوم بشود كه اسرائيلابراهيم و اسحاق و 

ام. مرا اجابت فرما اي خداوند.  بنده تو هستم و تمام اين كارها را به فرمان تو كرده

كه تو يهوه خدا هستي و اينكه دل ايشان را بازپس  تا اين قوم بدانندمرا اجابت فرما 

ا بلعيد قرباني سوختني و هيزم و سنگها و خاك ر آنگاه آتش يهوه افتادهگردانيدي. 

 (.38-36 :18شاهان پاد 1) ”و آب را كه در خندق بود ليسيد

يكي از پرشكوهترين قسمتهاي كالم خدا است، زيرا  18هللويا! اول پادشاهان باب 

جلجتا و همچنين پذيرفته  اي از مرگ خداوند ما به عنوان قرباني سوختني در نمونه 

و پذيرفته شدن او درحضور شدن اين قرباني توسط خداي پدر است. مرگ خداوند 

پدر در ظهور اوليه مسيح انجام شد و از طريق سلسله رخدادهايي نظير شكافته شدن 

)مانند تبخير سريع آب خندق( و  شدن قبرها لرزه، گشوده االقداس، زمين پرده قدس

 ييد شد.أساير وقايع ت

خداست. يهوه او  او  و تمامي قوم چون اين را ديدند به روي خود افتاده گفتند يهوه،“

 (.39: 18شاهان پاد 1)”  خداست

عيسي خداوند است! او شايسته است كه همه ما به روي در افتاده يكصدا و يكدل  

فرياد بزنيم كه عيسي خداوند است. آري، آتش از آسمان فرو افتاد، قرباني را بلعيد، 

ييد أايليا را تانبياي بعل را شرمنده كرد. خدا ايمان  مرگ را در كام خود كشيد و

د. خدا قوم خود را از وضعيت اسفناكي كه داشتند رهانيد. ملكوت خدا ديگر يك نمو

نظريه نبود بلكه كاماًل واقعيت داشت! ملكوت خدا قلمرو حيات اوست، و در آنجا 

اثري از مرگ وجود ندارد. ايليا با پركردن خندق از آب امكان نزديك شدن انسان 

روختن آتش را براي خدا دشوارتر كرد. اما خداي ما قادر را به مذبح و امكان اف

مطلق است! آتش او همه چيز از جمله مرگ را كه نماد آن آب خندق بود بلعيد. يهوه 

ييد أي كه در برابر بعل زانو نزده بودند را تبقيـۀ وفادار 7000ايمان ايليا و ايمان 

 كرد.

شده بود. تمامي موانع برداشته  ملكوت خدا پيروز شده بود. قرباني سوختني تقديم

خدا آماده بود تا بركت را بر قوم خود نازل كند.  برایشده بودند. اكنون همه چيز 
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ها و  مند شوند الزم بود كه تمام نشانه اما قبل از آنكه قوم بتوانند از بركت خدا بهره

 اثرات ارتداد و پرستش بعل از ميان برده شوند.
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 فصل بیستم

 ارابه آتشین – پاداش مخصوص

زماني كه آتش از حضور خدا فرو افتاد، قرباني و هرچيز منفي ديگر را در كام 

! و يهوه، او خداستآنگاه مردم به روي درافتاده و اعتراف كردند كه  ،خود بلعيد

  ...اما بعد

 ناپذير داوري شمشیر سازش

ي نيابد. پس ايشان را ايليا به ايشان گفت انبياي بعل را بگيريد و يكي از ايشان رهاي“

 1) ”گرفتند وايليا ايشان را نزد نهر قيشون فرود آورده ايشان را در آنجا كشت

 .(40: 18شاهان پاد

اما فراموش  رحمانه و غير ضروري بود. شايد بعضي بگويند كه اين عمل ايليا بي

 اسرائيلتو در “نكنيم آنچه را كه او درحين دعا به حضور خدا بر زبان آورده بود: 

 1) ”ام خدا هستي و من بنده تو هستم و تمام اين كارها را به فرمان تو كرده

 (.36: 18شاهان پاد

دانست و هر آنچه انجام داد در مسير فرامين خدا بود. آنچه او با  ايليا فكر خدا را مي

هر كه براي خدايي غير از يهوه و “انبياي بعل كرد مطابق حكم خدا به موسي بود: 

 (.20: 18 و 5: 13نيه ، تث20: 22 )خروج ”رباني گذراند البته هالك گرددبس ق

هاي بيگانه  همانطور كه در آن زمان بود امروز نيز چنين است. تا زماني كه مذبح

 ،كنند نام خداوند به دروغ نبوت مي بهدر كليساها برقرار هستند و انبياي كذبه 

مورد حقيقت و راستي در كليسايي  بركات خدا بر مسيحيان نخواهد آمد. موعظه در

تواند قدرت  اند نمي هاي بيگانه در آن جا خوش كرده هاي دنيوي و مذبح كه سنت

برخي بر مذبح “القدس را آزاد كند. سخن مكينتاش را به ياد آوريم كه گفت:  روح

كنند  گذرانند. به بيان ديگر آنها سيستم شرير را حفظ مي بعل براي خداوند قرباني مي

 ”.گذارند ما براي ارضاي خود نام قابل قبولي بر آن ميا

 معبد جدا شدة خدا

اند وعاقبت  دنيا خود را به خطر انداخته ةپرستان هاي بت بسيارند كساني كه با روش

آور زندگي روحاني بوده است.  عملكردشان ناكامي و شكست كامل و انحطاط شرم

 گويد: لس به صراحت مياند. پو اين افراد در نهايت تن به سازش داده
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سازد؟ پس خود را از  آيا آگاه نيستيد كه اندك خميرمايه، تمام خمير را مخمر مي“

خمير مايه هستيد زيرا كه  خميرمايه كهنه پاك سازيد تا فطير تازه باشيد چنانكه بي

 .(7-6: 5تيان قرن 1) ”فصح ما، مسيح در راه ما ذبح شده است

مسیح را زيرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراكت است؟ و “

ها  چه نصيب است؟ و هيكل خدا را با بت چه مناسبت و مؤمن را با كافر با بلیعال

باشيد چنانكه خدا گفت كه در ايشان ساكن  چه موافقت؟ زيرا شما هيكل خداي حي مي

و خداي ايشان خواهم بود و ايشان قوم من خواهم ماند و در ايشان راه خواهم رفت 

گويد از ميان ايشان بيرون آييد و جدا شويد و چيز ناپاك  خواهند بود. پس خداوند مي

و شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران  را لمس مكنيد تا من شما را مقبول بدارم

 (.18-14 :6 تيانقرن 2) ”گويد دختران خواهيد بود. خداوند قادر مطلق مي و

پرستي و انبياي كاذب بعل  هاي بت با مذبح اسرائيلتوانست اجازه بدهد كه  آيا ايليا مي

توانيم در كنار اين مسيحيت  همزيستي داشته باشند؟ خير به هيچ وجه. ما نيز نمي

دروغين و معلمين آن به زندگي خود ادامه دهيم. وقتي پولس با تشويق و در عين 

گويد كه  در واقع مي ”كهنه پاك سازيد خود را از خميرمايه“گويد كه  حال آمرانه مي

داد كه  فطير باشيد. ما افرادي ساده لوح و گرفتار توهم نيستيم. اگر ايليا اجازه مي

العاده كوه كرمل مدت زيادي  انبياي كذبه باقي بمانند، بعد از واقعه عظيم و خارق

 گرداندند.  ل برميطول نمي كشيد كه آنها دوباره دل قوم را به سوي بع

ايليا طبق فرمان خدا تمام انبياي بعل را به شمشير هالك كرد. تنها پس از آن بود كه 

نازل كند. اين بايد  اسرائيلشرايط مساعد فراهم شد و خدا توانست بركت خود را بر 

 ،! به محض آنكه ما بر كالم خدا بايستيمدرتمام اعصار باشد بقيـۀ وفادارادعاي 

ط ايجاد شده توسط انبياي كذبه از ميان خواهد رفت. موعظه هاي شرايط منح

القدس همچون آتش مقدس نزول خواهد  آنگاه روح .پسند نيز تصفيه خواهند شد مردم

كرد و بيداري را به ارمغان خواهد آورد. ما نه تنها بايد مذبح حاكميت خدا را 

. نماييمب او را از خود دور هاي بعل و انبياي كاذ مرمت كنيم بلكه همچنين بايد مذبح

در زمان ايليا اين كار به صورت فيزيكي انجام شد و در زمان ما بايد به صورت 

 در اين ميان وجود ندارد. همزيستي مسالمت آمیزيروحاني انجام شود. هيچ 

 انآموزشگاه تربیت شاگرد

است به اخاب  بقيـۀ وفاداراكنون همه چيز به انجام رسيده است و ايليا كه مظهر 

برآمده اكل و شرب نما زيرا كه صداي باران “دهد كه بركت در راه است:  خبر مي

 (.41: 18پاد1)” آيد بسيار مي

تنها كلمات آشنا به گوش اخاب بودند، تنها كلمات مهمي كه در ” اكل و شرب“

 گفت كه با وي همراه شود تا شدند. اگر ايليا به اخاب مي فرهنگ لغات او يافت مي

ی كرد. البته هر دو يهوه را پرستش نمايند احتمااًل اخاب معناي سخن او را درك نمي

بودند اما يكي اسير هوس خوردن و نوشيدن بود در حالي كه  اسرائيل آنها از
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ديگري در مسير مشاركت با خداي خود تعليم ديده بود. تا زماني كه ايليا در 

داد كه چگونه تغذيه شود. چنانكه  برد اهميت نمي مشاركت با خداوند به سر مي

انسان “كرد گفت:  خداوند ما در پاسخ شيطان كه او را در مورد خوراك وسوسه مي

 )متي ”اي كه از دهان خدا صادر گردد كند بلكه به هر كلمه نه محض نان زيست مي

 برایاما  (. ايليا در سه سال و نيم گذشته درس خود را به خوبي آموخته بود.4:4

بود. آيا اين موضوع با آنچه كه امروزه تحت  ”اكل و شرب“بركت خدا فقط  اخاب،

يابد شباهت ندارد؟ امروزه پيغام براي مسيحيان  اشاعه مي ”انجيل تمول“عنوان 

برآمده اكل و شرب “جسماني و از خود راضي همان است كه به اخاب داده شد: 

 ”نما.

 – چگونه رفتار كند. او با عوبديادانست كه در شرايط مختلف  ايليا به خوبي مي

با متانت برخورد كرد. سپس  – ايمانداري كه در شرايط نادرست قرار گرفته است

در برابر اخاب با لحني خشن ظاهر شد. پس از آن در ميان هزاران نفر از برادران 

فريب خورده خويش با قاطعيت و رأفت ايستاد. و سرانجام در مقابل انبياي بعل با 

دانست كه در حضور مردم چگونه رفتار  خشم و انتقام قرار گرفت. او مي شمشير

 چه زمان كالم را به كار ببرد و چه زمان از شمشير استفاده كند. – كند

روي خود را به ميان بر زمين خم شده “ كرد؟ اما در حضور خدا چگونه رفتار مي

را درحضور خدا و در (. ايليا جايگاه خود 42: 18شاهان پاد 1) ”زانوهايش گذاشت

 شناخت. مقابل مردم مي

باشد كه خدا برما رحم كند و ما را از طريق روح قدوس خود به جميع حقايق 

بايستيم و مذبح  بقيـۀ وفاداررهنمون گردد. اگر آرزو داريم كه مانند ايليا در طيف 

الزم است وارد آموزشگاه شاگردسازي او بشويم.  ،شكسته خداوند را بازسازي كنيم

 ،ما بايد نور مكاشفه خدا را از كالم او دريافت كنيم و چنانكه امر فرموده است

ملكوت و حاكميت او را اعالم نماييم. ما بايد ياد بگيريم كه چگونه در قوت روح با 

متواضع باشيم.  مردم رفتار كنيم. ما بايد در حضور خدا و پدر آسماني خود فروتن و

عصر خود بود  بقيـۀ وفاداربياييد اين درس را نه فقط از زندگي ايليا كه نماينده 

 بياموزيم بلكه آن را در مكتب فاتح فاتحان يعني خداوندمان عيسي مسيح فرابگيريم.

 پاداش خارق العادة رستاخیز

كه هدف من خواهم از ادامه بررسي و مطالعه در زندگي ايليا صرفنظر كنم چرا  مي

بود. اما يك نكته  بقيـۀ وفادارصرفًا بررسي زندگي او در ارتباط با مذبح خداوند و 

را بايد ذكر كنم و آن اين است كه به ياد داشته باشيم كه خدا پاداش اين نماينده مبارك 

گيرد  را به او داد. ايليا پاداشي را بدست آورد كه تنها به كساني تعلق مي بقيـۀ وفادار

كنند و  كنند، در آن زندگي مي اند، آن را اعالم مي حاكميت خدا ايستادهبر اصل كه 

 فشاني در راه آن آماده هستند. براي جانهمواره 

شع را به جانشيني خود يدر مورد اواخر زندگي ايليا بر روي زمين و پس از آنكه ال

ينك ارابه آتشين كردند ا رفتند و گفتگو مي چون ايشان مي“خوانيم:  چنين مي ،برگزيد
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و اسبان آتشين، ايشان را از يكديگر جدا كرد و ايليا در گردباد به آسمان صعود 

 (.11: 2شاهان پاد 2) ”نمود

كنند، چه  خدا حركت مي بقيـۀ وفاداراين پاداش در انتظار كساني است كه در مسير 

اني كه ما زنده اند. اگر زم فاني را وداع گفته آنان كه زنده هستند و چه آنان كه دار

آنگاه ما نيز در زمره نسل مباركي  ،هستيم، خداوند براي بردن كليسايش بازگردد

به چشم خواهد ديد. سپس در حضور تخت داوري را خواهيم بود كه ربوده شدن 

پاداش يا  ايم خداوند خود خواهيم ايستاد و هر يك بر حسب آنچه در جسم انجام داده

 (.10: 5تيان قرن 2) كيفر خود را دريافت خواهيم كرد

چنانچه زمان مرگ جسماني ما قبل از بازگشت خداوند فرا برسد، مادام كه زنده 

تا او را و قوت قيامت وي را و “ هستيم بايد مانند پولس با اشتياق كامل بگوييم:

وجه به  م. مگر به هرگرد هاي وي را بشناسم و با موت او مشابه شراكت در رنج

قيامت از مردگان برسم. نه اينكه تا به حال به چنگ آورده يا تا به حال كامل شده 

كوشم بلكه شايد آن را بدست آورم كه براي آن مسيح نيز  باشم. ولي در پي آن مي

ام ليكن يك چيز  برم كه من بدست آورده مرا بدست آورد. اي برادران گمان نمي

ر عقب است فراموش كرده و به سوي آنچه در پيش است خويشتن كنم كه آنچه د مي

به جهت انعام دعوت بلند خدا كه در مسیح عیسي كوشم  را كشيده در پي مقصد مي

 (.14-10: 3 )فيلپيان ”است

پولس براي رسيدن به يك قيامت ساده از مردگان كه سهم هر ايماندار واقعي و تولد 

كرد تا به يك سهم  كرد. بلكه او تالش مي تازه يافته در مسيح است كوشش نمي

دست يايد: يك قيامت برجسته! يك قيامت پيروزمند!  بقيـۀ وفادارخاص، به پاداش 

قيامتي كه پاداش آن  ،شدگان! يا به عبارت ديگر دريافت تجربه ايليا قيامت غالب

 است. ”آتشین و گردباد ارابه“
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 پیشگفتار
که به  ،”شکست سکوت“ بخش دومهنگامی که سرگرم بازخوانی و اصالح متن 

خداوندا، “ازخداوند پرسيدم:  بودم، در عهد عتيق می پردازد بقيـۀ وفادارموضوع 

 ای گمنام چون من در جامعه مسيحيت عطا کردی؟ چرا ازچرا اين پيام را به چهره

کردی که خوانندگان آثار ايشان نام و پر آوازه مسيحی استفاده ننويسندگان صاحب

بسيارند؟ چرا اين پيام را از زبان کسانی که جلسات عظيم پرستشی برای ميليون ها 

نفر برگزار می کنند و در ميان مسيحيان بعنوان افرادی دارای مسحی خاص 

معروف هستند اعالم نفرمودی؟ و چرا شمار زيادی را از برکت دريافت اين پيام 

ام، با وجود اين موظف رچه تا به امروز پاسخی دريافت نکردهگ ”محروم ساختی؟

   او بسپارم. هایهستم نسبت به دعوت او امين و وفادار بمانم و مابقی را به دست

دراينجا الزم است مراتب قدردانی وسپاس خود را نسبت به کسانی ابراز کنم که در 

تاب را برايم فراهم کردند. ها همراه من ايستادند و امکان چاپ و نشر اين کدشواری

از ياران ارزشمند و گرامی خود، باربارا و بيل مالن تشکر می کنم. آنها با اينکه 

 ،شان بوجود آمده بود و درجنگی روحانی درگير بودندمشکالتی جّدی برای سالمتی

ايِميلی را که از او  ،ويراستاری کتاب را بر عهده گرفتند. با کسب اجازه از بيل

از نظر من کار بر روی متن اين کتاب بسيار “دريافت کردم در اينجا نقل می کنم: 

لذتبخش و جالب بود. مضمون آن بارها قلبم را به لرزه درآورد و اشک از چشمانم 

ساز برای ايمانداران جاری ساخت... بدون ترديد پيام اين کتاب اهميتی سرنوشت

اول بيشتر به معرفی موضوع پرداخته  بخشز دارد. از ديد من کليسای عظيم امرو

موضوع توجه دارد. اکثر مسيحيان ” گوشت“دوم به عمق مطلب يا  بخشاست اما 

چه ارتباطی می تواند با مسيحيت امروز داشته باشد.  ”مکان های بلند“نمی دانند که 

ان نابينا را روشن دعا می کنم که اين کتاب بتواند پرده ها را کنار بزند و چشم

نم تا کتاب يکای تکان دهنده باشد. دعا مگرداند. اين کتاب براستی می تواند مکاشفه

القدس برای آشکار شدن واقعيت و شکوه ای توسط خادمين روحتو در سطح گسترده

 اين کتاب به تدريج به سوی اوج حرکت می کند و در دو ملکوت خدا به کار برود...

 دوران های مرتبط باحو با شکوهی به استنتاج می رسد. پيامفصل پايانی به ن

 اسارتی بسيار با اهّميت و شايان توجه هستند. پس

باربارا و من از پيام اين کتاب بشّدت هيجان زده شديم. براستی که پيام آن برای “

ای اجتناب ناپذير ضرورت دارد تا بتواند خود را بدن مسيح در اين عصر به گونه

بازگشت او مهيا سازد. ويرايش اين کتاب در راستای استقرار ملکوت خدا برای 

موهبتی دلنشين بود. خداوند را بينهايت شکر می کنم که  برای من يک امتياز و

کتاب را  4سالمتی مرا در مسير عمل مهم به من بازگردانيد. به طور نمونه، فصل 

فوريه به فصل پايانی آن رسيدم. و اين  24 ژانويه شروع کردم و در 24در تاريخ 

بينی که يممکن نبود مگر از فيض خدا و نيروئی که به من عنايت فرمود. پس م
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ساعت کار در عرض يک ماه به پايان  16 الی 10 ويرايش کتاب با احتساب روزانه

رسيد. نذر کرده بودم که به خاطر اين کتاب از انجام هر کار ديگری خودداری کنم 

را کاماًل وقف خداوند نمايم. دعای من و همسرم اين است که کتاب حاضر  و خود

ملکوت تو بيايد و  -بتواند نيروی بالقوه فاتحان را به خاطر ملکوت خدا برانگيزاند

 ”اراده تو چنان که در آسمان است بر زمين نيز کرده شود!

ا ايفا شخص ديگری که نقش بسزايی در نشر اين کتاب و رسيدن آن به دست شم

کرد خواهر زاده عزيزم نلی صفری است. وی ساعات بيشماری را وقف تکميل اين 

کتاب کرد در حالی که با مشکالت کاری خود و بيماری دست بگريبان بود. من 

 خود را مرهون او می دانم. 

ام، نوه هايم و والدينشان سپاسگزارم که در کنارم ايستادند همچنين از کليسا، خانواده

ن ايمان و باور که خدا اين کتاب را به کار خواهد برد تا زندگی مردم را لمس با اي

هايم قول داده بودم از آنها در اين نوشته نام ببرم، اينک اسامی کند. از آنجا که به نوه

سال ونيم  9ساله و ملودی که  10کنم: استفانی، ايشان را به ترتيب سن ذکر می

 دارد. 

کتاب را به پسرم ادوين تقديم کنم که خداوند او را در  خواهم ايندر نهايت می

انگيز به خدمت دعوت کرد. اين بدان معنا نيست که شرايطی باور نکردنی و شگفت

ساير فرزندانم را کمتر از ادوين دوست دارم. من عاشق آنها  هستم... تمام جالل و 

 شکوه به خداوند و نجات دهنده ما عيسی مسيح تعلق دارد. 

 صالح  فرد

 2002سپتامبر 
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 فصل اول

 های بلند داِم مکان

  43: 22اول پادشاهان  ”.مکان های بلند برداشته نشد“

 ”ةبقّي“ديديم که چگونه ايليا، مردی که  ”شکست سکوت“اول کتاب  بخشدر 

وفادار خدا بود، در حکومت شمالی و در خالل دوران سلطنت اخاب و ملکه شرير 

او ايزابل، رهبری و هدايت قوم خدا را بر عهده داشت. زمانی که ايليا در موقعيت 

رويارويی با نيروهای شرير قرار گرفت، سلطنت خدا را اعالم کرد، مذبح يهوه را 

ديم کرد. خداوند با ربودن او به آسمان از بازسازی نمود و قربانی سوختنی بر آن تق

 ی آتشين، به اين خادم وفادار خود پاداش داد. اطريق گردباد و همراه با ارابه

 سرنوشت حکومت شمالی 

اجازه دهيد که در ابتدای امر يک جمع بندی کلی از وقايعی که در حکومت شمالی 

شمالی به تدريج از مسير اتفاق افتاد به عمل آوريم. هر يک از پادشاهان موفق 

پرستی کشيده ارتباطی خود با خداوند خارج شده در مسير انحطاط به سوی بت

ق.م. حکومت اسرائيل از سوی سپاهيان تغلت فالسر  722شدند. سرانجام در 

)شلمانسر( پادشاه آشور مورد تهاجم قرار گرفت، به اسارت گرفته شد و به مناطق 

 يد شد. حلح، خابور و نهر جوزان تبع

ق.م.، يربعام اول بر ضد رحبعام پسر سليمان پادشاه سر به شورش  930در 

ق.م.  722ای که او بنياد نهاد تا سيس کرد. سلسلهأبرداشت و حکومت شمالی را ت

ق.م. شاهد توالی  722تا   930که اسرائيل به اسارت رفت بر مسند قدرت بود.  از 

عام اول که پرستش گوساله را در ميان ده سبط بلند پادشاهانی هستيم که در مسير يرب

اسرائيل رواج داد، حرکت می کردند. حکومت شمالی در کتاب مقّدس با نام پايتخت 

آن يعنی ساِمره نيز ناميده شده است. شرايط اخالقی در اين حکومت، پيوسته روند 

نتهای نزولی را می پيمود تا زمانی که در ايام سلطنت اخاب و ملکه ايزابل به م

 انحطاط و سقوط رسيد. 

در اين دوران تاريک، خدا ايليای نبی را برخيزانيد و به او چنان اقتداری بخشيد که 

بقيـۀ حتی ذکر نامش لرزه بر اندام اخاب و ايزابل می افکند. ايليا نماينده ومظهر 

د ترين دوران تاريخ اسرائيل بود. خدا که در رحمانّيت دولتمنخدا در منحط وفادار

است با اعالم هشدارهای مکّرر مردم حکومت شمالی را دعوت می کرد که گناهان 

خود را ترک کرده به سوی او بازگشت کنند و آمرزش و بخشايش الهی را دريافت 

سال اززمان يربعام اول تا يوآش، آخرين پادشاه  208نمايند. در دوره زمانی معادل 
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ه واسطه انبيای خود مخاطب ساخت و به اسرائيل، خدا به دفعات قوم اسرائيل را ب

 ايشان هشدار داد، اما آنان فرصت را غنيمت نشمردند. 

اليشع، جانشين بالفصل ايليا و بسيار مقتدر بود. به دنبال وی انبيای ديگری چون 

آخرين پادشاه  ،يونس، عاموس، و هوشع قرار گرفتند. هوشع نبی معاصر يوآش

انبياء نتوانستند دلهای مردم را به سوی يهوه خدای  اسرائيل بود. اما هيچيک از اين

 بازگردانند. حقيقی

پرستی را در قلوب اسرائيليان کاشته يربعام اول با ترويج پرستش گوساله ، بذر بت

بود. پرستش بت ها چنان ريشه دار و عميق در ذهن و قلب مردم نفوذ کرده بود که 

خدای واحد حقيقی، موافق رسوم پدران  راههایتصميم گرفتند به جای پيروی از 

ست و مشرک خود رفتار کنند. آنها به َرغم اينکه می دانستند طريق های پربت

 ها را اّتخاذ کردند. پدرانشان شرارت بوده است با اينحال سلوک در همان طريق

ستان را برای خود پربتای اندک از ميان خيل عظيم خدا از طريق انبيای خود، بقيه

ای که قلوبشان تمامًا در جستجوی خدای مقتدر و عظيم اسرائيل اه داشته بود، بقيهنگ

بود. شمارکثيری از اسرائيليان تصميم گرفته بودند خدايان غير را پيروی و عبادت 

نمايند و ِصرفًا مطيع و فرمانبردار پادشاهان خود باشند، درنتيجه خدا اجازه داد که 

های زشت خود ادامه بدهند چرا که او دست حمايتگر درطول اسارت همچنان به راه

 خود را از سامره و حکومت شمالی برداشته بود. 

 تکرار سرنوشت در حکومت جنوبی 

کند و ما قصد داريم مسير دراينجا صحنه به سمت حکومت جنوبی يهودا تغيير می

حيطه توجه  را در آنجا دنبال کنيم. حکومت شمالی از اين پس چندان در بقيـۀ وفادار

 ما قرار نخواهد داشت. 

آموز خدا انتظار داشت که سرنوشت حکومت شمالی، هشداری بيدار کننده و عبرت

برای يهودا باشد. اما حکومت جنوبی، متأثر از مراودت با حکومت شمالی در اّيام 

کرد. سقوط حکومت شمالی و به اسارت های شريرانه او سلوک میيربعام، در راه

ائيل، تاثيری در مردم يهودا نداشت و آنها کماکان به راه خود ادامه می رفتن اسر

دادند. اينبار هم خدا از طريق انبيائی همچون عوبديا )نه آن عوبديا که ناظر خانه 

ای اندک و ، اشعيا و ارميا، با قوم يهودا سخن گفت. يکبار ديگر خدا بقّيه اخاب بود(

و مذهبی يهودا، با تمام قلب خود خدای حقيقی  وفادار را که به رغم انحطاط سياسی

 تحت حمايت قرار داد.  ،را پيروی می کردند

ق.م.، خدا در شکيبايی و  722پس از سقوط سامره، پايتخت حکومت شمالی، در 

ق.م.( به  586سال ديگر )تا  136صبر خود اجازه داد که حکومت يهودا به مدت 
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آنها را به سوی خود بازگرداند. اما طبق شهادت بقای خود ادامه دهد، با اين اميد که 

پرستی عميقًا درميان مردم يهودا نفوذ کرده بود. خدا، های ارتداد و بتتاريخ، ريشه

راه ديگری نداشت جز اينکه اجازه دهد تا يهودا  ،چنانکه در مورد سامره عمل کرد

ر خود را های دنيوی عصتسليم دشمنان خود شود و شرنگ تلخ ظلم وستم حکومت

ق.م. نبوکدنصر پادشاه بابل به اورشليم حمله کرد و  586 بچشد. بنابراين، در

از قوم  تعداد بسياریحکومت يهودا را ساقط نمود. پادشاه يهودا، خانواده سلطنتی و 

 خدا به باِبل تبعيد شدند. 

 پیمان مصیبت بار حکومت جنوبی 

اين يک مرور کوتاه و نگاهی اجمالی به تاريخ سامره و يهودا بود که با به اسارت 

را دنبال کنيم. در اين  بقيـۀ وفاداررفتن آنها خاتمه يافت. اکنون قصد داريم مسير 

راستا الزم است مسير تاريخی حکومت جنوبی را مشخص و پيگيری نماييم. ما 

ه پس از مرگ آسا، پسرش يهوشافاط بررسی خود را از مقطعی آغاز می کنيم ک

 جانشين پدر شد. 

م اخاب پادشاه اسرائيل بر يهودا پادشاه شد. و چهارو يهوشافاط بن آسا در سال “

بود که آغاز سلطنت نمود و بيست و پنج سال در اورشليم  هيهوشافاط سی و پنج سال

ای پدرش هسلطنت کرد و اسم مادرش عزوبه دختر شلحی بود. وی در تمامی طريق

نمود و آنچه در نظر خداوند راست بود بجا می آسا سلوک نموده از آنها تجاوز نمی

و قوم درمکان های بلند قربانی همی  های بلند برداشته نشدمکانآورد مگر اينکه 

 1) ”ويهوشافاط با پادشاه اسرائیل صلح کردگذرانيدند و بخور همی سوزانيدند. 

 .(44-22: 41 دشاهانپا

توانند نکات زيادی را در مورد اين پادشاه اند میعبارتی که در باال مشّخص شدهدو 

به ما بياموزند. يهوشافاط معاصر اخاب پادشاه اسرائيل بود. حکومت پدرش آسا تنها 

ساله يهوشافاط  25چند سال با اخاب همپوشانی داشت اما بخش اعظم حکومت 

ثير ژرفی بر أل بود و اين امر تمقارن با سلطنت اخاب در بخش شمالی اسرائي

های اول پدر بود زيرا که در طريقو خداوند با يهوشافاط می“يهوشافاط داشت: 

نمود. بلکه خدای پدرخويش را طلبيده کرد و ازبعليم طلب نمیخود داود سلوک می

های و دلش به طريق در اوامر وی سلوک می نمود و نه موافق اعمال اسرائيل...

تواريخ  2) ”ها را از يهودا دور کردهای بلند و اشيرهع شد و نيز مکانخداوند رفي

 (.6و  3-4 :17

 ًااند ظاهردو قسمتی که از کتاب اول پادشاهان و کتاب دوم تواريخ دراينجا ذکر شده

خوانيم که يهوشافاط مکانهای بلند را در تضاّد با يکديگر هستند. در دوم تواريخ می

های حالی که کتاب اول پادشاهان تصريح دارد بر اينکه مکان از يهودا دور کرد در



6 
 

بلند برداشته نشد. هرچند درنگاه اول تناقض ديده می شود اما در واقع هيچ تضاد يا 

 تناقضی وجود ندارد. 

دهد در حالی که متن اول دوم تواريخ از اوايل حکومت يهوشافاط  گزارش می

او است. اين موضوع در دو آيه از کتابهای پادشاهان انعکاس وقايع اواخر سلطنت 

 1) ”يهوشافاط با پادشاه اسرائيل صلح کرد“است: مذکور به وضوح مشخص شده

با اخاب يهوشافاط دولت و حشمت عظيمی داشت و “( و44: 22 پادشاهان

مصاهرت
1
 (. 1: 18تواريخ  2)  ”نمود 

او با اخاب يک اشتباه  در نگاهی کلی، يهوشافاط پادشاه خوبی بود. اما پيمان وفاق

اش تمام شد. برآيند اين مصاهرت تغيير به بهای زندگی بًاخطير و جّدی بود که تقري

های بلند بود. هنگامی که او از همراهی با اخاب در نگرش او در برخورد با مکان

گشت، در راه با ميدان جنگ )که منجر به مرگ اخاب شد( به سوی اورشليم باز می

آيا شريران را می “ام ييهو بن حنانی مواجه شد. اين نبی به او گفت: يک نبی به ن

بايست اعانت نمايی و دشمنان خداوند را دوست داری؟ پس از اين جهت غضب خدا 

(. سخنان نبی توصيف حکومت يهوشافاط بود. 2: 19تواريخ  2) ”بر تو آمده است

مت او با سلطنت اخاب مدت حکوهمانطور که پيش از اين اشاره شد، تقارن طوالنی

تأثيرات عميقی بر رفتار او گذاشته بود. به ويژه ازدواج پسر يهوشافاط با دختر 

بر ميزان اين تأثيرات  ،اخاب که به نشان اتحاد و همسوئی آنان انجام گرفته بود

پرستی را برای نسل آتی يهودا افزود. اين ازدواج به تدريج پيامدهای دردناک بتمی

 رد. به همراه آو

 مشکل فاجعه آمیز هر دو حکومت 

در اين قسمت از مطالعه ما شايان توجه است. بياد داريم  ”مکان های بلند“عبارت 

آتش بر  طوراو را پرستيدند و چ بقيـۀ وفادارکه مذبح يهوه در کجا بنا شد، چگونه 

خواهيم نگاهی به شد. اکنون میمذبح يهوه که مظهر ملکوت او بود افروخته می

 با مکان های بلند داشته باشيم.  بقيـۀ وفادارميان مذبح يهوه و  ارتباط موجود

ق.م. سخن از فرهنگ و تمّدنی دارد که با فرهنگ و تمّدن  870تاريخ قوم يهود در

کاماًل متفاوت است. اما نه اعمال ظاهری بلکه آنچه ورای اين رسم  21ما در قرن 

برای ما بسيار اهميت دارد. ما  کهن پرستش وجود دارد به عنوان يک اصل

های بلند و مسيحّيت امروزی پيدا کنيم. اما پيش توانيم حقايقی موازی ميان مکانمی

های عهد عتيق يا الگو از پرداختن به اين مقوله الزمست ابتدا نگاهی به نمونه

 بياندازيم.

                                                           
 بهی سلطنت خاندان دو انیم ازدواج مانیپ عقدی معنا به مصاهرت 1

 ازدواج به نجایدرا که. است صلحی برقرار و مناقشه رفع منظور

 (مرتجم) 6-5: 21 خیتوار 2 دارد اشاره اخاب دخرت با هوشافاطی پسر
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فرزندان  چهار کتاب اول و دوم پادشاهان و اول و دوم تواريخ، شامل سير تاريخی

اسرائيل است در دو حکومت شمالی و جنوبی. اين سير تاريخی با سرگذشت شائول 

 پادشاه آغاز ميشود و با به اسارت رفتن يهودا خاتمه می يابد، که دوره زمانی از

به دفعات در  ”مکان های بلند“شود. عبارتق.م. را شامل می 586ق.م. تا  1050

مکان های بلند، اماکنی بودند که کنعانيان در اين متون تاريخی تکرار شده است. 

توّجه داشت که  به دقتآنجا مذبح هائی برای پرستش بعل می ساختند. بنابراين بايد 

 های خدايان ديگر اشاره دارد. مکان های بلند در کتاب مقّدس به مذبح

واه بر های بلند به خودی خود اهّميتی ندارند. اما کثرت تعداد آنها در کنعان گمکان

های ساخته گوناگون و مذبح ُبتهایهائی برای پرستش آنست که اماکن مذکور محل

های بلند به ند. کنعانيان در مکانبود شده درآنها صرف تمجيد بعل و خدايان ديگر

را به  منظور نشان دادن وفاداری خود به پادشاهان خويش، حتی کودکان خود

 کردند. عنوان قربانی سوختنی تقديم می

را به موسی سپرد،  ”مقّدس نمکايک “وقتی که خدا احکام مربوط به پرستش در

اينهاست فرايض و “داد:  های بلند به او و اسرائيليان هشدارعليه پرستش در مکان

بايد متوّجه احکامی که شما در تمامی روزهايی که بر زمين زنده خواهيد ماند می

هوه خدای پدرانت به تو داده است، تا در آن شده به عمل آوريد. در زمينی که ي

هايی را که در آنها خدايان خود را عبادت می کنند تصّرف نمايی. جميع اماکن اّمت

و شما آنها را اخراج می نماييد خراب نماييد خواه بر کوه های بلند خواه بر تلها و 

ان را خرد های ايشهای ايشان را بشکنيد و ستونخواه زير هر درخت سبز. مذبح

های تراشيده شده خدايان ايشان را های ايشان را به آتش بسوزانيد و بتکنيد واشيره

 (. 3-1: 12 نيه)تث ”قطع نماييد و نامهای ايشان را از آنجا محو سازيد

کيد کرد که قوم او بايد وی را در يک مکان مقّدس يعنی جايگاهی که أسپس خداوند ت

ه بود تا نام خود را بر آن بگذارد، پرستش کنند. بعدها تنها خدای واحد حقيقی برگزيد

آن مکان، به اورشليم مسّمی شد. هنگامی که قوم اسرائيل برای نخستين بار وارد 

های  زمين کنعان شدند، به تدريج از شيوه مرسوم و متداول بنا کردن مذبح بر تپه

اسرائيليان با  هايی که در واقع محل پرستش بعل بود. بلند پيروی کردند، مکان

های مشرکين و مکانهای بلند به منظور پرستش  صراحت از استفاده کردن از مذبح

 (. 3: 12و  5: 17تثنيه  ،52: 33يهوه، منع شده بودند )اعداد 
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 فصل دوم

 سازش در نظام عبادی

 (.4: 15پادشاهان  2) ”ليکن مکان های بلند برداشته نشد“

 مختصر بالئی فراگیر در نتیجه يک انحراف

های خود را تنها در  موسی که با صراحت به اسرائيل فرمان داده بود که مذبح

-13 و 8و  5: 12تثنيه  ،24: 20هائی بنا کنند که خدا بر می گزيد )خروج  مکان

( ديری نپائيد که قوم از اين شرط رويگردان شدند، حّتی در زمان سليمان پادشاه 14

 فرعون، پادشاه مصر مصاهرت نموده دختر سليمان با“نيز تمکين نمی کردند: 

فرعون را گرفت و او را به شهر داود آورد تا بنای خانه خود و خانه خداوند و 

های بلند قربانی  لیکن قوم درمکانحصار اورشليم را به هر طرفش تمام کند. 

ای برای اسم خداوند تا آن زمان بنا نشده بود. و سليمان  زيرا خانه گذرانیدند می

جز اينکه در اوند را دوست داشته به فرايض پدر خود داود رفتار می نمود خد

. و پادشاه به جبعون رفت تا سوزانید گذرانید و بخور می های بلند قربانی می مکان

سلیمان بر آن مذبح هزار در آنجا قربانی بگذراند زيرا که مکان بلند عظيم آن بود و 

 (. 4-1: 3 شاهانپاد 1) ”قربانی سوختنی گذرانید

اسرائيل به  اين متن تصريح دارد که ايام کوتاهی پس از درگذشت يوشع، بنی

اگر هم بعل را  حتیآغاز به پرستش بعل کرده بودند.  ،راههای کنعانيان متمايل شده

کنعانی بنا  ُبتهایکردند اما مذبح يهوه را در جوار مذبح بعل و ساير  ستايش نمی

ای برای اسم  زيرا خانه گذرانیدند های بلند قربانی می نلیکن قوم درمکا“دند: نمو می

(. عذر آنها برای گذرانيدن 2 :3 شاهانپاد 1) ”خداوند تا آن زمان بنا نشده بود

های بلند همين بود که مکان خاّصی جهت تقديم کردن قربانی به  قربانی در مکان

پذير  رد آنان توجيهگويد که عملک حضور خداوند ساخته نشده بود. اما متن به ما می

 مبّين نّيت قلبی آنها بود. نبود بلکه ِصرفًا

 های بلند در مکان جز اينکه“سليمان سعی داشت در مسير پدر خود داود پيش رود 

(. اين آيه بر يک حقيقت 3: 3شاهان پاد 1) ”گذرانيد و بخور می سوزانيد قربانی می

کند: وی هرگز در مکان های بلند قربانی نگذرانيده بود،  تأکيد می داود مورد مهم در

مانند آنچه در جبعون قرار داشت. تمام پادشاهان  ”مکان بلند عظيم“حّتی در 

در نسل خود بودند مراسم  بقيـۀ وفاداريهودا به استثناء دو تن که مظهر  اسرائيل و

در مباحث آتی کردند. مورد استثناء را  های بلند اجرا می پرستش را در مکان

 بررسی خواهيم کرد. 
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کرد  های بلند پرستش می حتی پس از اتمام بنای هيکل يا معبد، سليمان هنوز درمکان

سليمان پادشاه “اسرائيل نيز همان روش را معمول می داشتند:  و به دنبال او بنی

سوای دختر فرعون، زنان غريب بسياری را از موآبيان و عمونيان و ادوميان و 

هايی که خداوند درباره ايشان، بنی  داشت. از اّمت نيان و حتيان دوست میصيدو

اسرائيل را فرموده بود که شما به ايشان در نياييد و ايشان به شما در نيايند مبادا دل 

شما را به پيروی خدايان خود مايل گردانند. و سليمان با اينها به محبت ملصق شد. 

تعه بود و زنانش دل او را برگردانيدند. در وقت و او را هفتصد زن بانو و سيصد م

پيری سليمان واقع شد که زنانش دل او را به پيروی خدايان غريب مايل ساختند و 

 (. 4-1: 11 شاهانپاد 1) ”دل او مثل دل پدرش داود با يهوه خدايش کامل نبود

ثير زنان در اين آيات شاهد تداوم قياس ميان سليمان و داود هستيم. سليمان تحت تأ

خود در وسوسه انجام اعمال پرستشی بر مذبح خدايان غير گرفتار شده بود. تمام 

پادشاهان حکومت شمالی و بخش اعظم پادشاهان حکومت جنوبی از الگوی سليمان 

اين پادشاهان، تنها دو نفر همانند داود با تمام قلب  تمام پيروی کردند. از ميان تقليد و

 دادند.  به خداوند وفاداری نشان

از حقيقت دور شده بود. او مکانی بسيار با شکوه برای خدای  ”اندکی“سليمان تنها 

. اين ساخت خويش های بلندی را نيز برای خدايان زنان اسرائيل بنا کرد. اما مکان

خواهد: فقط يک جای پا. انحراف اندک  همان چيزی است که شيطان می دقيقًا

های آينده شد. بزرگترين دستاورد  بيماری مهلک نسلسليمان از حقيقت، مبدل به 

در عقب “او همچنان  متأسفانهبنای هيکل يهوه در اورشليم بود اما  ،سليمان

عشتورت خدای صيدونيان، و در عقب ملکوم، رجس عمونيان رفت و سليمان در 

به جهت کموش که رجس موآبيان  مکانی بلندکوهی که روبروی اورشليم است 

جهت مولک رجس بنی عمون بنا کرد. او همچنين به جهت همه زنان است و به 

گذرانيدند  سوزانيدند و قربانی ها می غريب خود که برای خدايان خويش بخور می

 (. 8-5: 11 شاهانپاد 1) ”عمل نمود

 در حکومت جنوبی  دل ناکامل

خود  های مداوم خدا با قوم برگزيدههای بلند موضوع اختالف نظر و درگيری مکان

بود. خدا انجام مراسم عبادی در اين اماکن را ممنوع کرده بود ليکن اسرائيل کماکان 

 داد. يبه اين عمل زشت ادامه م

بالفاصله پس از تفکيک حکومت به دو بخش شمالی و جنوبی، يربعام اول نظام 

پرستی را در سامره حاکم کرد. ازسوی ديگر يهودا با انجام مراسم در مذبح بت

يک نظام عبادی ناهمگن و مختلط را  ،و به موازات آن در مکانهای بلندهيکل 

های بلند برای خدا دردسر زيادی ايجاد کردند. نه حکومت نمود. مکانپيروی می
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پرستی توبه کرد و نه حکومت جنوبی نظام عبادی مختلط را شمالی از ادامه بت

پرست باشد و نه حاکم يان بتتوانست خدا و پادشاه اسرائيلترک نمود. خداوند نه می

مقتدر و يگانه در حکومت متشّتت جنوبی. خدا از قوم خود انتظار داشت که 

های موجود در آن را يکسره ترک نمايند و با پرستيدن او در های بلند و مذبحمکان

 هيکل اورشليم تصديق کنند که تنها او حاکم مطلق است و شايسته پرستش. 

 ر يهودا تداوم التقاط مذهبی د

 قباًلکردند. چنانکه  خدا قصور ةپادشاهان يهودا يکی پس از ديگری در تأمين خواست

ديديم، رحبعام پسر سليمان پادشاه، مروج پرستش ناهمگن و آيين عبادی مختلط در 

رحبعام بن سليمان دريهودا سلطنت می کرد... و يهودا درنظر خداوند “يهودا بود: 

ها و اشيريم بر هر تل بلند و نيز مکان های بلند و ستون شرارت ورزيدند... و ايشان

 (. 23-14:21 شاهانپاد 1) ”زير هر درخت سبز بنا نمودند

و در تمامی گناهانی که پدرش قبل از “بعد از رحبعام، پسر او ابيام پادشاه يهودا شد 

 ”نمود و دلش با يهوه خدايش مثل دل پدرش داود کامل نبوداو کرده بود سلوک می

 (. 3: 15پاد  1)

سپس آسا، پسر ابيام به عنوان جانشين پدر خود پادشاه يهودا شد. او فرمانروای 

کرداری بود که پرستش در مذبح خداوند را احياء نمود. اما نتوانست عمل نيک

 زمان او برداشته نشد: های بلند درنيکوی خود را تا پايان ادامه بدهد چرا که مکان

ر خداوند راست بود مثل پدرش داود عمل نمود. و الواط را از و آسا آنچه در نظ“

های هايی را که پدرانش ساخته بودند دور نمود... اما مکانواليت بيرون کرد و بت

 شاهانپاد 1) ”بلند برداشته نشد. ليکن دل آسا در تمام اّيامش با خداوند کامل می بود

يک موقعّيت منحصر به فرد (. آسا در ميان پادشاهان يهودا از 14 -11: 15

بقيـۀ های بلند برداشته نشد اما او را می توان در حلقه برخوردار است. گر چه مکان

های بلند دست پرستی و مذبح مکانمحسوب کرد چرا که او بر ضد آيين بت وفادار

بقيـۀ به مبارزه زد. بدين جهت او در اين خصوص ميتواند سرمشق و الگويی برای 

 د. باش وفادار

در فصل اول نگاهی اجمالی به دوران حکومت يهوشافاط، پسر آسا انداختيم. به 

دليل انعقاد پيمان اتحاد نظامی ميان او و اخاب و همچنين ازدواج پسرش با دختر 

به شمارآورد حّتی با  بقيـۀ وفادارتوان يهوشافاط را درجرگه ايزابل و اخاب نمی

ستين نقش مثبتی را ايفا کرده است: اعاده پرستش را اينکه او بتدريج در

نمود های پدرش آسا سلوک نموده از آنها تجاوز نمی]يهوشافاط[ در تمامی طريق“

های بلند برداشته و آنچه در نظر خداوند راست بود بجا می آورد مگر اينکه مکان
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 1) ”سوزانيدندگذرانيدند و بخور همیهای بلند قربانی همینشد و قوم در مکان

 (. 43: 22 شاهانپاد

يهودا پادشاه شد. ازدواج او با دختر اخاب  پس از يهوشافاط، پسر او يهورام در

عواقب دردناکی را برای يهودا به دنبال داشت. يهورام پادشاهی شرير بود. او 

 پرستی را در يهودا ابقاء کرد و در نظر خداوند شرارت ورزيد. بت

رسيد. او نيز مانند پدر خود پادشاهی شرير بعد از يهورام، پسرش اخزيا به سلطنت 

بود. اسم مادرش عتليا بود. به بيان ديگر اخاب و ايزابل از جانب مادری پدربزرگ 

به طريق خاندان اخاب سلوک نموده، آنچه در نظر “بزرگ او بودند. اخزيا و مادر

ن اخاب خداوند ناپسند بود مثل خاندان اخاب به عمل می آورد زيرا که داماد خاندا

 (. 27: 8 شاهانپاد 2) ”بود

ای هفت ساله بعنوان ملکه دريهودا پس از اخزيا، مادر شرير او عتليا برای دوره

همسرش  حکومت کرد. اما بعد از وی يوآش پسر اخزيا با حمايت کاهن اعظم و

يهوشبع )که خواهر اخزيا بود( در يهودا به سلطنت رسيد. در خالل اين کودتا عتليا 

در سال هفتم “سرداران سپاه کشته شد. در مورد يوآش چنين می خوانيم:  به دست

]يوآش[ پادشاه شد و چهل سال در اورشليم پادشاهی  ييهو ]پادشاه اسرائيل[ يهوآش

کرد... و يهوآش آنچه را که در نظر خداوند پسنديده بود در تمام روزهايی که 

های بلند برداشته نشد و اينکه مکان داد بجا آورد. مگريهوياداع کاهن او را تعليم می

 ”های بلند قربانی می گذرانيدند و بخور می سوزانيدندقوم هنوز در مکان

 (. 3-1: 12 شاهانپاد 2)

امصيا بن يوآش پادشاه : “امصيا به جای پدرش يوآش بر اريکه پادشاهی تکيه زد

آورد اما نه مثل يهودا آغاز سلطنت نمود... و آنچه در نظر خداوند پسند بود بعمل 

نمود. ليکن پدرش داود بلکه موافق هر چه پدرش يوآش کرده بود رفتار می

گذرانيدند و های بلند قربانی میهای بلند برداشته نشد و قوم هنوز در مکانمکان

 (.4-1: 14 شاهانپاد 2) ”سوزانيدندبخور می

عزريا بن امصيا “ا( در يهودا به سلطنت رسيد: ي)عّز بعد از امصيا، پسر او عزريا

پادشاه يهودا آغاز سلطنت نمود... و آنچه در نظر خداوند پسند بود موافق هر چه 

های بلند برداشته نشد و قوم هنوز در پدرش امصيا کرده بود بجا آورد. ليکن مکان

 (.4-1: 15 انشاهپاد 2) ”سوزانيدندگذرانيدند و بخور میهای بلند قربانی میمکان

يوتام بن عزيا “توالی پادشاهی پس از عزريا )عزيا( به فرزندش يوتام رسيد:  

پادشاه يهودا، آغاز به سلطنت نمود... و آنچه درنظر خداوند شايسته بود موافق هر 

قوم  های بلند برداشته نشد وبه عمل آورد. ليکن مکان بود آنچه پدرش عزيا کرده
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 شاهانپاد 2) ”سوزانيدندگذرانيدند و بخور میربانی میهای بلند هنوز قدرمکان

15 :32-35 .) 

درجريان زندگی اين پادشاهان يهودا شاهد تکرار مداوم يک بندگردان گوشخراش و 

هر يک از آنان، از سليمان  ”.های بلند برداشته نشدليکن مکان“آزار دهنده هستيم: 

پرستی نجات بدهند. از بالی بت گرفته تا يوتام تالش کردند تا سرزمين خود را

کردند اما در  اتمام آنها، مراسم عبادی نزد مذبح يهوه درهيکل اورشليم را احي بًاتقري

های بلند مسامحه نمودند. هر يک از آنها به نوعی با آرزوی بخشی برداشتن مکان

 های بلند سازش کردند و کنار آمدند. از جامعه جهت عبادت در مکان

واقع مانند اين  آنها يک نظام عبادی مختلط را به قوم پيشکش کردند. دردر نتيجه، 

شما به هر طريق که مايل هستيد می توانيد عبادت “بود که به مردم يهودا بگويند: 

هيکل تقديم کنيد و يا در هر  کنيد. می توانيد قربانی خود را به مذبح خداوند در

اين پادشاهان به مردم اجازه  ”.مکان ديگر و بر هر مذبحی که دوست می داريد

آنها ة هم بًادادند که در انجام عبادت و پرستش طبق ميل خويش رفتار کنند. تقري

همچنان باقی  ُبتهاهای پرستش پرستی را از سرزمين يهودا زدودند اما مکانبت

 وها سرزمين را فرتپرستی در کشور گسترش يافت که ُبماندند. در نتيجه چنان بت

 .  گرفتند

باشد. حکومت شمالی  ”پادشاهنيمه “باشد. او نمی خواهد  ”نيمه خدا“خدا نمی تواند 

به طورکامل فاسد شده بود. آنها سلطنت خدا را کاماًل رد کرده بودند. الزم بود که به 

به اسارت گرفته شوند. و يهودا می بايست از  ،فالسر، پادشاه آشوردست تغلت

 گرفت. اما آيا اينطور شد؟ درس عبرت میبار اسرائيل سرانجام هالکت
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 فصل سوم

 انگاری در عبادت صدمات سهل

گذرانيد و های بلند و تلها و زير هر درخت سبز قربانی می]آحاز[ درمکان و“

 (.4: 16 شاهانپاد 2) ”سوزانيدبخور می

 فرآيند يک اختالط مذهبی  

آحاز بن يوتام پادشاه يهودا آغاز سلطنت نمود... و آنچه در نظر يهوه خدايش “

شايسته بود موافق پدرش داود عمل ننمود. و نه فقط به راه پادشاهان اسرائيل سلوک 

هايی که خداوند مود بلکه پسر خود را نيز از آتش گذرانيد موافق رجاسات امتن

و تلها و و  در مکان های بلندوده بود. و اسرائيل اخراج نمايشان را از حضور بنی

-1: 16 شاهانپاد 2) ”سوزانیدگذرانید و بخور میقربانی میدرخت سبز  زير هر

4 .) 

برآيند اصالحات ناقص و ناتمام پادشاهان  ةآحاز محصول التقاطی مذهبی و نتيج

يهودا پرستی، پادشاهان حکم صريح خداوند در اجتناب از بت گذشته بود. با وجود

های ]خدايان[ بسيار ماهرانه هم مذبح يهوه را برقرار کردند و هم اجازه دادند مذبح

ديگر در آن سرزمين باقی بمانند. در نتيجه آحاز زمينه الزم را در اختيار داشت. او 

را احيا کرد، در برابر مذبح خدايان شرير زانو زد و سرانجام قربانی  ُبتهاپرستش 

 که اسالف وی به جا گذاشته بودند. های بلندی شد مکان

کاماًل غير  ”های بلند برداشته نشدمکان“شايد با خود بی انديشيم که تکرار مداوم 

ضروری و خسته کننده است، اما تکرار اين عبارت همچون ضربات هشدار دهنده 

مقّدس، به شکل گفتاری ساده ابراز حقايق کتاب ةبر ذهن ما وارد می شوند. هم

خواهد که اند و خدا مید. بسياری از آنها در قالب عباراتی تکراری نمود يافتهاننشده

 های زيادی را از آنها فرا بگيريم. القدس درسما با راهنمائی روح

 خدا از قوم خود انتظار داشت که با پرستيدن او نزد مذبح و مکانی که وی در

را تصديق و تأکيد کنند. اما  اورشليم تعيين کرده بود، خداوندی و حاکمّيت مطلق وی

های بعل، قوم يهودا را اغوا های بلند و بتتوجهی ومسامحه در برداشتن مکانبی

مقّدس . کتابنمودنمود و آنان را يکبار ديگر به دام ضّديت و مخالفت با خدا گرفتار 

گناهان حکومت شمالی را که عامل اصلی به اسارت  23-7: 17در دوم پادشاهان 

  به طور خالصه ذکرکرده است. ند،وم اسرائيل بودرفتن ق



14 
 

ای که سقوط اسرائيل خدا مايل بود ببيند پادشاهان يهودا با وجود پيام هشدار دهنده

های بلند برخورد خواهند کرد. مهمترين مقوله چگونه با مکان ،برای ايشان داشت

يان بيگانه بود که های بلند و مذبح خداانگيز ميان خدا و قوم او وجود مکاناختالف

ها را تحّمل کند. توانست آن بتداشتند. خدا نمی بر خالف حاکمّيت مطلق خدا قرار

آيا پادشاهان يهودا به طريق داود سلوک خواهند کرد و  که بود ببيند او منتظر

 ”چسب زخم“حالت  اًًاصالحات کامل انجام خواهند داد. اصالحات ناقص صرف

مقّدس هر داشتند و سرانجام پادشاه شروری مانند آحاز را به ثمر رسانيدند. کتاب

های بلند يک از پادشاهان يهودا را بر اساس نگرش و طرز برخورد آنان با مکان

کند. آحاز، که جايگاه مذبح خدايان غير و مظهر حاکمّيت آنان بود ارزيابی می

پرستی آوری به اعماق تاريک بتتأسفبه نحو  ،فرمانروای حکومت جنوبی يهودا

 سقوط کرد. 

 فريبندگی مذبح بیگانه 

مذبحی را که فالسر، پادشاه آشور به دمشق رفت و آحاز پادشاه برای مالقات تغلت“

ديد و آحاز پادشاه شبيه مذبح و شکل آن را بر حسب صنعتش نزد در دمشق بود 

آنچه آحاز پادشاه از دمشق  اوريای کاهن فرستاد. و اوريای کاهن مذبحی موافق

دمشق، آن را همچنان ساخت. و  فرستاده بود بنا کرد و تا وقت آمدن آحاز پادشاه از

پادشاه مذبح را ديد، و پادشاه به مذبح نزديک آمده بر آن چون پادشاه از دمشق آمد 

ريختنی  ةآردی خود را سوزانيد و هدي ةو قربانی سوختنی و هدي قربانی گذرانید

را که  مذبح برنجینرا ريخت و خون ذبايح سالمتی خود را بر مذبح پاشيد و خويش 

پيش خداوند بود آن را از روبروی خانه و از ميان مذبح خود و خانه خداوند آورده 

آن را به طرف شمالی آن مذبح گذاشت. آحاز پادشاه اوريای کاهن را امر فرموده 

قربانی سوختنی پادشاه و هديه گفت: قربانی سوختنی صبح و هديه آردی شام و 

آردی او را با قربانی سوختنی تمامی قوم زمين و هديه آردی ايشان و هديه ريختنی 

تمامی خون قربانی سوختنی و تمامی خون  و بر مذبح بزرگ بگذران را ايشان

. پس اوريای مذبح برنجین برای من باشد تا مسألت نمايمذبايح را بر آن بپاش. اما 

-10: 16 شاهانپاد 2) ”ق آنچه آحاز پادشاه امر فرموده بود عمل نمودکاهن بر وف

16 .) 

از خدای  امامّدعی خداپرستی است  که از مذهبی هستند اين آيات نمونه واضحی

شود. آحاز پادشاه يهودا، در طول سفر خود به دمشق واقعی در آن اثری ديده نمی

ات ساختمان مذبح را برای کاهن مجذوب و فريفته مذبح دشمن قوم خدا شد. او جزئي

فرستاد و از او خواست که مذبح را دقيقًا مطابق  - نه کاهن خداوند - شخصی خود

نمونه آن بسازد. پادشاه و کاهنش دست به دست دادند تا مذبح بيگانه را جايگزين 

مذبح خداوند نمايند. آنها نماد حاکمّيت شيطان را در هيکل خداوند قرار داده، قربانی 

د. آحاز با شيطان پيمان های خود و تمام هدايا و قربانی های قوم را به آن تقديم کردن
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تنها  دانست در مواقع ضروری به هدايت و راهنمائیهمخونی بست. از آنجا که می

 یخدای حقيقی احتياج خواهد داشت، مذبح برنجين را حفظ کرد. او در برابر قدرت

 زد اما هنگام نياز به ياری، چشم به يهوه داشت. غير از خدا زانو می

ب امروزی مشابه همين ديدگاه و رفتار را دارند. آنها مآمسيحيان ظاهری و مقّدس

های امروزی و نوين خود را کنند، مذبحخويش را ستايش می ةساختخدايان خود

اّما در زمان نياز و تنگی به سوی خدای  ،اندصليب کرده ”مذبح برنجين“جايگزين 

 دهند. واحد حقيقی فرياد استمداد و راهنمايی سر می

که مذبح برنجين را در قسمت شمالی محل استقرار مذبح دمشقی  جالب توجه است

توانستند بی آنکه ازکنار مذبح برنجين عبور کنند قرار دادند. بنابراين کاهنان می

وارد قدس بشوند. اين بدان معنا بود که اکنون می توانستند از طريق مذبح بيگانه 

 آشوريان به حضور خدا وارد شوند. 

تواند بدون نياز به امروزی هر کسی می ”بدون صليب“ت در روزگار مسيحّي

مذبح برنجين است  پادگونةهای خدا که صليب پسر يگانه و محبوب خدا به قدس

نزديک شود. اين مذهب دنيا است، مذهب دجال و ضّد مسيح. اين مذهبی است که 

 ن است. بدون تأکيد به لزوم فديه به وسيله خون بره منادی برادری نوع بشر در جها

 بقای اقلّیت وفادار 

کرد. پادشاهان او از اينک يهودا بهای گريزناپذير التقاط مذهبی خود را پرداخت می

های دنيوی متعددی را طريق همکاری و مصاهرت با حکومت شمالی روش

بايست جايگزين راه پاک و مقّدس يهودا در پرستش يهوه کرده بودند. و اکنون می

نمودند. آحاز مذبح دنيوی را که در نظر مدن خود را درو میحاصل سازش و کنار آ

داشت جانشين مذبح خداوند کرده بود. کاهنان پادشاه و ُامرای او غرق در فساد و 

از ريشه اين  بقيـۀ وفادارتباهی بودند و به همين جهت ضرورت داشت که نهال 

نشان بدهد. يهودا نيز مانند اسرائيل، آلوده و ملّوث شده  را مشکل رشد کند و خود

 محتوا بود. کلماتی بی اًًبود. ادعای آنان بر اينکه قوم خدا هستند صرف

هايشان سازشکاری بنابراين خدا انبيايی را فرستاد تا قوم را به خاطر مسامحه و

بقيـۀ يند. اين انبيا به مبارزه ترغيب نما را به ايستادگی و بقيـۀ وفادارتوبيخ کنند و 

شرک و ارتداد  دادند که اگر بپا خيزند و يا دسِت کم از مشارکت درنويد می وفادار

 قوم امتناع نمايند، خداوند از ايشان محافظت خواهد کرد و آنان را برکت خواهد داد. 

آحاز و  اشعيای نبی با چهار تن از پادشاهان يهودا هم زمان بود: عزيا، يوتام،

يا. او در توبيخ و نکوهش ارتداد قوم اعالم کرد که تمامی يهودا مجازات خواهد حزق

 به حيات خود ادامه خواهد داد. به پيام نبّوتی او توجه کنيد: بقيـۀ وفادارشد و تنها 
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اسرائيل و ناجيان خاندان يعقوب بار ديگر بر  بقّیهدر آن روز واقع خواهد شد که “

د کرد بلکه بر خداوند که قّدوس اسرائيل است به خودشان اعتماد نخواهن ةزنند

يعنی بقّيه يعقوب به سوی خدای قادر مطلق  ایبقّیهو  اخالص اعتماد خواهند نمود

بازگشت خواهند کرد. زيرا هر چند قوم تو اسرائيل مثل ريگ دريا باشند فقط از 

ری خواهد بازگشت خواهند نمود. هالکتی که مقّدر است به عدالت مج بقّیتیايشان 

شد. زيرا خداوند يهوه صبايوت، هالکت و تقديری در ميان تمام زمين به عمل 

 (. 23-20: 10 عيا)اش ”خواهد آورد

اشعيا به طور واضح هالکت و نابودی اکثرّيت و همچنين بقای اقلّيتی وفادار را که 

 وفاداربقيـۀ کند. شناخته شده است در نبّوت خود پيشگويی می ”بقّيه“به عنوان 

د نکرداسرائيل را ميتوان به عنوان افرادی که همواره بر مذبح يهوه عبادت می

توصيف نمود. درزمان ايليا، هفت هزار نفر ]در اسرائيل[ بودندکه نزد بعل زانو 

تنها به تعداد  بقيـۀ وفادارنزده بودند. اّما در عهد اشعيا، مقارن با پايان تاريخ يهودا، 

اگر يهوه صبايوت بقّيه اندکی برای ما وا نمی “شد: محدود می اندکی افراد خداترس

 (. 9: 1 عيا)اش ”گشتيمشديم و مانند عموره میگذاشت مثل سدوم می

قليل بود که خدا از نابود ساختن کامل اسرائيل و  به خاطر وجود همين بقّيه اندک و

طول سلطنت  يهودا صرفنظر کرد. در خالل حکومت آحاز در يهودا، پس از آن در

فالسر مورد حمله قرار گرفت و پسر او حزقيا، حکومت شمالی از سوی تغلت

تمام ساکنين اسرائيل )سامره( به اسارت در آمده و از سرزمين خود به  سقوط کرد.

انتقال داده شدند. درکمال تأسف، حّتی پس ازمشاهده سرنوشت شوم و  مکانی ديگر

نجات  – يعنی بقّيه – و تنها شماری اندک هالکت بار اسرائيل، يهودا بيدار نشد

 يافتند. 
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 چهارمفصل 

 زمامداری متهّورانه

 (. 4: 18 شاهانپاد 2) ”او مکان های بلند را برداشت“

 تها تمام ُب پاکسازی قلمرو از

شد، دو پادشاه قدم به ميدان انگيز خود نزديک میدر حاليکه يهودا به پايان تاريخ غم

جای خود  ،که خدا انتظار داشت به انجام برسانند. آنان با شهامتنهادند تا آنچه را 

 دوران خود گشودند. نخستين پادشاه، حزقيا پسر آحاز بود: بقيـۀ وفاداررا در ميان 

حزقيا ابن آحاز پادشاه يهودا آغاز سلطنت نمود... و آنچه در نظر خداوند پسند بود “

و  های بلند را برداشتاو مکانموافق هر چه پدرش داود کرده بود به عمل آورد. 

رد مار برنجين را که موسی ساخته بود ُخ تماثيل را شکست و اشيره را قطع نمود و

ت شمالی و هم حکومت جنوبی[ تا آن زمان اسرائيل ]هم حکومکرد زيرا که بنی

و او بر يهوه خدای اسرائیل  سوزانيدند. و او آن را نحشتان ناميد.برايش بخور می

توّکل نمود و بعد از او جمیع پادشاهان يهودا کسی مثل او نبود و نه از آنانی که 

مری را قبل از او بودند. و به خداوند چسبیده از پیروی او انحراف نورزيد و اوا

بود و به هر بود نگاه داشت. و خداوند با او میکه خداوند به موسی امر فرموده

 (. 7-1 :18 شاهانپاد 2) ”نمود فیروز می شدطرفی که رو می

اين آيات چقدر عالی و تحسين برانگيز هستند! در قياس با تمامی پادشاهان يهودا، 

دل خدا عمل کرد حزقيا بود. با توجه از رحبعام تا صدقيا، تنها پادشاهی که موافق با 

کند: او به تبار و دودمان او اهّميت اين حقيقت به نحو چشمگيری خودنمايی می

 فرزند آحاز، شرورترين پادشاه در تاريخ يهودا بود. 

که حزقيا در طول زندگانی خود تحت نظارت و نفوذ اشعيا نبی قرار  بايد متوّجه بود

او در توّکل و اعتماد به يهوه خدای اسرائيل بود. او داشت. رمز موّفقيت و عظمت 

افزون خود به خدا توانست آنچه را که مورد پسند خدا بود به جا آورد  با اعتماد روز

 ثر و ماندگاری را در حکومت جنوبی ايجاد نمايد. ؤو اصالحات م

اء مقام بسيار مثبت و درخشان است! و دليل ارتق ”بقّيه“ارزيابی خدا از اين پادشاه 

. ”های بلند را برداشتاو مکان“توانيم در آيات باال ببينيم: او درنظر خداوند را می

اين همان اصالحاتی بود که خدا مّدتها انتظارش را کشيده بود. حزقيا در اين 

ده و حاکمّيت مطلق خدا بر قوم خويش را نموعمل  ”داودپدرش  “خصوص مشابه 

 تصديق و تاکيد کرده بود.
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شود که آنان مار برنجين را اضمحالل و سقوط روحانی قوم در اينجا ديده میعمق 

که موسی در بيابان ساخته بود تا آن زمان نگاه داشته بودند و مورد پرستش قرار 

که موسی ساخته بود “دادند. حزقيا آنرا نحشتان )يک قطعه برنج( ناميد و آن را می

  .”خرد کرد

ترين نمادهای مذهبی قوم اسرائيل بود. اّما چه به یاين مار برنجين يکی از گرام

 عنوان نماد مباهات و غرور مذهبی يا غير مذهبی و چه در مقام يک اثر سنتی يا

رفت چون مّبدل به يک بت شده بايستی اين مار برنجی از ميان میغير سنتی می

ن برايش بخور اسرائيل تا آن زمازيرا که بنی“گويد بود. کالم خدا در اين مورد می

اسرائيل به عوض اطاعت از احکامی که خدا توسط موسی در  .”می سوزانيدند

داده بود، مار برنجين را به عنوان شيئی قابل ستايش  ُبتهارابطه با پرستش 

حزقيا شهامت نابود ساختن اين نماد مذهبی و بسيار  پرستيدند. چه کسی جزمی

 محترم را داشت؟ 

توانيم چنين اشياء مقّدس و محترمی را ل بود، امروزه نيز میهمانند آنچه در اسرائي

ها، تصاوير، ها، تمثالها، شمعها، مجسمهها، صليبدر کليساها مشاهده کنيم: يادبود

گيرند چرا که های مذهبی مورد ستايش قرار میها، و غيره. اين نمادساختمان

غرور و مباهات مّلی نيز عينی، ملموس و مذهبی هستند و در برخی موارد موجد 

توان در های عينی و مذهبی را میهای بلند و بتباشند. بسياری از اين مکانمی

تاريخ مسيحّيت و کليسای امروزی مشاهده کرد. قوم خدا اغلب گرفتار دام التقاط 

پرسند که آيا عملکرد ايشان با کالم و خواست خدا بآنکه از خود شوند بیمذهبی می

 د يا نه.  انطباق دار

 تاريخ پیشینیان  مسیر در تغییر

 قامبود چنين مداد هرگز قادر نمیاگرحزقيا مسير پدر خود آحاز را ادامه می

عالی را بدست آورد. پدرش بسيار نابخردانه عمل کرده بود. او بت ها را  برجسته و

سپرده  با زانو زدن در برابر مذبح مشرکين، تن به بندگی پادشاه آشور ه،ستايش کرد

های اعتماد و توّکل خود را بر خداوند گذاشت و نه فقط مکان ةبود. حزقيا نه تنها هم

بر “بلکه همچنين  ،های مختلف و مار برنجين( را منهدم ساختبلند )شامل بت

(. کالم خدا 7: 18 شاهانپاد 2) ”پادشاه آشور عاصی شده، او را خدمت ننمود

بود و به هر طرفی که رو خداوند با او می“دهد که درمورد حزقيا شهادت می

  ”.شدنمود فيروز میمی

تواند ای کوتاه ميان حزقيا و پدرش آحاز، طبق روايات کتاب دوم تواريخ، میمقايسه

ثر باشد. آحاز در سالهای پايانی حکومت ؤدر روشن ساختن هرچه بيشتر موضوع م

مواجه شد. آنها درحمالت  خود از سوی ادوميان و فلسطينيان با مشکالت بسياری
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شمار زيادی از ساکنان يهودا را به  ،مکرر خود، شهرها و روستاها را غارت کرده

مقّدس به صراحت از عّلت اين حمالت و ناتوانی يهودا در اسارت گرفتند. کتاب

زيرا خداوند يهودا را به سبب آحاز پادشاه اسرائيل “گويد: دفاع از خود سخن می

ه او يهودا را به سرکشی واداشت و به خداوند خيانت عظيمی ذليل ساخت چونک

ورزيد... و چون او را به تنگ آورده بود همين آحاز پادشاه به خداوند بيشتر خيانت 

ورزيد. زيرا که برای خدايان دمشق... قربانی گذرانيد... اما آنها سبب هالکت وی و 

 (. 23-19: 28 ريختوا 2) ”تمامی اسرائيل شدند

و درهای آحاز اسباب خانه خدا را جمع کرد و آالت خانه خدا را ُخرد کرد “سپس 

و درهر  ها برای خود در هر گوشه اورشلیم ساختخانه خداوند را بسته مذبح

های بلند ساخت تا برای خدايان غريب بخور شهری از شهرهای يهودا مکان

-24: 28 ريختوا 2) ”سوزانند. پس خشم يهوه خدای پدران خود را به هيجان آورد

(. خالصه کالم اينکه آحاز در طول دوران حکومت خود درهای هيکل خداوند 25

های را بست و مانع از دسترسی مردم يهودا به مذبح يهوه شد و در عوض مذبح بت

 پا نمود.  گوناگونی را در هر کوی و برزن اورشليم و ساير شهرهای يهودا بر

تمام پادشاهان پيش از او بود که در برچيدن  عملکرد آحاز نقطه اوج سيرقهقرائی

اسباب التقاط مذهبی کوتاهی کرده بودند. اّما در پايان حکومت فاسد او، حزقيا قدم 

. وی بقيـۀ وفادارپادشاهی خجسته، ناهمرنگ با جماعت و مظهر  :در ميدان گذاشت

 حزقيا بيست و“يکی از دو چهره شاخص در ميان سالطين حکومت جنوبی است: 

پنج ساله بودکه پادشاه شد... و او آنچه در نظر خداوند پسند بود موافق هر آنچه 

درهای پدرش داود کرده بود بعمل آورده و در ماه اول از سال اول سلطنت خود 

او ، (. به بيان ديگر3-1: 29 ريختوا 2) ”آنها را تعمير نمود خانه خداوند را گشوده

کرد که به مذبح يهوه دسترسی داشته باشند. به برای قوم خدا اين امکان را فراهم 

)حکومت  و در سال سوم هوشع ابن ايله پادشاه اسرائيل“ادامه روايت توجه کنيد: 

شمالی( حزقيا ابن آحاز پادشاه يهودا آغاز سلطنت نمود... و آنچه در نظر خداوند 

بلند را های مکانپسند بود موافق هر چه پدرش داود کرده بود به عمل آورد. او 

 (. 4-1: 18 شاهانپاد 2) ”برداشت

چه زيبا و با شکوه! اين پادشاه برجسته با هدايت مردم به سوی خدا، خواست قلبی 

خداوند را متحّقق کرد. زمانی که حزقيا بر تخت سلطنت پدرش تکيه زد تحّولی 

 دعظيم در حيات مّلی و روحانی يهودا آغاز شد. برای مّدتی کوتاه حرکت رو به فسا

انحطاط متوقف گشت. حزقيا اصالحاتی رابرای مّلت به راه انداخت.  و بيشتر

های قوم اجتناب ورزيد و در عوض به جستجوی عّلت ازپرداختن به باليا و مصيبت

  تاريخی گناهان قومش که خشم خدا را به برانگيخته بود پرداخت.ة و ريش
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 ،نمود. نخستين گام در اين راهدر اقدامات بعدی خود پرستش راستين را احيا و ابقا 

نظمی و آشوب حيات ملی يهودا در اين حقيقت هويدا بی ةپاکسازی هيکل بود. گستر

سرگرم جمع کردن زباله و پاکسازی و تطهير هيکل  باشد که الويان شانزده روزمی

 يهوه بودند. سپس مراسم وقف مجدد به سرعت برگزار شد.

 بازسازی مذبح خداوند 

هايی که حزقيا جهت ايجاد اصالحات شرح گام ريا،ازکتاب دوم تواريخ 29در فصل 

و بازگردانيدن قوم به سوی خدا برداشته بود به ثبت رسيده است. پس از اّيام 

طوالنی تطهير و پاکسازی هيکل، کاهنان گزارشی از کار خود به حزقيا ارائه 

سبابش و ميز نان تقدمه قربانی سوختنی و همه ا مذبحتمامی خانه خداوند و “دادند: 

را با همه آالتش طاهر ساختيم. و تمامی اسبابی که آحاز پادشاه در ايام سلطنتش 

حينی که خيانت ورزيد دور انداخت ما آنها را مهّيا ساخته تقديس نموديم و اينک 

(. به تأکيد کالم خدا برمذبح 19-18: 29 ريختوا 2) ”حاضر است مذبح خداوندپيش 

موظف است  بقيـۀ وفاداربل با مذبح خدايان بيگانه توجه داشته باشيد. خداوند در تقا

های خدايان دروغين را کنار بگذارد و تنها بر مذبح خداوند به هر قيمتی شده مذبح

به عبادت و پرستش بپردازد و بدين نحو سلطنت و حاکمّيت مطلق او را اعالم 

 نمايد. 

رؤسای شهر را جمع کرده به خانه خداوند پس حزقيا پادشاه صبح زود برخاست و “

 مذبحو او پسران هارون کهنه را فرمود تا آنها ]حيوانات قربانی[ را بر  بر آمد...

برای قربانی گناه  مذبحخداوند بگذرانند... و کاهنان آنها را کشته خون را بر 

ده بود که گذرانيدند تا به جهت تمامی اسرائيل کّفاره بشود زيرا که پادشاه امر فرمو

-20: 29 ريختوا 2) ”قربانی سوختنی و قربانی گناه به جهت تمامی اسرائيل بشود

24 .) 

 

 برپائی مجدد عید فصح 

کتاب دوم تواريخ از برگزاری مجّدد مراسم عيد  از 30در ادامه اين وقايع، فصل 

کند. دراين فصل شخصيت حزقيا و جايگاه واالی فصح به فرمان حزقيا حکايت می

به نحو آشکاری در معرض ديد قرار گرفته است. مّدت بسيار  بقيـۀ وفاداردر او 

 مديدی بود که حکومت شمالی و نيز حکومت جنوبی برگزاری مراسم عيد فصح را

که خداوند به آن حکم کرده بود به فراموشی سپرده بودند. زمانی که حزقيا در 

تپيد. وی ليا برای تمام قوم میتدارک برگزاری عيد فصح بود، دل او نيز مانند دل اي

مردم را برای شرکت در اين ة هائی را به سراسر اسرائيل و يهودا فرستاد و همنامه

و  را به باد تمسخر رسانان اومردم پياماما عيد بزرگ به اورشليم دعوت کرد. 
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حکومت شمالی تا چه حّد به فساد کشيده شده  ميدهد کههمين نشان  .استهزاء گرفتند

دعوت او را  بقيـۀ وفادار. با اين وصف، حزقيا به هدف خود رسيد چرا که بود

رفتند و برای برگزاری مراسم عيد به اورشليم آمدند و در هيکل خداوند اجتماع يپذ

 کردند. 

ای را برای ما در بردارد. حکومت شمالی با عملکرد اين بقّيه نکته بسيار آموزنده

فصح خداوند عمق تباهی غير قابل برگشت خود را آميز خود نسبت به نگاه تحقير

آشکار کرد. اين يک اصل ثابت شده است: مردمی که غرق در فساد و تباهی هستند 

گيرند. آيا اين يکی ازعالئم مشخص عصر کنونی نيست؟ کالم خدا را به سخره می

ناپذيری آن مورد ترديد و اصالت کالم خدا و خطا ،جوامع مسيحی در بسياری از

آوران حقيقت و راستی مورد تمسخر و استهزاء قرار سوءظن واقع شده است و پيام

 گيرند. مردم اين جوامع بايد توبه کنند، به سوی مسيح مصلوب و قيام کرده ازمی

مردگان باز گردند، همراه با قوم خدا در خانه خدا جمع شوند و در برابر خداوندی و 

 فرود آورند. حاکمّيت مطلق او سر تسليم و اطاعت 

تباهی و اضمحالل حکومت شمالی، حزقيا همچنان در اقداماتش پايداری  با وجود

وجود داشتند که  بقيـۀ وفادار ”هفت هزار تن“دانست در زمان ايليا کرد. او میمی

بعل زانو نزده بودند و او به عنوان نبی خدا وظيفه داشت به اين مردم  در برابر

اورشليم حّقانيت حزقيا را  در مراسم عيد فصح در اداربقيـۀ وفحضور  .خدمت کند

 به اثبات رسانيد. 

 بقيـۀ وفادارهمواره اوضاع چنين است. زمانی که شيپور حقيقت به صدا درآيد و 

قوم خدا را به تجمع دعوت کند، عده بسياری ايشان را استهزاء خواهند کرد. اما 

 رد يکديگر جمع خواهند شد. دوباره گ بقيـۀ وفادارجشن برگزار خواهد شد و 

رد آمده بودند بهترين افراد قوم نبودند. در کسانی که برای مراسم عيد فصح ِگ

محّبت  حقيقت آنان از اهّميت و ضرورت امر غافل بودند. اّما حزقيا با قلبی مملو از

طلبيد. دعای او اجابت شد و  نسبت به قوم برای ايشان دعا کرد و رحمِت خداوند را

اصحيح قوم در رعايت فصح از سوی خدا مجازات نشد، زيرا کسانی که روش ن

کردند. عملکرد حزقيا ممکن بود با آمده بودند از صميم قلب خداوند را طلب می

قضاوت نادرست اکثريت روبرو شده باشد چنان که در مورد ما نيز گاهی اوقات 

اند زنده خدا تشنه بوده آيد. با وجود اين هر گاه مردم برای کالمسوء تفاهم پيش می

 نتايج پرباری بدست آمده است. 

 تحّول در حیات مّلی 

دهيم شاهد تداوم عملکرد بقّيه همچنان که به بررسی زندگی حزقيا پادشاه ادامه می

دوباره مّلت به سوی خدا موجب تحّول  بازگشتهستيم.  همراه با پرستش ايشان نيز
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اين بازگشت در شکوه و بزرگداشت مراسم عيد در حيات مّلی آنان شده بود. و نماد 

اسرائيل در صف  بقيـۀ وفادارشود. بسيار مهم و جالب توجه است که فصح ديده می

پرستی در يهودا و اسرائيل قرار گرفتند. حزقيا مقّدم نابود ساختن آثار و بقايای بت

م همچنين وظايف کاهنان و الويان را مقرر کرد. او طبق احکام شريعت نظا

يک موظف ها و ذبايح و هدايا را ساماندهی نمود و قوم را به پرداخت دهقربانی

او اطاعت کردند. دقت حزقيا در انجام امور،  ساخت. مردم يکپارچه و صادقانه از

در هر کاری که در “دهد: ميزان اهّميتی را که برای کار خدا قائل بود نشان می

ای طلبيدن خدای خود اقدام نمود آن را به خدمت خانه خدا و در شرايع و اوامر بر

 (.21: 31 ريختوا 2) ”تمامی دل خود به عمل آورد و کامياب شد

هدف، در اين آيه سه نکته بسيار مهم در مورد حزقيا را می توان مشاهده کرد: 

آشکاری از ايستادگی و پايداری برای  ةتوانند الگو و نمون. اينها میروش و نتیجه

بقيـۀ اند در زمره شند که با عزم راسخ و از صميم قلب تصميم گرفتهتمام کسانی با

بود که دقيقًا با سخن خداوند  ”طلبيدن خدای خود“او هدف خدا قرار بگيرند.  وفادار

)متی  ”اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبيد“در اناجيل منطبق است که فرمود: 

به تمامی دل خود به عمل “شدگی کامل و قلبی به خدا بود: او وقف روش(. 33: 6

بود. هدف درست و روش حقيقی هميشه  کامیابیکار او پيروزی و  نتیجهو  ”آورد

يهودا و اسرائيل را به  بقيـۀ وفادارآورد. حزقيا وفادارانه نتيجه دلخواه را به بار می

 او هدايت کرد.  سوی خداوند و مذبح 
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 فصل پنجم

 اعتماد به خداوند قوت در

  .(6: 19 شاهانپاد 2)” خداوند چنين می فرمايد... مترس“

 قیر شدن از سوی دشمن تح

يکی از چشمگيرترين رويدادهای اّيام سلطنت حزقيا، حمله سنحاريب و تعّرض او 

به خاک يهودا است. فرمانروای پيشين آشور بر حکومت شمالی تاخته، آن را ساقط 

 کرده و مردم را به اسارت برده بود. 

با توّجه به وفاداری حزقيا، بسيار عجيب و غير معمول بود اگر خدا اجازه ميداد 

تش مورد تاخت و تاز آن دشمن سهمگين قرار بگيرد. شرح ماجرا بسيار حکوم

گسترده تر از آن مقداری است که نويسندگان کتب پادشاهان و تواريخ در حکايت 

دانيم که حزقيا يوغ اطاعت پادشاه آشور را به گردن نگرفته بود، اند. میخود آورده

ای مذبح يهوه در اورشليم يوغی که پدرش آحاز با استقرار مذبح دمشقی به ج

زمان حزقيا به يهودا لشگر کشيد. در نخستين  پذيرفته بود. در نتيجه سنحاريب در

حمله، حزقيا از موضِع ضعف برخورد کرد و باج بسيار سنگينی پرداخت. او تالش 

کرد تا با پرداخت رشوه دشمن را از سرزمين خود براند. اما حاصل کار آنگونه که 

 ت نبود و اين بار سنحاريب تسليم بدون شرط او را خواستار بود. او انتظار داش

اينک حزقيا بحرانی را در پيش رو داشت که پيامد ترديد و اشتباه پيشين او بود. 

ليکن در آن شرايط دشوار، ايمان و شهامت او جان دوباره گرفت. حزقيا به سرعت 

هرهای آب را مسدود کنند، ها و نبرای مقابله با دشمن آماده شد: دستورداد چشمه

استحکامات شهر را تقويت نمود، سپاهيان را تجهيز کرد و به مردم اطمينان داد: 

سپس  (.7-1: 32تواريخ  2) ”تر می باشدآنکه با ماست از آنکه با وی است قوی“

در قبال افزايش تهديدات دشمن به دعا پناه برد و با اشعيای نبی به مشورت 

 پرداخت. 

برد. اره برای آزار قوم خدا روش و ابزار خاّص خود را به کار میشيطان همو

داند که کاماًل مغلوب شده و شکست خورده است اما همچنان به مبارزه هرچند می

شود. در خدا به شدت تهديد می بقيـۀ وفاداردهد چون قلمرو او از سوی ادامه می

رشليم لشگر کشيد. او چهاردهمين سال سلطنت حزقيا بر يهودا، سنحاريب به او

ها به شدت مورد شماتت و شخِص حزقيا و بويژه عملکرد او را در مورد مذبح

نکوهش قرار داد. سنحاريب فرستادگان خود را به مقابل دروازه اورشليم اعزام 

های زيادی را نسبت به مقامات شهر و سرداران نظامی يهودا که بر کرد و اهانت
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اگر “باالی حصار مستقر بودند روا داشت. يکی از اهانت های شنيع او چنين بود: 

های بلند مرا گوييد که بر يهوه خدای خود توّکل داريم آيا او آن نيست که حزقيا مکان

های او را برداشته است و به يهودا و اورشليم گفته که پيش اين مذبح در و مذبح

 (. 22: 18 اهانشپاد 2) ”اورشليم سجده نماييد؟

سنحاريب به َعمد قصد گمراه ساختن مردم يهودا را داشت. او بذر شّک و ترديد را 

های کرد اين فکر را به مردم القاء کند که مکانکاشت و سعی میدر اذهان قوم می

های بلند مذبح يهوه بودند و حزقيا آنها را برداشته است. اما نکته اين است که مذبح

های بلند مظهر سلطه وحاکميت سنحاريب بودند، و دشمن موجود در مکان

بخصوص از عملکرد حزقيا در برداشتن مذبح دمشقی از صحن هيکل که بدست 

پدرش آحاز نصب شده بود به شدت ناراضی و خشمگين بود. کالم خدا می گويد که 

(. 7: 18 شاهانپاد 2) ”بر پادشاه آشور عاصی شده او را خدمت ننمود“حزقيا 

شاه آشور سودای اعاده حاکميت خود بر يهودا را در سر داشت. او استقرار يک پاد

مذبح در اورشليم را خواستار بود اما نه يک مذبح عادی بلکه مذبحی که معّرف 

اقتدار و فرمانروايی او در معبد اورشليم و هيکل يهوه باشد. حزقيا به دليل خارج 

 م و حمله قرار گرفته بود. ساختن مذبح دمشقی از هيکل خداوند مورد خش

پادشاه چنين “ افزون بر اين، فرستادگان سنحاريب به مردم يهودا اعالم کردند که:

حزقيا شما را فريب ندهد زيرا او شما را نمی تواند ازدست وی برهاند. و  :گويدمی

حزقيا شما را بر يهوه مطمئن نسازد و نگويد که يهوه البته ما را خواهد رهانيد و 

 (. 30-29: 18 شاهانپاد 2) ”شهر بدست پادشاه آشور تسليم نخواهد شد اين

در برابر سپاهی چنين انبوه و ُرعب انگيز که ده سبط حکومت شمالی را در هم 

آمد؟ با می دست حزقيا چه کاری بر تاخت، ازو اينک به يهودا می کوبيده بود

تصميم درستی  وجودی که هراسان بود اما مسير صحيحی را در پيش گرفت و

و واقع شد چون حزقيای پادشاه اين را شنيد لباس خود را چاک زده و “ اتخاذ کرد:

 (. 1: 19 شاهانپاد 2) ”پالس پوشيده به خانه خداوند داخل شد

تا به آخر  بقيـۀ وفاداردهد که تاريخ قوم خدا، چه اسرائيل و چه کليسا، گواهی می

شکيبائی نشان خواهند داد و هيچگاه به خاطر چيزی که با کالم خدا موافق نباشد 

قربانی  ”مکان های بلند“. آنان با التقاط مذهبی که بر نخواهند نمودمصالحه 

کند، ای که کالم خدا را با دّقت و دعا مطالعه میگذراند سازش نخواهند کرد. بقّيهمی

دهد. بقّيه در اطاعت از اراده شتناک دشمن را تشخيص مینفرت وح ،در هر دوران

دهد که شريرکوچکترين جای پائی اجازه نمی خدا هر بهائی را می پردازد و

ها چه از درون و چه از بيرون خودنمايی درهيکل خداوند داشته باشد. مخالفت

ارد که خواهند کرد. از آنجا که بقّيه يک اقّليت کوچک است، امکان زيادی وجود د

دچار اضطراب و پريشانی گردد، شهامت خود را از دست بدهد و حّتی متوّحش و 
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هراسان بشود. اّما از کالم خدا آموخته است که تنها يک مکان برای دريافت کمک 

وجود دارد. و اين دقيقًا همان کاری است که حزقيا انجام داد. او به معبد خداوند 

يار دفاع و بین ُرعب انگيز، خويشتن را بیوارد شد، چرا که در برابر آن دشم

 ديد. شهر اورشليم در محاصره کامل قرار گرفته بود. می

 کالم پیروزی از جانب خدا 

ايستاده بودند. اعتماد و اّميد  بقيـۀ وفادارحزقيا پادشاه و سرداران وفادارش درمقام 

مچنين اميدوار بود آنان مّتکی بر حضور مذبح تنها خدای حاکم مطلق بود. حزقيا ه

که کالم خدا ايشان را هدايت نمايد و به همين جهت کسانی را نزد اشعيا نبی فرستاد 

و الياقيم ناظر خانه و شبنه کاتب و مشايخ کهنه “تا کالم خدا را از او دريافت کنند: 

حزقيا چنين می  :را ملّبس به پالس نزد اشعيا بن آموص نبی فرستاده به وی گفتند

اند امروز روز تنگی و تأديب و اهانت است زيرا پسران به فم رحم رسيده گويد که

و قّوت زاييدن نيست. شايد يهوه خدايت تمامی سخنان ربشاقی را که آقايش پادشاه 

آشور او را برای اهانت نمودن خدای حی فرستاده است بشنود و سخنانی را که يهوه 

 ”ای که يافت می شوند تضّرع نماهخدايت شنيده است توبيخ نمايد. پس برای بقّي

 (. 4-2: 19 شاهانپاد 2)

در خصوص آخرين آيه تفاسير متعددی وجود دارد. ولی ما ميدانيم که حزقيا چه 

ای در سر داشت. شايد برخی بگويند که او در انديشه مردمی بود که پس از انديشه

انهدام حکومت شمالی و به اسارت رفتن آنان جان سالم بدر برده بودند. و يا ممکن 

به حکومت جنوبی يهودا که متشکل از دو سبط  ”بقّيه“است عده ای بگويند که واژه 

ن باضافه گروه کوچکی پناهندگان که از بود اشاره دارد يعنی اسباط يهودا و بنيامي

 کردند. در آن هنگام در اورشليم زندگی می حکومت شمالی بودند و

خورد، ليکن من اعتقاد گرچه درنگاه اول نکته اشتباهی در اين تفاسير به چشم نمی

حقيقی بود. ما از ديدگاه جنگ روحانی به  بقيـۀ وفاداردارم حزقيا در انديشه 

کنيم نه صرفًا از ديدگاه نبردی عاّدی. به همين دليل ضرورت  موضوع نگاه می

معطوف باشد. حّتی يک واژه در  ”بقّيه روحانی“دارد که توجه و نگاه ما به 

ی که حزقيا در ذهن داشت بقيـۀ وفادارمقّدس به طور تصادفی نيامده است. کتاب

ای اسرائيل بود و با کسانی بودند که اعتماد و اتکاء ايشان به طور کامل بر يهوه خد

نهادند. از اين چشم انداز به ادامه گردن می تمام قلب خود، به هر بهائی بر اراده او

و بندگان حزقيای پادشاه نزد اشعيا آمدند و اشعيا به ايشان گفت: “کنيم: آيات نگاه می

به آقای خود چنين گوييد که خداوند چنين می فرمايد از سخنانی که شنيدی... 

 (. 6-5: 19 شاهانپاد 2) ”مترس
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تمام  بقيـۀ وفادارآيا کالم صريح و مستقيم خدا تنها خطاب به حزقيا بود يا شامل حال 

اعصار نيز می باشد؟ در دنيای ما صداهای مختلفی وجود دارند که شيطان از آنها 

کند. سردار سپاه سنحاريب که در برابر دروازه شهر اورشليم ايستاده بود استفاده می

حزقيا در آن ” ...چنین می گويدسلطان عظيم، پادشاه آشور، “رياد بر آورد که ف

موقعيت خطرناک به هيکل خداوند داخل شده و پيامی برای اشعيا نبی فرستاد: 

و از اشعيا  ” که امروز روز تنگی و تأديب و اهانت است... گويدچنین میحزقيا “

 ”شوند تضّرع نما.میای که يافت پس برای بقّيه“درخواست کرد که 

خداوند چنین “رسد: اين سخنان، پاسخ خدا از دهان اشعيا بگوش می همةدر ميان 

قوم  در گوشآميز کننده و تهديدسخنان نگران هميشه. شيطان ”فرمايد... مترسمی

. در هنگام درماندگی و ضعف انسانی، امکان دارد ما نيز چنين زمزمه ميکندخدا 

کالم خدا برای ما نيز  ،در جناح بقّيه خدا بايستيم بياوريم اما اگرسخنانی را بر زبان 

. به سخنان چه کسی بايد توجه کنيم؟ شيطان؟ خودمان؟ يا ”مترس“ چنين خواهد بود

پس فرشته خداوند در آن “ی نيکو به بار آورد: ثمرخدا؟ اعتماد حزقيا به کالم خدا 

اردوی آشور را زد. و بامدادان شب بيرون آمده صد و هشتاد و پنج هزار نفر از 

های مرده بودند و سنحاريب پادشاه آشور کوچ چون برخاستند اينک جميع آنها الشه

کرده روانه گرديد و برگشته در نينوا ساکن شد. و واقع شد که چون او در خانه 

کرد پسرانش ادرملک و شرآصر او را به شمشير خدای خويش نسروک عبادت می

حدون به جايش سلطنت زمين آرارات فرار کردند و پسرش آسر زدند و ايشان به

 (. 37-35: 19 شاهانپاد 2) ”نمود

خدا را تهديد کرد  بقيـۀ وفاداراهانت به خدا همين جزا را هم دارد! چون سنحاريب 

که خدا به حزقيا گفته  یبهای آن را با از دست دادن زندگيش پرداخت. راستی کالم

پس “توانيم با بيانی ديگر در دوم تواريخ بخوانيم: بود به اثبات رسيد. اين امر را می

حزقيا پادشاه و اشعيا ابن آموص نبی درباره اين دعا کردند و به سوی آسمان فرياد 

ای فرستاده همه شجاعان جنگی و رؤسا و سرداران را بر آوردند. و خداوند فرشته

اردوی پادشاه آشور بودند هالک ساخت و او با روی شرمنده به زمين خود  رکه د

مراجعت نمود. و چون به خانه خدای خويش داخل شد آنانی که از صلبش بيرون 

حزقيا و سکنه اورشليم را از خداوند آمده بودند او را در آنجا به شمشير کشتند. پس 

ايشان را از هر طرف  دادهرهايی دست سنحاريب پادشاه آشور و از دست همه 

نمود. و بسياری هدايا به اورشليم برای خداوند و پيشکشها برای حزقيا نگاهداری 

: 32 ريختوا 2) ”ها محترم شدپادشاه يهودا آوردند و او بعد از آن به نظر همه امت

20-23 .) 

 چه خدای امين و وفاداری! ترديدی نيست که حزقيا مانند همه انسانها نقاط ضعفی

 بقيـۀ وفادارداشته است. اما يک چيز موجب شد که نامش به عنوان قهرمان بزرگ 
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. به همين جهت ”های بلند را برداشتاو مکان“نسل خود در کالم خدا به ثبت برسد: 

حزقيا يکی از دو پادشاه برجسته يهودا بود که مسئوليتی را که خدا به او محّول 

 نجام رسانيد. کرده بود در راستای حاکميت خدا به ا

 

 اتحاد نامقدس با دنیا 

در اواخر زندگی حزقيا، اتفاقی رخ داد که برای تمام فرزندان خدا درس مهّمی را 

، دعای در بر دارد. او به يک بيماری مهلک مبتال گرديد اّما خدا در رحمانّيت خود

 پادشاه بابل. شفايش داد و پانزده سال به عمرش افزود او را اجابت نموده

به او را حزقيا آسای سالمتی تا بازيافت معجزه فرستادبه اورشليم  فرستادگانی

حزقيا ايشان را “تبريک بگويند. اما حزقيا نادانسته مرتکب اشتباهی بزرگ شد: 

های خود را از نقره و طال و عطرّيات و روغن اجابت نمود و تمامی خانه خزانه

شد به ايشان در خزاين او يافت میهر چه را که  معّطر و خانه اسلحه خويش و

اش و در تمامی مملکتش چيزی نبود که حزقيا آن را به ايشان نشان داد و در خانه

 (. 13: 20 شاهانپاد 2) ”نشان نداد

گويد که اشعيا نبی، حزقيا را به خاطر کاری که کالم خدا در جايی ديگر به ما می

ها تمام آنچه را که ديده بودند به يغما بلیکه با انجام داده بود توبيخ کرده اعالم نمود

يابی گردد. علت خواهند برد. عّلت مخالفت و نارضايتی خدا دراين مورد بايد زمينه

باش به بازديد فرستادگان پادشاه بابل از اورشليم اعالم مراتب تبريک و شاد ظاهری

ا سياسی بود. بابل بازديد آنه اصلیمناسبت بهبودی حزقيا پادشاه يهودا بود. اما هدف 

خواست از قيد يوغ آشور که امپراتوری قدرتمند آن زمان بود آزاد شود. مردم می

پيمان بابل بسيار مشتاق بودند تا با قومی که توانسته بود آشور را مغلوب کند هم

شوند. به ياد داشته باشيد که هنوز مّدت زمان چندانی از شکست کامل سپاهيان 

 ارهای اورشليم نگذشته بود. سنحاريب در پشت ديو

در حالی که حقيقت اين  ،ها حزقيا بود که دشمن را مغلوب کرده بوداز نظر بابلی

ها بدون هيچگونه بصيرت روحانی است که خداوند آنان را شکست داده بود. بابلی

بدنبال اتحاد با يهودا بر عليه آشور بودند. زمانی که نمايندگان بابل وارد شدند حزقيا 

با آغوش باز و صميمانه از ايشان استقبال کرد و تمامی خزاين خود را به آنها نشان 

ايشان  پس با ،داد. معلوم است حزقيا نيز افتخار اين پيروزی را بر خود گرفته بود

: 32پيمان و متحد بابل باشد. دوم تواريخ پيمان بست تا در شکست دادن آشور، هم

دلش “گويد: او را بهتر درک کنيم. در آنجا میکند تا شرايط به ما کمک می 25

. او گرفتار تکّبر شده بود. حزقيا از خدا راهنمايی نخواست و جالل او ”مغرور شد

را درمد نظر قرار نداد. وی درک نکرده بود که اّتحاد و وفاق ميان ملکوت خدا و 
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ابزار سياسی  پذير نيست. برخی از فرزندان خدا با استفاده ازحاکمّيت شيطان امکان

مّتحد ساختن ملکوت خدا با حاکمّيت شيطان در تالشند به اصطالح دنيايی بهتر را  و

. داستان حزقيا با قطع استبوجود آورند. اين تالش تنها شکست و مصيبتی ناگوار 

دهد که الزم است با دّقت کامل مراقب ارتباط خود با عناصر و يقين به ما هشدار می

  مختلف دنيا باشيم.

پس “به پايان می رساند:  چنينمقدس روايت زندگی حزقيا را در نهايت، کتاب

حزقيا با پدران خود خوابيد و او را در بلندی مقبره پسران داود دفن کردند و تمامی 

يهودا و ساکنان اورشليم او را در حين وفاتش اکرام نمودند و پسرش منسی در 

 (. 33: 32 ريختوا 2) ”جايش سلطنت نمود
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 فصل ششم

 ترين شبترين نور پس از تاريکدرخشان

 (. 6: 10قرنتيان  1) ”و اين امور، نمونه ها برای ما شد“

بررسی زندگينامه پادشاهان اسرائيل و يهودا فراتر از حوصله و ميزان اين کتاب 

ثيرگذاری أاست. آنچه ما به صورت فشرده و موجز تا به اينجا بررسی کرديم ت

ملت يهود بوده است. برخی از اين پادشاهان، قوم را به سوی  روحانی آنان بر

قوم را به سوی نيز ای پرستی و رويگردانی از خدای حقيقی هدايت کردند و عدهبت

خدا و درک و تصديق حاکمّيت مطلق او رهبری نمودند. پس از تقسيم اسرائيل به 

های مکان“کرد و دو حکومت، تنها يک پادشاه در يهودا موافق انتظار خدا عمل 

يعنی حزقيا. ديگر پادشاهان يهودا در خصوص برداشتن  ،”بلند را برداشت

های بلند قصور و اهمال ورزيدند. پس از حزقيا پسر او منسی به پادشاهی مکان

 (. 21 شاهانپاد 2و  2: 32 ريختوا 2رسيد )

سلطنت نمود منسی دوازده ساله بود که پادشاه شد و پنجاه و پنج سال در اورشليم “

اسم مادرش حفصيبه بود. و آنچه در نظر خداوند ناپسند بود موافق رجاسات  و

اسرائيل اخراج کرده بود عمل نمود. هايی که خداوند آنها را از حضور بنیاّمت

ها بار ديگر بنا کرد و مذبحرا که پدرش حزقيا خراب کرده بود  های بلندمکانزيرا 

و اشيره را به نوعی که اخاب پادشاه اسرائيل ساخته بود ساخت  برای بعل بنا نمود

ها در خانه و مذبحو به تمامی لشگر آسمان سجده نموده و آنها را عبادت کرد. 

اش خداوند گفته بود اسم خود را در اورشليم خواهد که درباره خداوند بنا نمود

بنا ن خانه خداوند در هر دو طرف صح ها برای تمام لشگر آسمانمذبحگذاشت. و 

کرد و با اصحاب و فالگیری و افسونگری می. و پسر خود را از آتش گذرانيد نمود

خشم او  نمود و در نظر خداوند شرارت بسیار ورزيدهاجّنه و جادوگران مراوده می

را به هيجان آورد... اما ايشان ]مردم يهودا[ اطاعت ننمودند ]از احکام خدا[ زيرا 

اسرائيل هالک کرده هايی که خداوند  پيش بنیاغوا نمود تا از اّمتمنسی ايشان را 

گناهان را از حد زياده بود بدتر رفتار نمودند... و عالوه بر اين منسی خون بی

ريخت تا اورشليم را سراسر پر کرد. سوای گناه او که يهودا را به آن مرتکب گناه 

و  9و  6-1: 21 شاهانپاد 2) ”رندساخت تا آنچه در نظر خداوند ناپسند است بجا آو

16 .) 
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 نفی اصالحات بزرگ 

منسی فرزند حزقيا پادشاه يهودا بود. حزقيا رهبر بزرگ قوم خدا و يکی از دو 

پادشاهی بود که توانست انتظارات خدا را تأمين کند. چگونه امکان داشت که پادشاه 

يهودا بود؟ منسی  ”اباخ“بزرگی چون حزقيا فرزندی مانند منسی داشته باشد که 

پرستی را در ميان های بلند را که پدرش منهدم کرده بود بازسازی نمود، بتمکان

پا  قوم رواج داد و يک مذبح زشت و نفرت انگيز را در صحن هيکل خداوند بر

به نوعی که “ :دهداين قسمت، کالم خدا منسی را در کنار اخاب قرار می کرد. در

گر اخاب بود و (. منسی برای خدا تداعی3)آيه  ”ساخته بوداخاب پادشاه اسرائيل 

(. او عامل اصلی سقوط و اضِمحالل 9همچون او مرتکب شرارت می شد )آيه 

 يهودا بود. 

آميز خودش دهد که گناه منسی نه فقط اعمال شرارتاين بخش از کالم خدا شرح می

رش انجام داده بود. او قوم بود بلکه عناد و دشمنی عمدی با تمام کارهايی بود که پد

پرستی های عظيم بشوند حتی بيشتر از اقوام بتخدا را اغوا نمود تا مرتکب شرارت

که خدا از ميان برده بود. او پنجاه و پنج سال سلطنت کرد و پس از او پسرش آمون 

. حکومت آنها چنان تأثيری منفی و نمودکه جانشين وی بود به مدت دو سال سلطنت 

توانست آنان را به سوی خدا مردم يهودا داشت که هيچ چيز نمی عميق بر

بازگرداند. پيش از آغاز حکومت حزقيا، مردم يهودا به خاطر التقاط مذهبی 

زيستند. فاسد خود در گمراهی و تباهی می ندار وتحميل شده از سوی پادشاهاريشه

ط مذهبی انجام داده از قرار معلوم اصالحات بزرگی که حزقيا در زدودن آثار التقا

بود عمق چندانی نداشتند چون وقتی منسی فرصت بازگشت به گمراهی را در 

اختيار ايشان قرار داد، مردم نّيت پليد و فاسدی را که در قلب خود نهفته داشتند 

آميز گذشته بازگشتند و هالکت و ويرانی اجتناب های شرارتبروز دادند. آنها به راه

 د خريدند. پس داوری خدا بر يهودا عادالنه بود.ناپذيری را برای خو

حاکمّيت خدا و ملکوت او تنها قلمرويی است که انسان ميتواند در آن از آنچه منتهی 

اينکه چه  شود در امان بماند. هيچ حکومت انسانی، صرفنظر ازبه هالکت می

به هالکت ما تواند قلبهای ما را از نفوذ شرارتی که منجر اندازه عادالنه باشد نمی

طلب پدرش شود مصون دارد. حتی منسی با اين که در دوران حکومت اصالحمی

 نتوانست در مقابل نا اطاعتی از احکام خدا مقاومت کند.  ،رشد کرده بود

های ساکن در کنعان حکم خدا قوم خود را آشکارا به ايستادگی در برابر اعمال اّمت

خدايت به تو می دهد داخل شوی ياد مگير که چون به زمينی که يهوه “کرده بود: 

ها عمل نمايی. و درميان تو کسی يافت نشود که پسر يا موافق رجاسات آن امت

گو و نه افسونگر و نه جادوگر دختر خود را از آتش بگذرانند و نه فالگير و نه غيب
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رت کننده از اجنه و نه رمال و نه کسی که از مردگان مشوو نه ساحر و نه سؤال

آورد.  (. منسی بخش اعظم اين گناهان را به عمل11-9: 18)تثنيه  ”کندمی

گناهان بسياری را بر زمين ريخت. افزايد که او خون بیمقّدس همچنين میکتاب

روايات سّنت يهود به ما می گويند که تن اشعيا نبی به دستور منسی با اّره دو نيم 

 شد. 

 بار مسیری مصیبت

بندگی در بينی  ةلقحکمرانی خود به دست پادشاه آشور اسير شد. ُحمنسی در طول 

کالم خدا  به بابل تبعيد کردند. ،او گذاشتند ودست و پايش را در ُغّل و زنجير نهاده

و چون درتنگی بود يهوه خدای خود را طلب نمود “گويد: اين خصوص به ما می در

چون از او مسألت نمود وی و به حضور خدای پدران خويش بسيار تواضع نمود. و 

آنگاه منسی را اجابت نموده تضرع او را شنيد و به مملکتش به اورشليم باز آورد 

(. چه شرارت و ظلمتی در قلب 13-12: 23 ريختوا 2) ”دانست که يهوه خداست

منسی بود و چه محّبت و فيض عظيمی در قلب خدا! خداوند آماده است تا اعتراف 

همچون منسی را بشنود و او را بيامرزد. وقتی نسبت به حّتی شرورترين انسان 

درحضور خدا متواضع شده به گناهان خويش اعتراف  و گناهان خود آگاه می شويم

 (. 10-8: 1يوحنا  1آمرزد. )او ما را می ،کنيممی

پس چه گويی؟ آيا درگناه بمانيم تا فيض افزون “پرسد: پولس از ايمانداران روم می

 يان)روم ”مايانی که از گناه مرديم چگونه ديگر در آن زيست کنيم؟گردد؟ حاشا، 

همانند خود او را آمرزيد. (. منسی توبه کرد و خدا در فيض و رحمانّيت بی1-2: 6

ها را که خدايان بيگانه و بت را از خانه خداوند و تمامی مذبح“کالم خدا می گويد: 

برداشته آنها را از شهر بيرون در کوه خانه خداوند و در اورشليم ساخته بود 

ذبايح سالمتی و تشّکر بر آن گذرانيدند و  مذبح خداوند را تعمیر نمودهريخت. و 

-15: 33 ريختوا 2) ”يهودا را امر فرمود که يهوه خدای اسرائيل را عبادت نمايند

(. بسيار پسنديده و نيکو است که يک انسان آمرزش يافته اقدام به بازسازی کند. 16

گذرانیدند لیکن های بلند قربانی میاما قوم هنوز درمکان“ آيه بعد را نگاه کنيد: اما

 (. 17)آيه  ”فقط برای يهوه خدای خود

گذارد. گناه نه فقط ما را آلوده می سازد بلکه بر اطرافيان نيز تأثير نامطلوب می

اراتی منسی شخصًا با خدا مصالحه کرده بود اما به احتمال قوی شهامت جبران خس

را که بدست خود بر يهودا وارد کرده بود نداشت. بر خال ف پدرش حزقيا که 

های بلند همچنان باقی بمانند با او اجازه داد مکان ،”های بلند را برداشتمکان“

وجودی که خود توبه کرده بود. حزقيا التقاط مذهبی را از ميان برده بود اما منسی 

يافته به دست خودش توبه کرده بود در قبال التقاط پرستی رواج با اينکه از بت

 قبل اصالحات حزقيا بازگشت. تأثيِرمذهبی اهمال کرد. در نتيجه يهودا به دوران ما
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پرستی و التقاط مذهبی در طول دوران حکومت منسی غير قابل به جای مانده از بت

نجات داد ليکن را  ”جان خود“جبران بود: يهودا ديگر هرگز به خود نيامد. منسی 

اعتنايی به تداوم نظام پرستشی التقاطی، قوم خدا را به سوی هالکت و ويرانی بی

 قريب الوقوع هدايت نمود. 

پس از درگذشت منسی، پسر او آمون بر يهودا پادشاه شد. تنها چهار آيه درکتاب 

( به 24-19: 21( و شش آيه در کتاب دوم پادشاهان )25-21 :33دوم تواريخ )

 زندگی آمون اختصاص يافته است.  شرح

آمون بيست و دوساله بود که پادشاه شد و دو سال در اورشليم سلطنت نمود... و “

آنچه در نظر خداوند ناپسند بود موافق آنچه پدرش منسی کرد عمل نمود. و به 

هايی را که پدرش تمامی طريقی که پدرش به آن سلوک نموده بود رفتار کرد و بت

دت کرد و آنها را سجده نمود. و يهوه خدای پدران خود را ترک کرده به پرستيد عبا

طريق خداوند سلوک ننمود. پس خادمان آمون بر او شوريدند و پادشاه را در 

 (. 23-19: 21 شاهانپاد 2) ”اش کشتندخانه

درواقع اين تمام مطلبی است که درمورد حکومت دو ساله آمون بر يهودا می دانيم. 

 صل بت پرستی و التقاط مذهبی بود. او نيز حا

 شده گمبازيابی کتابی 

روبرو  ”خدا ةبقّي“با زندگی دومين پادشاه  ،رويمهمچنان که درتاريخ يهودا پيش می

حزقيا و دومين يوشيا است. يوشيا استوار و نامتزلزل در  ،شويم. اولين پادشاهمی

پس خادمان آمون “پسنديده بود.  ،نظر خداوند خدای اسرائيل جناح بقّيه ايستاد. او در

اش کشتند. و اهل زمين، پسرش يوشيا را در بر او شوريدند و پادشاه را در خانه

جايش به پادشاهی نصب کردند... يوشيا هشت ساله بود که پادشاه شد و در اورشليم 

يک سال سلطنت نمود و اسم مادرش يديده دختر عدايه از بصقت بود. او  سی و

در نظر خداوند پسند بود به عمل آورد و به تمامی طريق پدر خود داود آنچه را که 

و  24-23 :21 شاهانپاد 2) ”سلوک نموده به طرف راست يا چپ انحراف نورزيد

22: 1-2 .) 

سال قبل  290ترين پادشاه بقّيه در يهودا متولد شد. تولد او ازسرانجام خجسته

ان حکومت يوشيا آخرين فرصت (. دور2: 13 شاهانپاد 1پيشگويی شده بود. )

ايامی که به دوران  – يهودا برای اصالح و بازگشت قبل از ايام اسارت بود

 . پادشاهی در يهودا پايان دادند

که حيات مّلی يهودا غرق در ظلمت و تاريکی وحشتناکی بود، سلطنت  دورانیدر 

غ و مردانگی . از هنگام طفولّيت تا زمانی که به بلوميدرخشيديوشيا چون مشعلی 
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دولت پايدار و رفيع حاکمّيت خدا شهادت داد. او زمانی که  اين شاهزاده بر ،رسيد

تنها هشت سال داشت بر تخت سلطنت تکيه زد. درشانزده سالگی به جستجوی خدا 

سالگی اقدام  26پرداخت. چهار سال بعد پرچم اصالحات را عماًل برافراشت. در 

ای که در زندگی او و قوم يهودا از آن پس هرحادثهبه بازسازی هيکل خداوند نمود. 

رخ داد پيامد کار بزرگ او در بازسازی هيکل يهوه بود. درطی بازسازی هيکل، 

و حلقيا رئيس کهنه با شافان کاتب گفت: کتاب تورات را “کتاب تورات کشف شد: 

اند. و شافان ام. و حلقيا آن کتاب را به شافان داد که آن را خودر خانه خداوند يافته

 (. 9-8: 22 شاهانپاد 2) ”..کاتب نزد پادشاه برگشت و به پادشاه خبر داده گفت.

را بيش از پيش برای ما آشکار کند. در  وضعيت يهوداکشف اين کتاب می تواند 

خالل پنجاه و هفت سال دوران سلطنت منسی و آمون، قوم به شدت منحرف و 

گمراه شده بودند. معبد اورشليم به دست فراموشی سپرده شده بود. از قرار معلوم 

پادشاهان و کاهنان اطالعی از محل نگاهداری کتاب تورات که اساسنامه حاکمّيت 

دانستند که چنين کتابی وجود دارد ليکن رهبران ترديد همه مینداشتند. بیخدا بود 

کردند. بنابراين پرده از به رسمّيت شناختن حاکمّيت خدا امتناع میآنان صريح و بی

مقدار شده بود که نسخه اصلی معبد نيز مفقود کتاب شريعت خدا چنان خوار و بی

 شده بود. 

 پیوند با تاريخ يهود 

تواند ميان ن موقعّيتی ممکن است اين پرسش مطرح شود که چه ارتباطی میدر چني

های بلند ايشان با ما که خود را مسيحی تاريخ قوم يهود، پادشاهان و مکان

توان رابطه يا پيوندی به هر شکل ميان وقايع شماريم وجود داشته باشد؟ آيا میمی

زی برقرار کرد؟ من اعتقاد دارم تاريخ باستان يک مّلت با مسيحّيت جهانشمول امرو

که چنين پيوندی وجود دارد چرا که کالم خدا برقرار سازنده اين ارتباط است. پولس 

دهد. عهد عتيق می توضيحکند و آن را به ما رسول ما را به اين ارتباط تشويق می

صرفًا تاريخ قوم يهود نيست بلکه نمونه و الگوی حيات کليسا است. اگر چه اين 

دهند که کليسا درگير اما به ما نشان می ،يع در قلمرو دنيای ماّدی اتفاق افتادندوقا

های داران اين ظلمت و با فوجرياستها و قدرتها و جهان“يک جنگ واقعی با 

(. اينها آن نيروهايی 12: 6 سياناست. )افس ”روحانی شرارت در جايهای آسمانی

عی دارند فرزندان خدا را از اعالم هستند که عليه ملکوت خدا جنگ می کنند و س

 حاکمّيت مطلق خدا منصرف و دلسرد سازند. 

خواهم با هدايت نيست بلکه می ی جهانیکليسا از هدف و مقصود من انتقاد

القدس عملکرد شيطان را برمال کنم تا مقّدسين در تقابل با دامهای اين مار روح

نوان سالح استفاده کرده و هنوز ای به عقديمی تجهيز بشوند. شيطان از هر وسيله

کند تا مانع از پيشبرد ملکوت خدا بدست فرزندان خدا بشود و آنان را هم استفاده می
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آماده شده است باز  بقيـۀ وفاداريابی به تاجهای افتخاری که برای شجاعان از دست

 دارد. 

چرا که نجات توسط خون بره و مهر  صحبت نميکنمنجات مقّدسين از ديدگاه من 

آمادگی مقّدسين جهت ورود به  در موردالقدس تا ابد تضمين شده است. من روح

. اگر ما نقش خود را در استقرار پادشاهی خدا به خوبی حرف ميزنمملکوت آسمان 

کننده و ايفا کنيم در خالل دوران هزاره نيز در آن سهيم خواهيم بود. مقوله تعيين

در اين بين آماده بودن يا نبودن ما جهت سلطنت کردن در حاکمّيت خداوند  ضروری

القدس نوشته شده است، که نه صرفًا تاريخ است. عهد عتيق با الهام گرفتن از روح

 باشد. ملت يهود بلکه الگوی کليسا نيز می

کند که برای بدست آوردن تاج افتخار در پولس ايمانداران قرنتس را تشويق می

و هر ايمانداری است که  بقيـۀ وفاداردان مسابقه با جّديت بدوند. اين تاج، پاداش مي

دوند همه میدوند دانيد آنانی که در ميدان میآيا نمی“پيروز شود. پولس می نويسد: 

. و هر که تا به کمال ببريد؟ به اينطور شما بدويد بردلیکن يک نفر انعام را می

اما ايشان تا تاج فانی را بيابند لکن ما تاج  کشدیکند درهر چیز رياضت مورزش 

نه  زنممشت مینه چون کسی که شّک دارد و  دوممن چنین میغير فانی را. پس 

دارم مبادا سازم و آن را در بندگی میمیزبون آنکه هوا را بزنم بلکه تن خود را 

 (. 27-24 :9 نتيانقر 1) ”چون ديگران را وعظ نمودم خود محروم شوم

  ”بدست آورده“کند؟ نجات يا تاج؟ نجات پولس درباره چه چيزی صحبت می

شود بلکه بخشش خدا است. پولس به ما می گويد که با دويدن، رياضت کشيدن نمی

و آن چيز، تاجی است که مظهر  ”برنده شويم“را  زدن ميتوانيم چيزی ومشت

گويد. اگر پولس در باشد. او همچنين از احتمال محروم گشتن سخن میحکومت می

وضعيت ما بسيار  مورد استحقاق نجات و يا محروم شدن از آن ترديد داشت،

 کند. صحبت میپاداش  در مورداسفناک می بود. اما او نه در مورد نجات بلکه 

از روايت تاريخی  11-1: 10اول قرنتيان  دهد و درپولس بحث خود را ادامه می

آورد. در آنان از ورود به زمين کنعان مثال میطرد شدن اسرائيل و محروم شدن 

نجات از بندگی مصر به وساطت  پس ازاين يازده آيه او از تجربيات قوم اسرائيل 

ليکن از اکثر “گويد: های موسی گفتگو کرده است. میفصح با راهنمائی ةقربانی بر

برای  هامونهنايشان خدا راضی نبود زيرا که در بيابان انداخته شدند. و اين امور 

]به عنوان  مثالاين همه به طور  و“ :(. و سپس ادامه می دهد6-5: 10) ”ما شد

[ بديشان واقع شد و برای تنبيه ما مکتوب گرديد که اواخر عالم به ما رسيده الگو

 (. 11: 10) ”است
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مقّدس از وقايع رخ داده برای قوم بايد بتوانيم تشخيص بدهيم که گزارش کتاب

در  ،و نمونه است يک الگودوران رهبری موسی و حاکمّيت شريعت  اسرائيل در

. ميباشد پادگونهيک مسيحيان تحت رهبری مسيح و حاکمّيت فيض،  رفتارحالی که 

اين همان نحوه برخوردی است که بنياد هشدارهای اوليه در رساله عبرانيان را 

دهد. همچنان که به مطالعه خود در عهد عتيق و عهد جديد برای پی تشکيل می

و نيز رابطه موجود ميان پادشاهی خدا و  بقيـۀ وفاداربردن به ارتباط ميان مذبح و 

به تدريج با مفهوم کالم پولس به  ،دهيمقوم او ادامه می بقيـۀ وفادارپيروزی 

و به جهت تعليم و تنبيه و  کتب از الهام خداست تمامی“گويد: تيموتاوس که می

هر چه بيشتر آشنا  ،(16: 3 تاوستيمو 2) ”اصالح و تربيت درعدالت مفيد است

اش را زمانی به بريم که پولس رسول نامهخواهيم شد. گاهی اوقات از ياد می

 ”کتب“آن به  تيموتاوس نوشت که هنوز عهد جديد گردآوری نشده بود. وقتی در

های خودش. در ادامه مطالعه خود عهد عتيق است نه نامه منظور وی ،کنداشاره می

خواهيم ديد چگونه دشمن با فريبکاری موّفق گرديد در طول قرن ها با ترويج 

در  ،های بلند، اشيريم و هر درخت سبزیپرستی، مذبحهای دروغين، مکانبت

اره همو ،مسيحّيت نفوذ کند. چه در اسرائيل عهد عتيق و چه در مسيحّيت امروزی

ی وجود داشته است که بر بنيان راستی ايستاده، بدون نوميدی مبارزه بقيـۀ وفادار

 کرده و به اين جهت سزاوار دريافت تاج شده است. 
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 فصل هفتم

 کتاب گمشده

  .(11: 22 شاهانپاد 2) ”پادشاه سخنان سفر تورات را شنيد“

يوشيا آورد و برای او شافان کتاب نسخه تورات را که در هيکل پيدا شده بود نزد 

 2) ”پس چون پادشاه سخنان سفر تورات را شنيد لباس خود را دريد“ .قرائت کرد

 (. 11: 22 شاهانپاد

 پیام نبّوتی يک زن 

برويد و از خداوند برای من و “: کردسپس پادشاه فرمانی با اين مضمون صادر 

شود مسألت يافت می برای قوم و برای تمامی يهودا درباره سخنانی که در اين کتاب

باشد. از اين جهت نماييد زيرا غضب خداوند که بر ما افروخته شده است عظيم می

که پدران ما به سخنان اين کتاب گوش ندادند تا موافق هر آنچه درباره ما مکتوب 

است عمل نمايند. پس حلقيای کاهن و اخيقام و عکبور و شافان و عسايا نزد حلده 

 (. 14-13: 22 شاهانپاد 2) ”نبّيه... رفتند

يابيم که يوشيا اطالعی از مضامين کتاب تورات نداشت. وی از اين متن در می

اند و به سبب شده ناگهان متوجه شد که قوم تا چه اندازه از معيارهای خدا دور

کشد. از آنجا اند چه عاقبت وحشتناکی انتظارشان را میهايی که بر خود آوردهلعنت

علت  چه پادشاه وجدان حساس و بيداری داشت متوجه شد که بهکه يوشيای 

کنند. به همين جهت فرصت را از دست ی قريب الوقوع ملت او را تهديد میيپيامدها

 نداد و افرادی را در طلب راهنمايی به نزد حلده نبيه فرستاد. 

و  اين حقيقت که يوشيا ضرورت مشورت با يک نبّيه را درک کرده بود بسيار گويا

هر گاه خداوند خواسته است تنّزل اخالقی و روحانی قوم  مهم است. درطول تاريخ،

آن هم  ،را برگزيده تا از طريق او سخن بگويد زنيک  ،خود را به آنان گوشزد کند

ساالری به شدت بر آن حاکم بود. ارميا و صفنيا در جامعه يهود که فرهنگ مرد

اما از قرار معلوم در آن  ،(1: 1صفنيا  ،2-1: 1 ياد )ارمنانبيای معاصر يوشيا بود

موقعيت دسترسی بديشان ميسر نبود. بنابراين مالزمان يوشيا که پنج مرد بودند 

خدا به ايشان نشان داد که قوم او  برای مسألت کردن نزد زنی نبّيه رفتند. به اين نحو

الهی سخن گفت. از لحاظ ارتباط با وی به شدت تنّزل کرده بودند. نبّيه با اقتدار 

يهوه خدای اسرائيل “او را بدون کم و کاست مرورکنيم:  مهمدراينجا الزم است پيام 

به کسی که شما را نزد من فرستاده است بگوييد خداوند چنين  :چنين می گويد

ميگويد: اينک من باليی بر اين مکان و ساکنانش خواهم رسانيد يعنی تمامی سخنان 
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خوانده است چونکه مرا ترک کرده برای خدايان ديگر  کتاب را که پادشاه يهودا

بخور سوزانيدند تا به تمامی اعمال دستهای خود خشم مرا به هيجان بياورند. پس 

غضب من بر اين مکان مشتعل شده خاموش نخواهد شد. ليکن به پادشاه يهودا که 

خدای  خداوند فرستاده است چنين بگوييد: يهوه شما را به جهت مسألت نمودن از

ای چونکه دل تو نرم بود و اسرائيل چنين می فرمايد درباره سخنانی که شنيده

هنگامی که کالم مرا درباره اين مکان و ساکنانش شنيدی که ويران و مورد لعنت 

به حضور خداوند متواضع شده لباس خود را دريدی و به حضور من  ،خواهند شد

تو را اجابت فرمودم. لهذا اينک من تو بنابراين خداوند می گويد من نيز  ،گريستی

را نزد پدرانت جمع خواهم کرد و در قبر خود به سالمتی گذارده خواهی شد و 

رسانم چشمانت نخواهد ديد. پس ايشان نزد تمامی بال را که من بر اين مکان می

 (. 20-15: 22 شاهانپاد 2) ”پادشاه جواب را آوردند

ن می گفت به دو جنبه متفاوت در آن موقعيت اشاره حلده نبّيه که با اقتدار الهی سخ

خلوص نّيت پادشاه و گمراهی عميق قوم. او اعالم کرد که شرکت مردم  :کرد

ای که دراصالحات مذهبی فقط تظاهر و ريا بوده است. اصالحات متعدد و گسترده

ا عمق شرارت و تباهی قلبی يهود ،کتاب دوم پادشاهان انجام داد 23يوشيا در باب 

کند. آنان حتی مذبح بعل و عشتاروت را در صحن هيکل خداوند قرار را آشکار می

ای که با داده بودند. يوشيا به خاطر تمايل قلبی خود به کالم خدا و ندامت صادقانه

شايستگی آنرا يافت که از غضب خدا  ،دريدن جامه خود آن را نشان داده بود

ر و خود نما است و چه کسی صرفًا دانست که چه کسی متظاهبگريزد. خدا می

کند بلکه قلب را می بيند. کالم خدا در نگاه نمی دارد. اما او به ظاهر یديندار ظاهر

سال حکومت منسی و آمون مفقود شده بود. و در طول اين مّدت هيچکس  57طول 

تمايلی به يافتن آن نشان نداده بود. در نتيجه جامعه بيمار شده بود. محکومّيت و 

ناپذير بود. آنان نسبت به کالم خدا که اساس عملکرد زول داوری اجتنابن

 اعتنا شده بودند. القدس در ملزم ساختن انسان نسبت به گناه است بیروح

پس از مسألت جستن از حلده نبّيه، يوشيا متوجه شد که اصالحات نمی توانند در 

ر بوجود آورند. اما حصول قلوب مردمی که عميقًا گمراه شده بودند تحّولی ماندگا

توانست نوری را که دريافته اين آگاهی موجب دلسردی او نشد. وجدان بيدارش نمی

دانست افراد ديگری نيز وجود دارند که همانند او خواهان بود انکار کند. می

ای که تسليم خدايان دروغين نشده بودند، کسانی که اطاعت از خداوند هستند، بقّيه

های خود در جستجوی مذبح يهوه و حاميان راستين حاکمّيت خدا ربانیبرای تقديم ق

 با جّديت به کار خود ادامه داد.  بقيـۀ وفاداربودند. يوشيا به خاطر وجود اين 

 ضروری  ةيک مطالع
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کتاب  23جزئييات آنچه يوشيا در اصالحات مذهبی خود به عمل آورد را در فصل 

که فصل مذکور به وضوح گسترده عملکرد دوم پادشاهان می يابيم. از آنجا 

پرستی را منعکس کن ساختن هر گونه عالمت و نشانه بتاصالحی يوشيا در ريشه

و پادشاه فرستاد که تمامی مشايخ “سازد، توجه به جزئييات امر بسيار مهم است: می

به يهودا و اورشليم را نزد وی جمع کردند... و تمامی قوم چه کوچک و چه بزرگ 

يافت  در خانه خداوندبر آمدند. و او تمامی سخنان کتاب عهدی را که  خداوند ةخان

عهد شد در گوش ايشان خواند. و پادشاه نزد ستون ايستاد و به حضور خداوند 

... و پادشاه... امر فرمود که تمامی ظروف را که برای بعل و اشيره و تمامی بست

يرون آورند. و آنها را... سوزانيد... ب هیکل خداوندلشگر آسمان ساخته شده بود از 

های بلند ها را که پادشاهان يهودا تعيين نموده بودند تا در مکانو کاهنان بت

شهرهای يهودا و نواحی اورشليم  بخور بسوزانند... معزول کرد... و اشيره را از 

نه خاهای َلواط را که نزد بيرون از اورشليم... سوزانيد... و خانه خانه خداوند

ساخت  نجسهای بلند را... ازجبع تا بئرشبع بود... خراب کرد... و مکان خداوند

هنوم بود نجس ساخت تا کسی پسر يا ]منهدم کرد[... و توفت را که در وادی بنی

دختر خود را برای مولک از آتش نگذراند واسبهائی را که پادشاهان يهودا به آفتاب 

های آفتاب را به آتش سوزانيد. دور کرد و ارابهد مدخل خانه خداون داده بودند... از

هايی را که بر پشت بام باالخانه آحاز بود و پادشاهان يهودا آنها را ساخته و مذبح

ساخته بود، پادشاه منهدم  دو صحن خانه خداوندهايی را که منسی در بودند و مذبح

کوه فساد بود و های بلند را که مقابل اورشليم به طرف راست ساخت... و مکان

سليمان پادشاه اسرائيل آنها را برای عشتاروت، رجاست صيدونيان و برای کموش 

عمون ساخته شده بود، پادشاه آنها را رجاست موآبيان و برای ملکوم رجاست بنی

رد کرد و اشيريم را قطع نمود... و نيز مذبحی که در ساخت وتماثيل را ُخ نجس

يربعام بن نباط که اسرائيل را مرتکب گناه ساخته آن ئيل بود ومکان بلندی که بيت

مکان بلند را سوزانيده  را بنا نموده بود، هم مذبح و هم مکان بلند را منهدم ساخت و

آن را مثل غبار نرم کرد و اشيره را سوزانيد. يوشيا ملتفت شده قبرها را که در آنجا 

رها برداشت و آنها را بر آن ها را از آن قبدر کوه بود ديد. پس فرستاده استخوان

 (. 16-1: 23 شاهانپاد 2) ”...ساخت نجسمذبح سوزانيده آن را 

ئيل سپس يوشيا با مقبره مرد خدايی مواجه شد که قباًل بر ضد يربعام و مذبح بيت

سال قبل از  290نبّوت کرده بود. او همان نبی بود که تولد يوشيا و حتی نام وی را 

آن را واگذاريد وکسی “آن اعالم کرده بود. يوشيا در خصوص مقبره او گفت: 

(. در ادامه اصالحات يوشيا 18: 23 شاهانپاد 2) ”های او را حرکت ندهداستخوان

های بلند را نيز که درشهرهای سامره مکان هایو يوشيا تمامی خانه“خوانيم: می

بود و پادشاهان اسرائيل آنها را ساخته، خشم خداوند را به هيجان آورده بودند 

ئيل کرده بود عمل نمود و جميع برداشت و با آنها موافق تمامی کارهائی که به بيت

ها کشت... و پادشاه تمامی قوم را آنجا بودند بر مذبح های بلند را که درکاهنان مکان
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امر فرموده گفت که عيد فصح را به نحوی که در اين کتاب عهد مکتوب است برای 

به تحقیق فصحی مثل اين فصح از ايام داورانی که بر خدای خود نگاه داريد. 

اسرائیل داوری نمودند و در تمامی ايام پادشاهان اسرائیل و پادشاهان يهودا نگاه 

. اما در سال هيجدهم يوشيا پادشاه، اين فصح را برای خداوند در دداشته نش

ها و تمام اورشليم نگاه داشتند. و نيز يوشيا اصحاب اجنه و جادوگران و ترافيم و بت

رجاسات را که در زمين يهودا و در اورشليم پيدا شد نابود ساخت... و قبل از او 

تمامی قّوت خود موافق تمامی تورات پادشاهی نبود که به تمامی دل و تمامی جان و 

نشد. اما خداوند از حّدت  موسی به خداوند رجوع نمايد و بعد از او نيز مثل او ظاهر

خشم عظيم خود برنگشت زيرا که غضب او به سبب همه کارهايی که منسی خشم 

او را از آنها به هيجان آورده بود بر يهودا مشتعل شد. و خداوند گفت يهودا را نيز 

ز نظر خود دور خواهم کرد چنانکه اسرائيل را دور کردم و اين شهر اورشليم را ا

 2) ”را که گفتم اسم من در آنجا خواهد بود ترک خواهم نمود ایخانه که برگزيدم و

 (. 27-19: 23 شاهانپاد

 دو قهرمان وفادار 

کتاب دوم پادشاهان را برای ما  23القدس نکات مهم فصل همان گونه که روح

توانيم حجم گسترده اصالحاتی را که خدا ازکليسا انتظار سازد ما میمکشوف می

 ابتدا يوشيا ترتيب داد .شوددارد مجسم کنيم که به يقين موجب بهت و حيرت ما می

 .مردم قرائت شود. دوم، عهد قوم را با خدا تجديد کرد ةدرحضور هم کتاب شريعت

های مکان ،هب دروغين پرداخت. چهارمتمام مظاهر مذ سوم، به پاکسازی هيکل از

های آنها را در سراسر قلمرو خود منهدم نمود. و سرانجام آئين فراموش بلند و مذبح

يهودا در آن شرکت  شده عيد فصح را بجا آورد که شمار کثيری از مردم اسرائيل و

 کردند. 

کامل او به شدگی صادقانه يوشيا و وفاداری در حقيقت، اين اصالحات فرآيند وقف

کردند بی آنکه احساس ندامت مردم صرفًا از پادشاه خود پيروی می خداوند بود.

عماًل به سوی يهوه خدای خود بازگشت کرده باشند. به همين عّلت خدا  ،قلبی داشته

 اجباری نداشت که نزول داوری خود بر يهودا را به تأخير بياندازد. 

رميا را به نبّوت برگزيد. اما در نهايت در زمان سلطنت يوشيا بود که خداوند ا

تأسف، نه اصالحات مذهبی يوشيا و نه کالم نبّوتی ارميا توانست قلوب گمراه مردم 

را به سوی خدا باز گرداند. تاريخ تکرار شده بود چرا که تنها يک اقلّيت وفادار 

دادند.  درميان اکثريت مردم به کالم زنده خدا و اصالحات انجام شده او پاسخ مثبت

( و اين 2: 1 ياارميا خدمت خود را آغاز کرد )ارم ،سال داشت 21زمانی که يوشيا 

اثر بوده باشد. اصالحات  اءامر می تواند در بسياری از عملکردهای يوشيا منش

يوشيا و کالم نبّوتی ارميا يکبار ديگر اثبات کرد که هيچ روشی در خدمت خداوند 
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نيست به ويژه در بين مردمی که به سبب  دشوارتر از شهادت کالمی و عملی

اند. کارهای يوشيا و نبّوت های تفاوت شدهاعتنا و بیانحراف و انحطاط خود، بی

کالم خدا وفادار بودند هر  ارميا متهّورانه و قهرمانی بود. آن دو صادقانه به اراده و

دا بوجود چند که تالشها و مجاهدتهای ايشان تحّولی ماندگار در حيات مّلت يهو

 نياورد. 

بزرگترين و برجسته ترين چهره در  ،يوشيا طبق تصريح کالم خدا در دوم پادشاهان

و قبل از او پادشاهی نبود...  و بعد از او نيز مثل او “ :ميان پادشاهان يهودا بود

در مورد  مخصوص (. به چه عّلت خدا اينگونه محترمانه و25: 23) ”ظاهر نشد

هد؟ به يقين از اين جهت که قبل و بعد از او هيچکس دخادم خود شهادت می

سطحی چنين گسترده و فراگير انجام نداده است. آنچه از  اصالحات مذهبی را در

کند که دوم پادشاهان ذکرشده است ما را حيرت  زده می 23 اعمال يوشيا در باب

يهودا بايستی اثری ژرف و اساسی در حيات منحط ای میچنين اصالحات گسترده

جای بگذارد. اما وقتی اين قسمت از کالم خدا را با روح دعا مطالعه کنيم متوّجه  بر

شود و شويم که چنين انحراف و انحطاطی در مسيحّيت امروزی نيز مشاهده میمی

در راستای انجام مطالبات خدا پی  بقيـۀ وفادارشدگی بيشتر به ضرورت وقف

تواند اين مشکل را چگونه می بقيـۀ وفادارين ال اينجاست که اؤخواهيم برد. اما س

و در نهايت شهادتی را که خدا در  ندکن نموده، رضايت خدا را تحصيل کريشه

 مورد يوشيا داد به خود اختصاص دهد؟ 
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 فصل هشتم

 هشدار انبیاء

ای مذبح، ای مذبح، خداوند چنين می گويد اينک پسری که يوشيا نام دارد به جهت “

سوزانند های بلند را که بر تو بخور میشود و کاهنان مکانزائيده می خاندان داود

 (. 2: 13 شاهانپاد 1) ”...بر تو ذبح خواهد نمود

 داوری نبّوتی 

سال  290 ،های پيشين به اجمال آن را مورد اشاره قرار دادماين نبّوت که در فصل

ازکتاب دوم پادشاهان، يوشيا  23قبل از تحّقق يافتن آن اعالم شده است. طبق باب 

ئيل بود و مکان بلندی که و نيز مذبحی که در بيت“نبّوت مذکور را متحّقق ساخت: 

يربعام بن نباط که اسرائيل را مرتکب گناه ساخته آن را بنا نموده بود، هم مذبح و 

م ساخت و مکان بلند را سوزانيده آن را مثل غبار نرم کرد و هم مکان بلند را منهد

اشيره را سوزانيد. و يوشيا ملتفت شده قبرها را که در آنجا در کوه بود ديد. پس 

ها را از آن قبرها برداشت و آنها را بر آن مذبح سوزانيده آن را فرستاده استخوان

از اين امور اخبار نموده ساخت به موجب کالم خداوند که آن مرد خدائی که  نجس

 ( .16-15: 23 شاهانپاد 2) ”بود به آن ندا در داد

ه ئيل را بهای بلند در بيتبه چه علت يوشيا مسئوليت منهدم ساختن مذبح و مکان

ئيل که عهده گرفت؟ چرا به خود زحمت داد و از مرزهای يهودا خارج شد و به بيت

به خاطر منهدم ساختن مذبح  در قلمرو تصرفات آشور قرارداشت رفت؟ چرا

 های بلند آن خطر خشم و غضب آشور را به جان خريد؟ئيل و مکانبيت

دهد که نقطه شروع تاريخ اسرائيل و سرگذشت پادشاهان آن به ما نشان می

درماندگی و گرفتاری آنان زمانی بود که اجازه دادند شيطان مذبح خود را در قالب 

يربعام مذبح جعلی را در  ،ا کند. برای نخستين بارپرستی در ميان ايشان بر پبت

پرستی در حکومت شمالی بود. بعدها او ئيل نصب کرد. او عامل ترويج بتبيت

حّتی اين شيوه را در حکومت جنوبی يهودا نيز گسترش داد. ماحصل عملکرد او 

را  برای قوم خدا فاجعه آميز بود به حّدی که خداوند نبی خود را فرستاد تا مردم

 الوقوع خدا به سبب مذبح دروغين هوشيار سازد. نسبت به نزول داوری قريب

های ديگری مشابه مذبح خداوند در اورشليم يربعام با احداث مذبح که مشاهده کرديم

بر ضّد خدا  ئيل و گذرانيدن قربانی بر آنها عماًلدادن آنها در دان و بيت و قرار

 مظهر يک اقتدار ديگر و يک حاکمّيت ديگر ها اگرعصيان و عناد ورزيد. مذبح

ئيل نماينده حاکميتی ضد حاکميت بودند به خودی خود اهميتی نداشتند. مذبح بيتنمی
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خدا بود. اين مذبح مظهر بعل يا خود شيطان بود. زمانی که قوم اسرائيل در برابر 

بر زندگی  حاکمّيت او را ،زدند، درواقع مقابل شيطان زانو زدهاين مذبح زانو می

 پذيرفتند. خويش می

ئيل، نبی خود را با پيام جنگ بر عليه مذبحی خداوند در واکنش نسبت به مذبح بيت

که مظهر حاکمّيت شيطان بود به آنجا فرستاد. ملکوت خدا بايد در برابر ملکوت 

 شيطان به پا خيزد. 

عام به جهت ئيل آمد و يرباينک مرد خدائی به فرمان خداوند از يهودا به بيت“

را ندا کرده گفت:  مذبح سوزانيدن بخور نزد مذبح ايستاده بود. پس به فرمان خداوند

نام دارد به جهت  يوشیا اينک پسری که ،گويد، خداوند چنين میای مذبح، ای مذبح

سوزانند را که بر تو بخور می های بلندکاهنان مکانشود و خاندان داود زائيده می

 شاهانپاد 1) ”های مردم را بر تو خواهد سوزانيدنمود و استخوانبر تو ذبح خواهد 

13 :1-2.) 

ق.م. پادشاه حکومت شمالی بود.  930اين بخش، بسيار جالب توجه است. يربعام در

سال پيش از توّلد يوشيا،  290ق.م. در يهودا به سلطنت رسيد.  640يوشيا در سال

ئيل اعالم جنگ کرده بود، و کالم او خدا از طريق يک نبّوت بر ضّد مذبح بيت

توسط يوشيا، جنگاوری که قرنها پيش از تولدش خداوند او را به نام خوانده بود 

 جامه عمل پوشانيد. 

شايد شيطان گمان کرده بود که ملکوتش را در اين زمين مستقر کرده است. اما کالم 

ن ذّريت تو و ذّريت وی وعداوت در ميان تو و زن و در ميا“خدا تا ابد پايدار است: 

: 3 يش)پيدا ”گذارم. او سر تو را خواهد کوبيد و تو پاشنه وی را خواهی کوبيدمی

کوبيده شد و  (. اين نبوت در ُجلجتا به انجام رسيد، مکانی که سر دشمن در آنجا15

حاکمّيتش از هم پاشيد. مسيح، آن يوشيای حقيقی، اين نبّوت را که هزاران سال پيش 

 دش اعالم شده بود، متحّقق ساخت. از توّل

يوشيا آنچه را که خدا از وی انتظار داشت به کمال انجام داد و به بزرگترين پادشاه 

ای است راستين خداوند بود. اصالحات يوشيا نمونه ةيهودا مبدل شد، چرا که او بقّي

 که درسهای بسيار مهّمی را برای کليسای خدای زنده در پی دارد. 

 تی توبیخ نبّو

يوشيا در اواخر زندگيش به خاطر عدم پيروی از هشدار خدا تنبيه شد. آری، حّتی 

قبل از او پادشاهی “يوشيا که در مورد او چنين شهادت عظيمی عنوان شده است: 

نبود که به تمامی دل و تمامی جان و تمامی قوت خود موافق تمامی تورات موسی 

(. 25: 23 شاهانپاد 2) ”مثل او ظاهر نشد به خداوند رجوع نمايد و بعد از او نيز
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از ندای خداوند  یاطاعتنا به خاطر ،چنين مردی که اولين حکم خدا را به جا آورد

بعد از همه اين امور چون يوشيا “، زندگيش را از دست داد: خاصدر يک قسمت 

هيکل را آماده کرده بود، نکو پادشاه مصر بر آمد تا با کرکميش ]آشور[ نزد نهر 

فرات جنگ کند. و يوشيا به مقابله او بيرون رفت. و نکو قاصدان نزد او فرستاده 

ام بلکه به تو نيامده ضدگفت: ای پادشاه يهودا مرا با تو چه کار است؟ من امروز به 

خدا مرا امر فرموده است که بشتابم. پس نمايم. و خاندانی که با آن محاربه می ضد

مبادا تو را هالک سازد. ليکن يوشيا روی  ت برداراز آن خدايی که با من است دس

خود را از او برنگردانيد بلکه خويشتن را متنکر ساخت تا با وی جنگ کند و به 

گوش نگرفته به قصد مقاتله به ميدان مجدو در آمد. و  که از جانب خدا بودکالم نکو 

که  مرا بيرون بريدتيراندازان بر پادشاه تير انداختند و پادشاه به خادمان خود گفت 

ام. پس خادمانش او را از ارابه اش گرفتند و بر ارابه دومين که سخت مجروح شده

داشت سوار کرده به اورشليم آوردند. پس وفات يافته در مقبره پدران خود دفن شد و 

 ”تمامی يهودا و اورشليم برای يوشيا ماتم گرفتند و ارميا به جهت يوشيا مرثيه خواند

 (. 25-20 :35 ريختوا 2)

هائی مافوق آموزد آن است که خدا به روشنکته مهّمی که اين قسمت به ما می

توان کند میمقّدس سخنان نکو را نفی نمیکند. از آنجا که کتابانتظار ما صحبت می

اطمينان داشت که او به وسيله خداوند هدايت شده بود و پيامی را که از او شنيده بود 

نکو به قصد جنگ با پادشاه آشور حرکت کرده بود. يوشيا حّق  ورد.ميابر زبان 

نداشت از يک نيروی دنيوی بر عليه ديگری جانبداری کند. او نبايد به ياری پادشاه 

شتافت. يوشيا آشورکه اسرائيل را نابود کرده و قوم خدا را به اسارت برده بود می

شان داد که روش او صحيح به دنبال کسب يک امتياز سياسی بود اما عاقبت کار ن

نبود. انبيا به دفعات نسبت به چنين اقداماتی به پادشاهان هشدار داده بودند و اکنون 

 کند. بينيم که يوشيا با خدا مخالفت میمی

 دهد اين است که مسيحيان نبايد عميقًانکته مهم ديگری که اين قسمت به ما نشان می

سياسی جهاِن معاصر بشوند. شايد بپرسيد  درگير فعاليت های دنيوی به ويژه امور

های چرا؟ به اين عّلت که مسيحيان عضو ملکوت خدا هستند و ارتباطی با حاکميت

دنيوی ندارند. حتی اگر خدا در حاکميت مقتدرانه و مطلق خود اجازه بدهد که يک 

حکومت دنيوی به جنگ حکومت ديگری برود، مسيحيان به هيچ دليل نبايد درآن 

 شوند.  درگير

بزرگ خود حزقيا که در پی اّتحاد با پادشاه بابل بود و از يوشيا می توانست از پدر

سوی خداوند توسط کالم اشعيا به سختی توبيخ شده بود درس عبرت بگيرد. ولی 

او از پيام ش خورد: ترين پادشاه يهودا در اين قسمت خاص لغزيوشيا، برجسته

تيجه زندگی خود را از دست داد. باشد که اين ساز خدا اطاعت نکرد. در نسرنوشت
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ما را از حمالت  ،بودن بقيـۀ وفادارحقيقت برای هميشه در قلوب ما حّک شود که 

کند مگر اينکه همواره از خداوند اطاعت کنيم و تا پايان به او شيطان محافظت نمی

 وفادار بمانيم. 

 هشدارهای نبّوتی 

او انتظار داشت واالترين تشويق و تحسين را از يوشيا با انجام دادن آنچه خدا از 

. اما تالش و با پدران خود به آرامش ابدی وارد شدخداوند دريافت کرد. سپس 

ا خداوند از حّدت خشم عظيم ام“مجاهدات او قدرت بازگرداندن يهودا را نداشت: 

 خود بر نگشت زيرا که غضب او... بر يهودا مشتعل شد. و خداوند گفت يهودا را

نيز از نظر خود دور خواهم کرد چنانکه اسرائيل را دور کردم و اين شهر اورشليم 

 ”ای را که گفتم اسم من در آنجا خواهد بود ترک خواهم نمودرا که برگزيدم و خانه

 (. 27-26: 23 شاهانپاد 2)

رفتار يوشيا برای مدتی نزول داوری خدا را به تعويق انداخت. يهودا به قدری در 

و انحراف پيش رفته بود که حتی اصالحات بنيادی و گسترده يوشيا نيز تباهی 

مواجه  نتوانست توبه راستين را در آنان موجب شود. يهودا با سرانجامی تأسف بار

شد. پس از در گذشت يوشيا، شرايط اخالقی، روحانی، اجتماعی و سياسی در يهودا 

ق.م. ادامه  586 ليم در سالرو به وخامت نهاد و اين وضعيت تا هنگام سقوط اورش

داشت. سه پسر يوشيا و يکی از نوادگان او بر تخت سلطنت يهودا تکيه زده و در 

روز حکومت کردند. هيچيک از آنها به طريق  10ماه و  6سال و  22مجموع 

 يوشيا رفتار نکرد بلکه از منش شريرانه جد خود منسی پيروی نمودند. 

يابيم که هر گاه پادشاهان به طريق شايسته می از بررسی تاريخ قوم اسرائيل در

دادند، نيازی به وجود کردند و کاهنان وظايف خود را با وفاداری انجام میعمل می

انبيا نبود. اّما هر زمان که اوضاع حکومتی پادشاهان و يا مراسم عبادی کاهنان به 

با پادشاه و مردم فرستاد تا از جانب او خدا انبيائی را می ،شدانحراف کشيده می

صحبت کنند و نسبت به عواقب اعمالشان به آنها هشدار بدهند. چنانکه پيش از اين 

های بلند، بزرگترين چالش ميان خدا و قوم او پرستان و مکانهای بتديديم مذبح

اسرائيل به سوی بعل روی آورده، نزد مذبح خدايان بيگانه در بودند. وقتی بنی

فرستاد تا به آنها هشدار زدند، خدا در محّبت خود، انبيا را میمیهای بلند زانو مکان

 بدهند. 

ت، چه عواقب مخّربی داشت؟ ورای مذبح هر ُب برای مردم پرستیمبادرت به بت

خدای ديگری پنهان بود. مردم با زانو زدن در قبال آن مذبح، اقتدار و حاکمّيت آن 

دادند که قدرت و ستان مشرک اجازه میپرکردند. اين بتخدا را اعالم و تصديق می

خصوصيات آن خدای خاص بر زندگيشان حاکم گردد. تاريخ قوم اسرائيل بر اين 
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پرداختند و دهد. زمانی که آنها در برابر مذبح يهوه به نيايش میحقيقت گواهی می

تمام  ،کردند، روح راستی، رحمت و محّبتاقتدار و پادشاهی او را تصديق می

گرفت. از طرف ديگر، هنگامی که آنها مانند اقوام ندگی آنان را در بر میشئونات ز

ارواح خدايان بيگانه بر ايشان مسلط  ،زدندنزد مذبح بتهای آنان زانو می ،پيرامون

رحم، طّماع، بدرفتار، بی بند و بار و شدند. در نتيجه آنان به مردمی ناراست، بیمی

داوری عادل يهوه بر ايشان سزاوار بود. انبيا شدند که نزول مبّدل می پرستشهوت

ايشان را  ،شدند تا قوم را نسبت به پيامد اعمالشان آگاه ساختهدر صحنه حاضر می

 به بازگشت با تمامی دل به سوی يهوه ترغيب نمايند. 

ق.م. حکومت شمالی را متصّرف شدند. ساکنان سامره به اسارت  722 آشوريان در

های ديگر منتقل گرديدند. هوشع نبی که با سه پادشاه آخر در آمدند و به مکان

نبّوت کرد و در خصوص عواقب  ُبتهابر عليه پرستش  ،حکومت شمالی معاصر بود

و برومند اسرائيل ُم“زانو زدن در مقابل مذبح خدايان بيگانه به اسرائيل هشدار داد: 

ذبح ها را زياد آورد مهر چه ميوه زياد می آورد.است که ميوه برای خود می

کند. دل ايشان پر شود تماثيل را نيکوتر بنا میسازد و هر چه زمينش نيکوتر میمی

های ايشان را خراب و تماثيل ايشان را شوند و او مذبحاالن مجرم می از نفاق است.

 (. 2-1: 10)هوشع  ”منهدم خواهد ساخت

ا هيچ اثری بر آنها مردم حکومت شمالی بارها هشدار انبيا را شنيده بودند اّم

شود همين شرايط وقتی يهودا، حکومت جنوبی، در صحنه ظاهر می نگذاشته بود.

در طول حکومت يوشيا، که در بين فرمانروايان يهودا  بينيم.را در آنجا می

بزرگترين پادشاه بود، خدا ارمياِی نبی را فرستاد تا با هشدارهای خود قلب مردم را 

داند. دوران خدمت ارميا مصادف با سلطنت چهارپادشاه به سوی خداوند باز گر

صر اورشليم را ويران کرد. ارميا کالم خدا را برای نتا زمانی که نبوکد، يهودا بود

پادشاهان و قوم يهودا باز نمود. اما فساد و تباهی ايجاد شده از عملکرد منسی مانع 

عميق و گسترده بودند.  های انحطاط بسيارچرا که ريشه بود تأثير کالم ارميا از

ای اندک به قوم يهودا اصالح ناپذير بودند. تنها بقّيه ،دهدچنانکه خدا شهادت می

گويد: اينک من بالئی را که از آن بنابراين خداوند چنين می“بقای خود ادامه داد. 

نتوانند َرست بر ايشان خواهم آورد. و نزد من استغاثه خواهند کرد اما ايشان را 

نخواهم نمود. و شهرهای يهودا و ساکنان اورشليم رفته نزد خدايانی که برای  اجابت

سوزانيدند فرياد خواهند کرد اما آنها در وقت مصيبت ايشان هرگز آنها بخور می

خدايان تو به قدر شهرهای  ةشمار ،ايشان را نجات نخواهند داد. زيرا که ای يهودا

رسوائی برپا داشتند.  هایمذبحرشليم های اوباشد و بر حسب شماره کوچهتو می

 (.13-11: 11 يا)ارم ”به جهت بخور سوزانيدن برای بعل هامذبحيعنی 
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نبّوتهای ارميا و  با وجودای برای اکثرّيت قوم خداوند! چه شرايط هشدار دهنده

اصالحات مذهبی انجام شده توسط حزقيا و يوشيا، اين مردم از داوری خدا نترسيدند 

 و توبه نکردند. 

 تشويق نبّوتی 

جان من  ،ايستادندخداوند مرا گفت اگر چه هم موسی و سموئيل به حضور من می“

 يا)ارم ”روندبه اين قوم مايل نميشد. ايشان را از حضور من دور انداز تا بيرون 

پرستی قوم (. موسی و سموئيل هر يک در زمان خود به خاطر ارتداد و بت1: 15

شدنی نبود اسرائيل در حضور خدا شفاعت کرده بودند. اما اکنون يهودا ديگر مهار

پرست شده بود. حتی موسی و اصالح ناپذير، گريزان از توبه وکاماًل بت بلکه

 يافتند. فايده میدن برای اين قوم را بیسموئيل نيز در آن شرايط دعا کر

ايشان را از حضور من دور “خدا از طريق ارميا به سخنان خود ادامه می دهد: 

انداز تا بيرون روند. و اگر به تو بگويند به کجا بيرون رويم به ايشان بگو خداوند 

چنين ميفرمايد: آنکه مستوجب موت است به موت و آنکه مستحق شمشير است به 

 ”شمشير و آنکه سزاوار قحط است به قحط و آنکه اليق اسيری است به اسيری

   (.2-1: 15)ارميا 

اما در بحبوحه هشدارهای نبّوتی مبنی بر هالکت و نابودی، محّبت و صيانت خدا 

البته تو را برای نيکويی رها خواهم ساخت “به قّوت خود باقی بود:  بقيـۀ وفاداراز 

 ”وقت بال و در زمان تنگی نزد تو متذّلل خواهم گردانيد و هر آينه دشمن را در

 (. 11: 15 يا)ارم

است که ارميا نماينده آن بود. خدا  بقيـۀ وفاداروعده خدا به طور مستقيم مربوط به 

شکن متمايز ساخت. در فصل از طريق اين وعده بقّيه خويش را از انبوه مردم عهد

يابيم. آنها نسبت به کالم خدا بقّيه را میسازنده کتاب ارميا خصوصّيات مشخص 15

سخنان تو يافت شد “کردند: وفادار و جدا از کسانی بودند که خداوند را تمسخر می

و آنها را خوردم و کالم تو شادی و ابتهاج دل من گرديد. زيرا که به نام تو ای يهوه 

دم. به سبب کنندگان ننشستم و شادی ننموام. در مجلس عشرتصبايوت ناميده شده

 (.17-16)  ”دست تو به تنهايی نشستم زيرا که مرا از خشم مملو ساختی
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 فصل نهم

 واپسین چهار پادشاه يهودا

 (.4: 24 شاهانپاد 2) ”خداوند نخواست که او را عفو نمايد“ 

الوقوع قوم يهودا برای مدت هفتاد سال خبر اسارت قريب ارميا در نبّوت خود از

پادشاه بابل  هفتادسالتمامی اين زمين خراب و ويران خواهد شد و اين قومها “داد: 

 (. 11: 25 يا)ارم ”را بندگی خواهند نمود

هفتاد سال اسارت مبّين محّبت خدا نسبت به قوم خود بود تا از اين طريق به آنان 

يشان بياموزد که تنبيه او نه به منظور نابودی بلکه با هدف رستگاری و فديه کردن ا

 است. 

کند به ويژه کسی را خودسرانه داوری نمی آوری کنم که خدا هرگزمی خواهم ياد

قوم خاص خويش را. او به وسيله انبيای متعّدد خود بارها به قوم فرصت داد، حتی 

تا دقيقه آخر پيش از وقوع ويرانی و به اسارت در آمدن ايشان، تا به آنها ثابت کند 

های انبيائی چون اشعيا، عادل است. اين حقيقت در نبّوت که در اعمال خود کاماًل

 ارميا و ساير انبيای پيش از تبعيدکاماًل مشهود می باشد. 

 حکومت يهوآحاز، پسِر ارشد يوشیا 

سخنگوی خدا در دوران حکومت چهار جانشين يوشيا بود. يهوآحاز ارميای نبی، 

ه بر يهودا حکمرانی کرد. يهوآحاز اين چهار پادشاه است. او سه ما پسر يوشيا اوليِن

برای “توسط فرعون مصر به اسارت در آمد. ارميا درباره او چنين نبّوت کرد: 

رده ]يوشيا[ گريه منمائيد و برای او ماتم مگيريد. زار زار بگرييد برای او ُم

]يهوآحاز[ که ميرود زيرا ديگر مراجعت نخواهد کرد و زمين مولد خويش را 

ا خداوند درباره شلوم بن يوشيا ]يهوآحاز[ پادشاه يهودا که به جای نخواهد ديد زير

پدر خود يوشيا پادشاه شده و از اين مکان بيرون رفته است چنين ميگويد که ديگر 

 (. 12-10: 22 يا)ارم ”به اينجا بر نخواهد گشت

 يهوياقیم، دومین پسر يوشیا 

دشاه شد. فرعون مصر او را به پس از يهوآحاز، الياقيم دّومين پسر يوشيا بجايش پا

پادشاهی بر يهودا منصوب کرد و نامش را به يهوياقيم تغيير داد. او يازده سال 

ر نظر يهوه خدای خود شرارت ورزيد. و نبوکدنصر د“بريهوداحکومت کرد. 

پادشاه بابل به ّضد او بر آمد و او را به زنجيرها بست تا او را به بابل ببرد. و 
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از ظروف خانه خداوند را به بابل آورده آنها را در قصر خود در نبوکدنصر بعضی 

 (. 7-5: 36 ريختوا 2) ”بابل گذاشت

اين قسمت تحقق يافتن بخشی از نبّوتی را نشان ميدهد که در زمان حزقيا صورت 

فرستادگان پادشاه بابل به اورشليم آمده بودند تا بهبودی  ،گرفته بود. در آن زمان

حزقيا را از بيماری دشوارش تبريک بگويند و حزقيا در صدد انعقاد پيمان اتحادی 

با ايشان بر آمده بود. بعدها زمانی که نبوکدنصر به اورشليم حمله کرد و آن را 

م يهوياقيم، ارميا بارها . درايايافتويران نمود، نبّوت مذکور به طور کامل تحّقق 

تالش کرد تا قلب پادشاه را به سوی خدای پدرانش باز گرداند اما هر بار با واکنشی 

 بدتر از قبل مواجه شد. 

در “نبی نزول داوری خدا بر يهودا را هشدار داد:  یدر حکومت يهوياقيم، ارميا

ب خداوند نازل شده ابتدای سلطنت يهوياقيم بن يوشيا پادشاه يهودا، اين کالم از جان

گويد، در صحن خانه خداوند بايست و به ضّد تمامی گفت: خداوند چنين می

آيند همه سخنانی را که تو را امر شهرهای يهودا که به خانه خداوند برای عبادت می

شايد بشنوند و هر کس از راه  فرمودم که به ايشان بگويی، بگو و سخنی کم مکن.

ام به سبب اعمال بد ايشان به ايشان ی که قصد نمودهگردد تا از بالئخويش بر

. پس ايشان را بگو اگر به من گوش ندهيد و در شريعت من برسانم پشیمان گردم

ام سلوک ننماييد و اگر کالم بندگانم انبيا را که من ايشان را نزد که پيش شما نهاده

خواهم ساخت و اين شما فرستادم اطاعت ننماييد... آنگاه اين خانه را مثل شيلوه 

 (. 6-1: 26 يا)ارم ”های زمين لعنت خواهم گردانيدشهر را برای جميع اّمت

شايد تصور کنيد که اين نبوت بايد بر مردم اثر ميگذاشت. اما کالم خدا به ما ميگويد 

او را دستگير کردند و به خاطر  ،ساير انبيا بر ارميا هجوم برده که مردم، کاهنان و

خانه خدا قصد داشتند او را به قتل برسانند. ليکن ارميا از آنچه گفته نبّوت بر ضّد 

بود برنگشت. هنگامی که ارميا در برابر مقامات شهر قرار گرفت به آنها گفت: 

خداوند مرا فرستاده است تا همه سخنانی را که شنيديد به ضّد اين خانه و به ضّد “

خود را اصالح نماييد و قول يهوه اين شهر نبّوت نمايم. پس االن راهها و اعمال 

خدای خويش را بشنويد تا خداوند از اين بالئی که درباره شما فرموده است پشيمان 

 (. 13-12: 26 يا)ارم  ”شود

خدا به نام  یانبيا ماجرا به اطالع يهوياقيم پادشاه رسيد. يهوياقيم قبل از آن يکی از

 بود به قتل رسانيده بود. اکنون نيزاوريا را که سخنانی مشابه بيانات ارميا گفته 

يهوياقيم قصد قتل ارميا را کرد. اما با مساعدت يکی از مقامات به نام اخيقام بن 

شافاط ارميا از دست يهوياقيم رهائی يافت. اّما حّتی اين شرايط نيز ارميا را از 

الوقوع منصرف اعالم هشدار به پادشاه و مردم يهودا در خصوص هالکت قريب

 نساخت. 
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ای نظرمی اندازيم که عمق تباهی و گمراهی يهوياقيم را به تصوير اکنون به واقعه

 درس روحانی بزرگی را به ما تعليم ميدهد: ،کشد. اين رخداد در بطن خودمی

در سال چهارم يهوياقيم بن يوشيا ، پادشاه يهودا واقع شد که اين کالم از جانب “

نازل شده گفت طوماری برای خود گرفته تمامی سخنانی را که من خداوند بر ارميا 

درباره اسرائيل و يهودا و همه اّمتها به تو گفتم از روزی که به تو تکّلم نمودم يعنی 

آن بنويس. شايد که خاندان يهودا تمامی بال را که من  از ايام يوشيا تا امروز در

هر کدام از ايشان از راه بد خود  تاميخواهم بر ايشان وارد بياورم گوش بگيرند 

 (. 3-1: 36 يا)ارم ”بازگشت نمايند و من عصیان و گناهان ايشان را بیامرزم

ارميا مطابق فرمان خدا عمل کرد. او تمام سخنان خداوند در مورد هالکت و 

ويرانی را برای منشی خود باروک نقل کرد تا او آنها را در صحن خانه خدا برای 

سخنان خداوند را که قرائت ميشد  ،ائت کند. برخی از سروران قوممردم يهودا قر

و آنچه را که شنيده بودند برايش بازگو  درنگ نزد يهوياقيم رفتندشنيدند. آنها بی

 کردند: 

و پادشاه، يهودی را فرستاد تا طومار را بياورد و يهودی آن را از حجره اليشاماع “

امی سرورانی که به حضور پادشاه کاتب آورده در گوش پادشاه ودر گوش تم

حاضر بودند خواند. و پادشاه در ماه نهم در خانه زمستانی نشسته و آتش پيش وی 

بر منقل افروخته بود. و واقع شد که چون يهودی سه چهار ورق خوانده بود پادشاه 

آن را با قلمتراش قطع کرده و در آتشی که بر منقل بود انداخت تا تمامی طومار در 

همه بندگانش که تمامی اين سخنان را  ی که در منقل بود سوخته شد. و پادشاه وآتش

. اما الناتان و داليا و جمريا از نه ترسیدند و نه جامه خود را چاک زدندشنيدند 

  ”طومار را نسوزاند اما به ايشان گوش نگرفتپادشاه التماس کردند که 

 (. 25-21 :36 يا)ارم

و مالزمانش از کالم خدا نترسيدند. يا کالم خدا را باور در مرحله نخست يهوياقيم 

يهوياقيم با سوزاندن  ،نمی کردند يا آن را جّدی تلقی نمينمودند. عالوه بر اين

طومار، نفرت و انزجار خود از کالم خدا را نشان داد. او گمان ميکرد با اين عمل 

ميتواند کالم خدا را تغيير بدهد يا مانع از تحّقق يافتن آن بشود. اين حرکت اهانتی 

او فرمان قتل ارميا و باروک را صادر  ،جّدی نسبت به خداوند بود. افزون بر اين

 (. 26: 36 يا)ارم ”ما خداوند ايشان را مخفی داشتا“کرد: 

به يهوياقيم  و“خدا به ارميا فرمان داد طومار ديگری بنويسد و نزد يهوياقيم بفرستد. 

پادشاه يهودا بگو خداوند چنين می فرمايد: تو اين طومار را سوزانيدی و گفتی چرا 

را خراب کرده انسان و درآن نوشتی که پادشاه بابل البته خواهد آمد و اين زمين 

حيوان را از آن نابود خواهد ساخت. بنابراين خداوند در باره يهوياقيم پادشاه چنين 
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ميفرمايد که برايش کسی نخواهد بود که بر کرسی داود بنشيند و الش او روز در 

گرما و شب در سرما بيرون افکنده خواهد شد. و بر او و بر ذّريتش و بر بندگانش 

ايشان را خواهم آورد و بر ايشان و بر سکنه اورشليم و مردان يهودا عقوبت گناه 

 يا)ارم ”زيرا که مرا نشنیدندام خواهم رسانيد تمامی آن بال را که درباره ايشان گفته

36 :29-31 .) 

يهوياقيم با سرسختی و لجاجت از شنيدن کالم خدا امتناع کرد. او نيز مشابه بسياری 

که از شنيدن کالم خدا و پيروی کامل از آن سرپيچی  ازمسيحيان اين دوره بود

ميکنند. آنها نميخواهند بشنوند. اين گناه بزرگی است که مستحق مجازات بزرگی 

آيا “نيز ميباشد. به سخنان ارميا در مورد عاقبت يهوياقيم پادشاه با دقت توجه کنيد: 

کرد؟ آيا پدرت  نمايی سلطنت خواهیاز اين جهت که با سروهای آزاد مکارمت می

آورد؟ آنگاه برايش نمود و انصاف و عدالت را به جا نمی]يوشيا[ اکل و شرب نمی

آنگاه سعادتمندی ميشد. مگر  ،سعادتمندی ميبود. فقير و مسکين را دادرسی مينمود

شناختن من اين نيست؟ خداوند ميگويد اما چشمان و دل تو نيست جز برای حرص 

گناهان و برای ظلم و ستم تا آنها را به جا آوری. یخودت. و برای ريختن خون ب

بنابراين خداوند درباره يهوياقيم بن يوشيا پادشاه يهودا چنين ميگويد که برايش ماتم 

های اورشليم انداخته شده به دفن االغ مدفون نخواهند گرفت... بيرون از دروازه

 (. 19-15: 22 يا)ارم ”خواهد گرديد

 يهوياکین، نوة يوشیا

 .پس از حکومت يازده ساله يهوياقيم، پسرش يهوياکين در يهودا پادشاه شد

و يهوياکين هيجده ساله بود که پادشاه شد و سه سال در اورشليم سلطنت نمود... “

آنچه را که در نظر خداوند ناپسند بود موافق هر آنچه پدرش کرده بود به عمل 

 (. 9-8: 24 شاهانپاد 2) ”آورد

يار کوتاه و درد آور هستند. مطابق با نبوت اشعيا و ارميا، مابقی وقايع، بس

نبوکدنصر پادشاه بابل به اورشليم حمله کرد. در نتيجه يهوياکين به همراه مادر، 

 سرايانش به او تسليم شدند. بندگان، سرداران و خواجه

نبوکدنصر طبق نبّوت اشعيا، تمامی خزاين قصر پادشاه و خانه خدا را به تاراج 

طالئی را که سليمان پادشاه برای هيکل ساخته بود  ءی ظروف و اشياحتد. او بر

برداشت. افزون بر اينها ، نبوکدنصر تمامی صنعتگران و مردان ماهر را اسير 

ساخت و تنها افراد فقير و ناتوان را در اورشليم به جا گذاشت. در اين قسمت به 

 ل توجه کنيد: بخشی از نبّوت ارميا در ارتباط با پادشاه باب

يهوه می گويد به حيات من قسم که اگر چه کنياهو ابن يهوياقيم پادشاه يهودا خاتم “

بر دست راست من ميبود هر آينه تو را از آنجا ميکندم. و تو را به دست آنانی که 
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قصد جان تو دارند و بدست آنانی که از ايشان ترسانی و به دست نبوکدنصر پادشاه 

نيان تسليم خواهم نمود. و تو و مادر تو را که تو را زاييد به زمين بابل و بدست کلدا

غريبی که در آن تولد نيافتيد خواهم انداخت که در آنجا خواهيد مرد. اما به زمينی 

: 22 يا)ارم  ”که ايشان بسيار آرزو دارند که به آن برگردند مراجعت نخواهند نمود

24-27 .) 

اين شخص را “يکنيا( را چنين لعنت ميکند:  يا سپس خداوند يهوياکين )کنياهو

اوالد و کسی که در روزگار خود کامياب نخواهد شد بنويس زيرا که هيچکس از بی

ذّريت وی کامياب نخواهد شد و بر کرسی داود نخواهد نشست و بار ديگر در يهودا 

 (. 30: 24 يا)ارم ”سلطنت نخواهد نمود

د توجه قرار بدهيم. اين اعالم بدان معنا مور خاصالزم است اين قسمت را به طور 

توانست فرزندانی داشته باشد چرا که برخی از اوالد او را نيست که يهوياکين نمی

( بلکه مطابق با 12: 1و متی  19-17: 3 ريختوا 2اند )در دوم تواريخ نام برده

اما داوری خدا هيچکس از نسل جسمانی يهوياکين نميتوانست بر تخت داود بنشيند. 

(، 33-32: 1 قاعيسی خداوند که شايسته و سزاوار تکيه زدن به تخت داود بود )لو

اين امر با  .آيا(16-12: 1از نسل يوسف که از تبار يهوياکين بود به دنيا آمد )متی 

خداوند ما از طريق ناپدری او  حّق پادشاهی ؟پيش بينی الهی متناقض می بود

ملی ميشود. اما دودمان جسمانی خداوند از يوسف که از دودمان يهوياکين بود ع

: 1متی   و   31: 3 قامريم که از نسل ناتان پسر داود بود سرچشمه ميگيرد )لو

عيسی از خاندان مريم که از نسل داود بود بوجود آمد اما از  ،(. به کالم ديگر17

( او از يوسف آمد که از نسل داود و 23: 3)لوقا  ”بر حسب شريعت“جنبه قانونی 

هيچيک از  ،اکين بود. بنابراين مطابق با لعنتی که ارميا اعالم کردهويسليمان و ي

فرزندان يهوياکين نتوانست وارث تخت سلطنت داود شود. عيسی بعنوان وارث 

و نه از  کرسی داود از مريم متولد شد که شجره مريم از طريق ناتان به داود ميرسد

  طريق سليمان که فرزند ديگر داود بود.

 

 سّوم يوشیا  صدقیا، فرزند

 بر کرسی داودبود صدقيا که پسر سّوم يوشيا و عموی يهوياکين نه فرزند او 

صدقيا بيست و يکساله بود که آغاز . “نشست. صدقيا آخرين پادشاه يهودا بود

.. و آنچه در نظر خداوند ناپسند سلطنت نمود و يازده سال در اورشليم پادشاهی کرد.

: 24 شاهانپاد 2) ”بود موافق هر آنچه يهوياقيم ]برادرش[ کرده بود به عمل آورد

17-19 .) 
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اينک همه چيز به صدقيا آخرين پادشاه يهودا بستگی داشت. او فرزند پادشاه 

کم در نمای برجسته و سرشناس يهودا يعنی يوشيا بود که اصالحات مذهبی او دست

ظاهری يهودا تحّوالتی را بوجود آورده بود. به غير از الگوی پدرش يوشيا، صدقيا 

انگيز دو برادر خود يهوآحاز و يهوياقيم و نيز ميتوانست از سرنوشت شوم و غم

برادرزاده خويش يهوياکين درس عبرت بگيرد. اما جای بسی تأسف است که او بر 

 سقوط يهودا شد. خالف اراده خداوند حرکت کرد و عامل اصلی 

نوميدانه تالش نمود تا قلب اين  ،ارميا، آن نبی وفادار خداوند که معاصر صدقيا بود

پادشاه را به سوی خدا بازگرداند و بدين نحو از نزول داوری خدا بر قوم ممانعت به 

عمل آورد. اما تالش او ثمری در پی نداشت. خدا مايل نبود که اورشليم و يهودا 

نشناس بر ايشان مسلط گردد. تمام انتظار خدا از اّمتی مشرک و خدا ويران شوند و

قوم اين بود که حاکمّيت او را بر خود به رسميت بشناسند و تأييد کنند و به او اجازه 

بدهند که ايشان را تعليم بدهد تا بدانند چگونه قوم او باشند و تحت حاکمّيت وی به 

 يکرد.ملتی مبّدل گردند که در راستی حرکت م
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 فصل دهم

 طرد کردن ةمصیبت تکبر، فاجع

 (. 7: 8 ئيلسمو 1) ”مرا ترک کردند تا برايشان پادشاهی ننمايم“

 ،در زمان سموئيل نبی، قوم خدا درخواست کردند که ايشان نيز مانند ساير اقوام

 پس االن پادشاهی برای ما نصب نما تا مثل ساير“پادشاهی برای خود داشته باشند. 

 بااين درخواست  (. سموئيل برآشفته از5: 8 ئيلسمو 1) ”بر ما حکومت نمايد امتها

تو را ترک نکردند “له به حضور خدا ميرود اما خداوند اينچنين به او پاسخ ميدهد: ِگ

(. خدا به آنها 7: 8 ئيلسمو 1) ”ايشان پادشاهی ننمايم بلکه مرا ترک کردند تا بر

دانست آنها حاکمّيت او را يل بدهند با آنکه میاجازه داد برای خودشان حکومتی تشک

 اند. رد کرده

انگيز موجب شد که حکومت اسرائيل های متوالی و غمانگاریسهل ،مدتها بعد

)سامره( از ميان برود. سلسله پادشاهی در يهودا  نيز به تدريج تضعيف و در نهايت 

آنی از خدا نبود. در متالشی شد. سرنوشت نهايی حکومت يهودا پيامد رويگردانی 

 ،سال طول کشيد تا يهودا به پايان راه خود برسد. در طول چند قرن 430حدود

کاماًل گسترش انحطاط و زوال روحانی يهودا موجب شد تا حق حاکمّيت خدا را 

ناديده بگيرد. اين انحطاط در خالل حکومت صدقيا به اوج خود رسيد. خدا بارها از 

ا سخن گفت. درگذشته اورشليم دو بار به طور جّدی مورد نبی با صدقي یدهان ارميا

هنوز خدا اميد داشت  ،اينک، پيش از سّومين و آخرين حمله تهاجم قرار گرفته بود و

 که با بيداری صدقيا و مردم يهودا، وقوع آن فاجعه منتفی گردد. 

 عهدهای شکسته 

دنصر به اورشليم قريب الوقوع نبوک ةبه محض آنکه اخبار مربوط به سّومين حمل

د، صدقيا افرادی نزد ارميا فرستاد تا پيام خدا را از او جويا شوند. قاصدان رسي

که خداوند موافق با کارهای عجيب خود با ما عمل نمايد شايد“گفتند:  پادشاه به ارميا

(. آنچه که آنها بايد انجام ميدادند اين بود که به 2: 21 يا)ارم ”تا او ازما برگردد

ای تاريخ خود مراجعه کنند تا پی ببرند که خدا چگونه در شرايط بحرانی به کتاب ه

نفع قوم خود عمل کرده است. هرگاه آنان در حضور خدا متواضع شده، به گناهان 

برای نجات و رهايی ايشان وارد عمل ميشد. صدقيا  خدا ،خود اعتراف کرده بودند

تظار کمک او را داشت. به همين ان ،با وجودی که شرايط خدا را اطاعت نکرده بود

استفاده کردند. و  ”شايد“علت بود که قاصدان او در سخن گفتن با ارميا از واژه 

 درنگ کالم خدا را به ايشان اعالم نمود: ارميا بی
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اينک من اسلحه جنگ  ،به صدقيا چنين بگوييد: يهوه خدای اسرائيل چنين ميفرمايد“

ا با پادشاه بابل و کلدانيانی که شما را از بيرون را که به دست شماست و شما با آنه

گردانم و ايشان را در اندرون اين اند جنگ ميکنيد بر میديوارها محاصره نموده

شهر جمع خواهم کرد. و من به دست دراز و بازوی قوی و به غضب و حّدت خشم 

عظيم با شما مقاتله خواهم نمود. و ساکنان اين شهر را هم از انسان و هم از بهايم 

خواهم زد که به وبای سخت خواهند مرد. و خداوند ميگويد که بعد از آن صدقيا 

هودا و بندگانش و اين قوم يعنی آنانی که از وبا و شمشير و قحط در اين پادشاه ي

شهر باقی مانده باشند به دست نبوکدنصر پادشاه بابل و به دست دشمنان ايشان و به 

دست جويندگان جان ايشان تسليم خواهم نمود تا ايشان را به دم شمشير بکشد و او 

 (. 7-3: 21 يا)ارم  ”دترّحم نخواهد نموو بر ايشان رأفت و شفقت 

، صدقيا ترغيب 3-1: 22و21به صدقيا هشدار داده شده بود. در کتاب ارميا فصل 

را برای خود، يهودا  شده است که به سوی خدا بازگشت نمايد و رحمت و شفقت او

زيرا اگر اين کار را به جا آوريد “و اورشليم بياورد. اما به اين آيات توجه کنيد: 

های اين خانه داخل خواهند شد ی که بر کرسی داود بنشينند از دروازههمانا پادشاهان

ها و اسبان سوار خواهند گرديد. اما اگر اين و هر يک با بندگان و قوم خود بر ارابه

سخنان را نشنويد خداوند ميگويد که به ذات خود قسم خوردم که اين خانه خراب 

 (. 5-4: 22 يا)ارم “خواهد شد 

نحو غير قابل تحّملی رو به وخامت نهاد، يهودا دريافت که جنگ را  وقتی شرايط به

باخته است. آنها به سخنان ارميا توجه کرده، حاضر به پذيرفتن اصالحات مورد 

اين اصالحات اساسًا برای احيای عدالت و انصاف که در  انتظار خداوند شدند.

خشنود شد و وعده فرمود جامعه يهودا افول کرده بود مناسب بودند. خدا از اين امر

 که از صدقيا حمايت خواهد کرد. 

اما مّدت کوتاهی از تعهد يهودا مبنی بر فرمانبرداری و اطاعت از خدا و نيز 

نشينی سپاه بابل نگذشته بود که بزرگان قوم به راههای گذشته بازگشتند و عقب

آنها موافقت کرده پيمانی را که با خداوند بسته بودند نقض نمودند. به عنوان مثال، 

بودند غالمان و کنيزان خود را آزاد کنند اما تغيير عقيده دادند و تمام کسانی را که 

رها کرده بودند دوباره به بردگی گرفتند. اين امر نشان ميدهد که آنها اعتقادی به 

ند. نداشتهای مشخص حاکمّيت خدا هستند عدالت و نظام اجتماعی که از ويژگی

اقب ناگواری را به دنبال داشت و ثابت کرد که ارزش خود را به اعمال آنان عو

 های خود بودند. در پی تأمين خواسته ،عنوان قوم خدا درنيافته

بار ديگر خدا از طريق ارميا ديدگاه خود را مطرح کرد. در اين اعالن او تأکيد 

شدنی نيستند. اما نمود که وی خدای نگاهدارنده عهد است، و اينکه عهدهای او نقض

يهودا عهدی را که با خداوند بسته بود شکست. دراين نقطه از زمان، آنها براستی 
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صدقيا پادشاه يهودا و “تی به تأخير افتاده بود: مدسزاوار داوری خدا بودند که 

سرورانش را به دست دشمنان ايشان به دست آنانی که قصد جان ايشان دارند و به 

اند تسليم خواهد کرد. اينک خداوند می ل که از نزد شما رفتهدست لشگر پادشاه باب

فرمايم و ايشان را به آن شهر باز خواهم آورد و با آن جنگ کرده گويد من امر می

آن را خواهند گرفت و به آتش خواهند سوزانيد و شهرهای يهودا را ويران و غير 

 (. 22-21: 34 يا)ارم ”مسکون خواهم ساخت

  هلجوجانسرپيچی  

، به عنوان آخرين ه بودندتالشهای ديگر او با مخالفت برخورد کرد همةپس از آنکه 

اش تسليم پادشاه بابل اگر او و خانواده ابراز محّبت، خدا به صدقيا وعده داد که

(. اما صدقيا ترجيح داد که به 17: 38 يا)ارم شوند، جان ايشان را حفظ خواهد کرد.

اما صدقيا “مطابق با صالحديد خود عمل کند:  ،جای اعتماد نمودن بر کالم خدا

پادشاه به ارميا گفت من از يهوديانی که به طرف کلدانيان شده اند ميترسم مبادا مرا 

ا تسليم به دست ايشان تسليم نموده ايشان مرا تفضيح نمايند. ارميا درپاسخ گفت تو ر

نخواهند کرد. مستدعی آنکه کالم خداوند را که به تو می گويم اطاعت نمايی تا تو 

 (. 20-19: 38 يا)ارم ”زنده بماند جان تو را خيرّيت شود و

ارميای نبی به صدقيا هشدار داد که در صورت عدم اطاعت از کالم خداوند چه 

متناع ورزيد. و اکنون ميبينيم عاقبتی درانتظار او خواهد بود. با وجود اين صدقيا ا

واقع شد که نبوکدنصر پادشاه بابل با “آنچه که بر او و حکومت يهودا اتفاق افتاد: 

آمد تمامی لشگر خود در روز دهم ماه دهم از سال نهم سلطنت خويش بر اورشليم بر

و در مقابل آن اردو زده سنگری گرداگردش بنا نمود. و شهر تا سال يازدهم 

ئی صدقيا پادشاه، درمحاصره بود. و در روز نهم آن ماه قحطی در شهر فرمانروا

ای ساختند و تمامی چنان سخت شد که برای اهل زمين نان نبود. پس در شهر رخنه

ای که در ميان دو حصار، نزد باغ پادشاه بود مردان جنگی در شب از راه دروازه

دند. و پادشاه به راه عربه فرار کردند. و کلدانيان به هر طرف در مقابل شهر بو

رفت. لشگر کلدانيان پادشاه را تعاقب نموده دربيابان اريحا به او رسيدند و تمامی 

لشگرش از او پراکنده شدند. پس پادشاه را گرفته او را نزد پادشاه بابل به ربله 

آوردند و بر او فتوی دادند. و پسران صدقيا را پيش رويش به قتل رسانيدند و 

: 25 شاهانپاد 2) ”دقيا را کندند و او را به دو زنجير بسته به بابل آوردندچشمان ص

1-7 .) 

در نظر يهوه “ديده می شود:  12: 36آخرين ارزيابی از صدقيا دردوم تواريخ 

خدای خود شرارت ورزيده و در حضور ارميای نبی که از زبان خداوند به او 

قوم او فرودآمد، اورشليم و  در نتيجه خشم خدا بر سر ”.سخن گفت تواضع ننمود

هيکل ويران شد و شهر منهدم گرديد. پس از اين واقعه ديگر کسی در يهودا به 
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پادشاهی منصوب نشد. نبوکدنصر شخصی را به نام جدليا به عنوان والی يهودا 

کند.  ميکردند نظارت کشاورزی مانده و باقی تعيين کرد تا بر فقيرانی که درشهر

اسرائيل که اما چندی نگذشت که جدليا نيز به قتل رسيد و به اين نحو حکومت بنی

 آن يهودا بود به پايان راه خود رسيد.  مظهر

 های تلخ مرثیه

تشريح برای ما ارميا در مراثی خود شرايط روحانی در يهودا را به صورتی موجز 

ه داشته و مقّدس خويش را خداوند مذبح خود را مکرو“ميکند. به عنوان نمونه: 

)مراثی  ”خوار نموده و ديوارهای قصرهايش را به دست دشمنان تسليم کرده است

2 :7 .) 

انجامد. دارند که گناهان مخفی به اسارت میآيات بعدی از اين حقيقت پرده بر می

اند و انبيای تو رؤياهای دروغ و باطل برايت ديده“ارميا خطاب به مردم ميگويد: 

اند تا تو را از اسيری برگردانند بلکه وحی کاذب و اسباب انت را کشف نکردهگناه

ای رسول در تأييد اين حقيقت چنين وحن(. ي14: 2)مراثی ”اندپراکندگی برای تو ديده

او امين و عادل است تا گناهان ما را  ،اگر به گناهان خود اعتراف کنيم“ميگويد: 

ايم او را سازد. اگر گوئيم که گناه نکرده بيامرزد و ما را از هر ناراستی پاک

(. يهودا به واسطه 10-9: 1 حنايو 1) ”دروغگو ميشماريم و کالم او در ما نيست

کالم انبيای کاذب که ميگفتند همه چيزخوب و عالی است فريب خورده وگمراه شده 

  خواستند به سوی خدا بازگشت کنند.بود. آنها به گناه خود ملزم نبودند و نمی

تاج از سر ما افتاد، وای بر ما “ارميا در خصوص عواقب اين فريبکاری ميگويد: 

زيرا که گناه کرديم. از اين جهت دل ما بيتاب شده است و به سبب اين چيزها 

چشمان ما تار گرديده است. يعنی به خاطر کوه صهيون که ويران شده و روباهان 

فرمايی و کرسی تو تا ابداالباد جلوس میکنند. اما تو ای يهوه تا در آن گردش می

 (. 19-16: 5)مراثی  ”جميع دهرها خواهد بود

يهودا را به وضوح می بينم و از  در اين آيات از يک سو داليل افتادن تاج از سر

 طرف ديگر شاهد بردباری و شکيبائی ملکوت خدا و حاکمّيت او هستيم! 

ين يوشيا بر ملت يهودا نازل شد. داوری خدا در دوران سلطنت کوتاه چهار جانش

تمام اصالحات انجام  با وجودنخستين فرد در ميان اين چهار پادشاه يهوآحاز بود که 

دوران سه ماهه حکومت خود  در های شرارت راطريق ،شده در زمان پدر خود

دنبال کرد. فرعون مصر او را عزل نمود و برادرش يهوياقيم را به جای او 

فرعون را بازی ميکرد و عماًل  اقيم درواقع نقش ماليات پردازمنصوب کرد. يهوي

ای بود در دست مصر، دشمن قديمی اسرائيل. بعدها او ماليات دهنده بازيچه

پادشاه بابل شد. يهوياقيم از عمل کردن به عدالت امتناع ورزيد و درطول  نبوکدنصر
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و درنتيجه اين آيه آميز خود ادامه داد به راههای شرارت يازده سال حکومت خود

: 24 شاهانپاد 2) ”و خداوند نخواست که او را عفو نمايد“نوشته شد:  او درمورد

4 .) 

هم  مصيبت به دنبال مصيبت بر اين قوم نازل شد تا جائی که آنان را کاماًل در

مصلح  ةشکست. يهوياکين سومين چهره در ميان چهار پادشاه آخر در يهودا و نو

 بزرگ، يوشيا، با تمام مالزمان و سرداران خود به اسارت نبوکدنصر در آمد. 

سپس صدقيا فرزند سوم يوشيا، به عنوان آخرين پادشاه يهودا بر مسند قرار گرفت. 

صدقيا بنا بر فرمان نبوکدنصر به پادشاهی منصوب شد. او نيز در خالل يازده سال 

. شورش او بر عليه نبوکدنصر موجب حکومت خود در مسير شرارت حرکت کرد

مواجه شد: چشمانش را کور کردند،  فجيعاسارت وی شد و عاقبت با سرنوشتی 

منتقل نمودند. اين  اودستها و پاهايش را به زنجير بسته، او را به خارج از قلمرو 

راند. سرزمينی که واقعه نمادی از عملکرد خداست که افراد نامطيع را از خود می

آمده بود.  اکنون به اشغال در ،خود انتخاب کرده بود ةرا برای قوم برگزيد خدا آن

تنها فقيرترين افراد قوم در آنجا باقی ماندند تا با زندگی چادر نشينی به کار 

 کشاورزی بپردازند. 

 آور شجاع پیام

تاريخ يهودا، سرگذشت قومی است که تصميم گرفت از الگوی اقوام پيرامون خود 

د و برای خويش پادشاهی را منصوب نمايد که در نهايت به سرانجامی پيروی کن

کسانی که چشم به تخت جاودانی و  همةبار و شکستی فجيع منتهی شد. برای تأسف

هائی، اهداف الهی در چنين شکست با وجوداست که  اند کاماًل آشکاراليزال دوخته

الم خدا نوشته شده است که تمام درون قوم او و به توسط آنها بايد متحّقق شوند. در ک

رخدادهای ناگواری که برای يهودا اتفاق افتادند به امر يهوه بودند. ما هرگز 

نميتوانيم ازخدا بگريزيم. او همواره بر ما نظارت دارد. اگر ما حاکمّيت و سلطنت 

خدا را تشخيص بدهيم، احکام او ما را برکت خواهند داد. از سوی ديگر چنانچه 

اعتنا بمانيم و احکام او را نقض کنيم، آنگاه او به نزول باليا حاکمّيت او بی نسبت به

گيرد  و امر خواهد کرد. در هر وضعيت، عملکرد خدا از محّبت او سرچشمه می

انجامد. اما اصلی ثابت و غير قابل تغيير وجود دارد و آن در نهايت به رهايی می

می تواند واکنش صحيح را ابراز کند و  بقيـۀ وفادارعبارتست از اينکه تنها يک 

 شايسته شود که با خدا و برای خدا سلطنت کند. 

ارميای نبی مدت چهل سال در يهودا خدمت نبّوتی خود را انجام داد ليکن نتوانست 

آنکه با واکنش شديد و  بامردم را به سوی خدا بازگرداند. بازگويی کالم خدا 

فاق افتاد. اتعصيانگر روبرو ميشد، تمامًا ورزی و نفرت مردم گمراه و خصومت
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های اين نبی بزرگ هر چه او از جانب خداوند گفته بود به وقوع پيوست. نوشته

برد گناهان قوم بر ايشان نازل می شد لّذت نمی نشان ميدهند که او از آنچه به خاطر

 عذاب بود.  العاده در رنج وبلکه از اين بابت فوق ،و خوشحال نبود

دانست نسبت به اعالم کالمی که خدا به وی گفته است امين و ارميا از اينکه می

. کالم خدا همواره ميکرددر درون خود احساس رضايت و اقناع  حتمًا ،وفادار بوده

بحال کسی که هرگز در اعالم کالم خدا قصور نکند. وقتی  به انجام ميرسد. خوشا

در دلش  ،کرده بود در حال وقوع است ارميا مشاهده کرد که آنچه به قوم اعالم

اش شادی و خرسندی ةنشد. تنها ماي کوچکترين احساس شادی خودخواهانه پديدار

وی گذاشته شده است. او  ةناپذير خدا به عهدکه افتخار اعالم کالم شکست آن بود

 باشد که توانست از بقيـۀ وفادارآور اميد برای همچنين اين افتخار را داشت که پيام

 قوم خدا و کار خدا را احيا نمايد.  ردداسارت بازگ
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 فصل يازدهم

 های صبر خدامحدودّيت

 (. 16: 36 ريختوا 2) ”... به حّدی که عالجی نبود“

 (. 2: 7 يال)حزق ”... انتها رسيده است“

 داليل شکست 

ق.م. حکومت شمالی اسرائيل به دست پادشاه آشور سرنگون شد.  723در سال 

اسرائيل بود که از حکومت واحدی که داود ده سبط بنی شمالی متشّکل ازحکومت 

در زمان سليمان به اوج خود رسيد جدا شده بودند. اتباع  پادشاه بنياد نهاده بود و

حکومت شمالی به اسارت در آمدند و در ميان اقوام و ملت های ديگر پراکنده شدند. 

اسرائيل به از اين جهت که بنی“ست: کالم خدا عّلت اين رخداد را تشريح کرده ا

يهوه خدای خود که ايشان را از زمين مصر بيرون آورده بود گناه ورزيدند و از 

اسرائيل خدايان ديگر ترسيدند و در فرايض اّمتهائی که خداوند از حضور بنی

اخراج نموده بود و در فرايضی که پادشاهان اسرائيل ساخته بودند سلوک نمودند. و 

به عمل  کارهايی را که درست نبود ِسرًاسرائيل به خالف يهوه خدای خود ابنی

بانان تا شهرهای حصاردار های ديدهآوردند و در جميع شهرهای خود از برج

برای خود ساختند و تماثيل و اشيريم بر هر تل بلند و زير هر درخت  های بلندمکان

يی که خداوند از حضور ايشان سبز برای خويشتن ساختند و در آن جايها مثل امتها

به جا آورده خشم  اعمال زشتبخور سوزانيدند و  های بلندمکانرانده بود در 

نمودند که درباره آنها خداوند به  ها را عبادتخداوند را به هيجان آوردند. و بت

و جميع رائيان  جمیع انبیاءايشان گفته بود اين کار را مکنيد. و خداوند به واسطه 

های زشت خود بازگشت بر اسرائيل و بر يهودا شهادت ميداد و ميگفت از طريق

نماييد و اوامر و فرايض مرا موافق تمام شريعتی که به پدران شما امر فرمودم و به 

واسطه بندگان خود انبيا نزد شما فرستادم نگاه داريد. اما ايشان اطاعت ننموده 

های پدران ايشان که به يهوه خدای خود ايمان نياوردند ردنهای خود را مثل گگردن

سخت گردانيدند و فرايض او و عهدی که با پدران ايشان بسته و شهادات را که به 

هايی را که و پیروی اباطیل نموده باطل گرديدند و امتايشان داده بود ترک نمودند 

امر فرموده بود که مثل آنها و خداوند ايشان را درباره آنها به اطراف ايشان بودند 

تهای و تمامی اوامر يهوه خدای خود را ترک کرده ُب پیروی کردندعمل منمائيد 

ريخته شده يعنی دو گوساله برای خود ساختند و اشيره را ساخته به تمامی لشگر 

و پسران و دختران خود را از آتش  عبادت نمودندو بعل را  سجده کردندآسمان 

تا آنچه در نظر خويشتن را فروختند يری و جادوگری نموده گذرانيدند و فالگ

پس از اين جهت خداوند ناپسند بود به عمل آورده خشم او را به هيجان بياورند. 
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ايشان را از حضور خود دور  .غضب خداوند بر اسرائیل به شدت افروخته شد

دای خود را انداخت و جز سبط يهودا فقط باقی نماند. اما يهودا نيز اوامر يهوه خ

نگاه نداشتند بلکه به فرايضی که اسرائيليان ساخته بودند سلوک نمودند. پس خداوند 

تمامی ذريت اسرائيل را ترک نموده ايشان را ذليل ساخت و ايشان را به دست 

کنندگان تسليم نمود حتی اينکه ايشان را از حضور خود دور انداخت. زيرا که تاراج

داود منشق ساخت و ايشان يربعام بن نباط را به پادشاهی  او اسرائيل را از خاندان

اسرائيل را از پيروی خداوند برگردانيده ايشان را مرتکب  ،نصب نمودند و يربعام

اسرائيل به تمامی گناهانی که يربعام ورزيده بود سلوک گناه عظيم ساخت. و بنی

وافق آنچه به واسطه جميع نموده از آنها اجتناب نکردند. تا آنکه خداوند اسرائيل را م

بندگان خود انبيا گفته بود از حضور خود دور انداخت. پس اسرائيل از زمين خود 

 (. 23-7: 17 شاهانپاد 2)  ”تا امروز به آشور جالی وطن شدند

خدا در رحمانّيت عظيم خود به حکومت جنوبی يهودا فرصت بخشيد تا افزون بر 

به حيات خود ادامه بدهد با اين اميد که  سال پس از فروپاشی حکومت شمالی 117

آنها توبه کرده، به سوی او بازگردند. اما در کمال تأسف همانطور که قباًل مالحظه 

انگيز سامره عبرت نگرفتند و همچنان به راههای آنها از سرنوشت غم ،کرديم

ق.م. آنها به اسارت نبوکدنصر  586 ناپسند و شريرانه خود ادامه دادند. در سال

 پادشاه بابل در آمدند و کالم خدا يکبار ديگر عّلت اين واقعه را متذکر می شود: 

 وصدقيا ]آخرين پادشاه يهودا[ بيست و يکساله بود که پادشاه شد و يازده سال در“

اورشليم سلطنت نمود. و در نظر يهوه خدای خود شرارت ورزيده در حضور 

ی که از زبان خداوند به او سخن گفت تواضع ننمود. و نيز بر نبوکدنصر ارميای نب

عاصی شد و گردن خود را قوی و دل خويش  به خدا قسم داده بودپادشاه که او را 

و تمامی رؤسای کهنه  را سخت ساخته به سوی يهوه خدای اسرائيل بازگشت ننمود.

و خانه خداوند را که آن دند موافق همه رجاسات اّمتها ورزي خیانت بسیاری ،و قوم

. و يهوه خدای پدر ايشان به دست ساختند نجسرا در اورشلیم تقديس نموده بود، 

رسوالن خويش نزد ايشان فرستاد، بلکه صبح زود برخاسته ايشان را ارسال نمود 

اما ايشان رسوالن خدا را زيرا که بر قوم خود و بر مسکن خويش شفقت نمود. 

چنانکه غضب  م او را خوار شمرده انبیايش را استهزاء نمودنداهانت نمودند و کال

. پس پادشاه کلدانيان جوانان به حّدی که عالجی نبودخداوند بر قوم او افروخته شد 

ايشان را در خانه مقّدس ايشان به شمشير کشت و بر جوانان و دوشيزگان و پيران و 

ه دست او تسليم کرد. و او ساير بر ايشان آورد وهمه را ب .سفيدان ترّحم ننمودريش

های های خانه خداوند و گنجظروف خانه خدا را از بزرگ و کوچک و خزانه

پادشاه و سرورانش را تمامًا به بابل برد. و خانه خدا را سوزانيدند و حصار 

اورشليم را منهدم ساختند و همه قصرهايش را به آتش سوزانيدند و جميع آالت 

 (. 19-11: 36 ريختوا 2)  ”کردندنفيسه آنها را ضايع 
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به اين ترتيب، تاريخ حکومت پادشاهی در اسرائيل و يهودا به پايان رسيد. آنها از 

بخش حاکمّيت خدا و عدالت او باشند. اسرائيل ذّريت داود انتخاب شده بوند تا تجّلی

به (. و خدا 20-5: 8 ئيلسمو 1آنان پادشاهی کند بلکه يک انسان ) بر نخواست خدا

 هخواست آنان احترام گذاشت. اين حاکمّيت که به دو بخش تجزيه شده بود فرو ريخت

 و متالشی شده بود. مّلت اسرائيل ثمره آنچه را که در جسم کاشته بود درو ميکرد. 

مّدتها پيش از آنکه قوم خدا تشکيل حکومت داده و پادشاهانی برای خود منصوب 

های شرير خود، موسی عواقب گام نهادن در طريقکرده باشند، خدا از طريق خادم 

(. 67-58: 28 نيهتث ،35-33: 26 يانو ناپسند خدا را بديشان گوشزد کرده بود )الو

در آياتی که به آنها اشاره شد دالئل فروپاشی حکومت سامره و يهودا به دقت بيان 

طيل، انجام اعمال نادرست به صورت مخفی و پنهان، پيروی از ابا – شده است

های بلند، قسم فروختن خود برای انجام اعمال شيطانی و شريرانه، احداث مکان

خوردن به اسم خدا بدون حفظ حرمت آن )صدقيا(، ملّوث ساختن معبد يهوه، 

استهزای انبيای خداوند، اهانت کردن به انبيا، خوار شمردن کالم خدا، و زير پا 

 .”عالجی نبود حّدی که“به  قسمتها ساير در خود نهادن عهد

 بقّیه در اسارت 

انگيزی ورق خورد. چه تفاوت آشکاری ميان حکومت اسرائيل به نحو غمتاريخ بنی

شود! جالل وشکوه عظيمی که معبد هيکل درعهد سليمان ودوران صدقيا ديده می

هيکل به دست دشمن ويران و مخروبه شده  بود و سليمان داشت اکنون از ميان رفته

ای را برای خود نگاه داشته بقّیهبار انحطاط، خدا بود. در ميان تمام اين دوران خّفت

ی به قيمت زندگی خود به خدا وفادار حتبود که خويشتن را ملّوث نساخته بود و 

ش از اسارت، بندی کرد: پيدوران تقسيم سهتوان به مانده بود. تاريخ قوم خدا را می

ای وجود داشت که ها همواره بقّيههاسارت، پس از اسارت. در هر يک از اين دور

نسبت به حاکمّيت خدا وفادار و امين بود. تا کنون آنچه مطالعه کرديم به دوران پيش 

خواهيم به دوران اسارت می نکتبعيدی مربوط بوده است. اياز اسارت يا پيش

 ياشناخته می شود )ارم ”هفتاد سال“يا با عنوان دوران بپردازيم که در نبّوت ارم

25 :11.) 

در دوران اسارت يا تبعيد، الزم است  بقيـۀ وفاداربه منظور درک صحيح از شرايط 

که شرايط پيش از اسارت يهودا را از چشم انداز حزقيال نبی بررسی کنيم. حزقيال 

ق.م. به  586تا  604لهای در حد فاصل اولين و آخرين تبعيد يهودا يعنی بين سا

. انبيای دوران پيش از اسارت برای (16-11 :24 شاهانپاد 2اسارت گرفته شد )

نبّوت ميکردند اّما حزقيال،  ،يهودا، يا ده سبط حکومت شمالی و گاه برای هر دو

بود. حزقيال نيز همانند دانيال و  ”اسرائيلخاندان بنی“صدای خدا برای تمامی



62 
 

دوران تبعيد خود را در بابِِل  ميکردند،خارج از سرزمين خدمت يوحّنای رسول که 

 گذرانيد. 

گناهانی را که سقوط قوم  ی که در تبعيد متولد شده بود،خدمت او اين بود که به نسل

يادآوری کند. خدمت او همچنين شامل احياء و حفظ ايمان  اسرائيل را باعث شده بود

به سه دسته تقسيم ميشوند: احيای مّلی، اجرای هائی بود که تبعيديون از طريق نبّوت

(. 23: 14 يالعدالت در حّق ستمگران، و جالل زيستن در حاکمّيت خدا )حزق

تبعيدی يهودا به خوبی آشنائی داشت. حزقيال يک کاهن بود و با شرايط مذهبی پيش

بلکه  بودنگارشات حزقيال را بايد در پرتو اين نورمطالعه کنيم. او ِصرفًا يک نبی ن

کالم خداوند است، و رائی می تواند  ة. نبی بازگو کنندبودبين نيز رائی و آينده

که آنها  روياهائی را که خداوند می بخشد ببيند. در مجموع، حزقيال شش رويا ديد

را در کتاب خود ثبت نموده است. او با مصلح بزرگ يهودا يعنی يوشيا پادشاه 

سال پيش ازآنکه حزقيال کتاب  30ا حدود فاصله زيادی نداشت. اصالحات يوشي

 خود را تدوين کند اّتفاق افتاده بود. 

 آشکارنمودن فساد و گمراهی 

 مذبحو  بقیـۀ وفادارموجود ميان  ةگذشته توجه ما معطوف به رابط لهایدر فص

که قوم در طريق فساد  چقدر گر حاکمّيت خدا هستند. هرخداوند بود که هر دو تجّلی

ملّوث  مذبح يهوه و در نتيجه حاکمّيت او را را بيشتر ،رفته پيش میو گمراهی ب

مينمود. حزقيال در کنار ساير انبيا با اين حقيقت آشنا شد که خدا اهداف ملکوت 

خاندان “سعی دارد به  همچنين متحّقق ميسازد. حزقيال بقّیهخويش را از طريق 

با جالل خدا پوشانیده شده به عنوان يک اّمت واحد نشان بدهد که قبالً   ”اسرائيل

آلود خود، جالل يهوه از ايشان دور شد ، اما به دليل اعمال شنيع و راههای گناهبودند

هايشان رها کرد. در عين حال که او از رونق مجدد و آنها را در خدعه و نيرنگ

از گناهان پيشين آنان  در ضمن ،دادیهيکل و بازگشت جالل يهوه به قوم خبر م

بنابراين ای پسر انسان خاندان اسرائيل را “داشت. به عنوان نمونه: ميپرده بر

خطاب کرده به ايشان بگو خداوند يهوه چنين می فرمايد: در اين دفعه نيز پدران شما 

ا خيانت کرده به من کفر ورزيدند. زيرا که چون ايشان را به زمينی که دست خود ر

برافراشته بودم که آن را به ايشان بدهم در آوردم آنگاه به هر تل بلند و هر درخت 

انگيز های غضبَشن نظر انداختند و ذبايح خود را در آنجا ذبح نمودند و قربانیَک

خويش را گذرانيدند. و در آنجا هدايای خوشبوی خود را آوردند و در آنجا هدايای 

رويد اين مکان بلند که شما به آن میايشان گفتم ريختنی خود را ريختند. و به 

 (. 29-27: 20 يال)حزق ”چیست؟

قوم در تبعيد گمان می کردند به خاطر گناهان پدرانشان به ويژه گناهان منسی 

خواست تعبير پادشاه است که مجازات ميشوند. آنها خود را مقّصر نميديدند. خدا می
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حزقيال اصالح کند و بديشان آشکار کند  ناصحيح و سوء برداشت آنان را به ياری

شدند ميکه نه به دليل گناهان اشخاص ديگر بلکه به سبب گناهان خودشان مجازات 

 (. 23-20: 18 يال)حزق

هی را در دسترس ما قرار توجکتاب حزقيال تصوير جالب و در خور  از 23فصل 

نسبت به خدا را آشکار يهودا  کننده اسرائيل ومی دهد. اين تصوير، بی وفايی مشمئز

سازد. در تصوير ارائه شده در فصل مذکور شاهد فاجعه زنای روحانی قوم خدا می

داشت مانند عروس با داماد، ليکن بايست با خداوند مشارکت میهستيم، قومی که می

خدا رويگردان شده، خويشتن را وقف دنيا، جسم و شيطان کرده  مشارکت با آنها از

يهوه چنين ميفرمايد: چونکه مرا فراموش کردی و مرا  ن خداوندبنابراي“بودند: 

 ”پشت سر خود انداختی لهذا تو نيز متحّمل قباحت و زناکاری خود خواهی شد

 (. 35: 23 يال)حزق

ميتوانست عمق تباهی و گمراهی روحانی يهودا را با دّقت بر آورد  فردی که تنها

اول موّثقی از اطالعات دست و بود اسرار. چون او کاهن و َمحرم حزقيال بود کند

کالم  ،کتاب خود 6سقوط رهبران سياسی و روحانی قوم داشت. در فصل 

دارد و از فساد و گمراهی که موجب  ”خاندان اسرائيل“ای برای دهندههشدار

 برانگيخته شدن خشم خداوند شده بود پرده بر ميدارد: 

های را برکوه انسان نظر خود سروکالم خداوند بر من نازل شده گفت: ای پ“

کالم خداوند يهوه  ،اسرائيل بدوز و درباره آنها نبّوت کن و بگو ای کوههای اسرائيل

فرمايد: اينک من ها چنين میها و تلها و واديها و درهرا بشنويد. خداوند يهوه به کوه

 هایمذبحشما را خراب خواهم کرد و  های بلندمکانآورم و شمشيری بر شما می

های شمسی شما شکسته خواهد شد و کشتگان شما را پيش شما منهدم و تمثال

های ايشان خواهم اسرائيل را پيش بتهای بنیهای شما خواهم انداخت و الشبت

شما خواهم پاشيد. و در جميع  هایمذبحهای شما را گرداگرد گذاشت و استخوان

شما  هایمذبحن خواهد شد تا آنکه ويرا های بلندمکانمساکن شما، شهرها خراب و 

های شمسی شما های شما شکسته و نابود گردد و تمثالخراب و ويران شود و بت

آنگاه خواهی منهدم و اعمال شما محو شود. و چون کشتگان شما درميان شما بيفتد 

 (. 6-1: 6 يال)حزق ”دانست که من يهوه هستم

سه  ”مذبح“ان داد. در اين قسمت واژه خدا توسط حزقيال گناه اسرائيل را به او نش

بار بکار رفته است
2

گرفته  ”سازیبيماری مذبح“. ميتوان گفت که خاندان اسرائيل 

                                                           
 در سندهینو استناد مورد مقدس کتابی سیانگل منت در: مرتجم حیتوض  2

ی ها متثال“  عنوان بهی فارس مقدسکتاب در کهی عبارت 5 و 4 اتیآ

 در سندهینو لذا و آمده ”خبور مذبح“ شکل به است شده ترمجه” یمشس

 کرده ذکر بار 5 را مذبح واژه کاربرد دفعات تعداد ،خود کتاب منت
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ساختند. آيا نميبايد متحّمل پروائی تعداد بسياری مذبح میکمال بی بودند چرا که در

مجازاتی سخت می شدند تا بفهمند که خداوند کيست؟ بار ديگر شاهد محّبت عظيم 

اما “اعالم داوری بر اکثّريت هستيم:  بالفاصله پس از بقیـۀ وفادارخدا نسبت به 

السيف شما در بقّيتی نگاه خواهم داشت و چون در ميان کشورها پراکنده شويد بقّيه

 (. 7: 6 يال)حزق ”ها ساکن خواهند شدتميان اّم

 برداشته شدن جالل خداوند 

 بين و صادق بود. او برای آنهاخدا در تمامی روابط خويشتن با قوم خود بسيار واقع

ايشان دور شده است.  اند و به چه دليل جالل يهوه ازتوضيح داد چرا تنبيه شده کاماًل

داشت و در ميان ايشان ساکن بود بر میاکنون خداوند ميبايست جالل خود را که 

کتاب حزقيال به طور  11تا   8نمود. فصول آنان را به دست دشمنان تسليم می

 د. نپردازهيکل و شهر اورشليم می ص به عزيمت جالل خدا ازمشخو  خاص

انتهايی بر چهار گوشه “ناگهان حزقيال از فروپاشی حاکمّيت مستقل يهودا خبر داد: 

حالت تعّجبی و تأکيدی   ”انتها“(. کلمه 2: 7 يال)حزق ”ا رسيده استزمين، انته

دارد. صبر خدا لبريز شده بود. حزقيال به تبعيديون بابل همان کالمی را اعالم 

ميکند که ارميا در اورشليم بيان کرده بود. فرصت احيا و بازگشت به پايان رسيده 

 دند. انتها رسيده بود. قوم از مرز تحّمل و شکيبايی خدا گذشته بو و بود

شکيبائی او ما  شويم و گاهزده میاغلب اوقات از صبر و تحّمل خدا مبهوت وشگفت

صبر و تحّمل خدا  ”تا به کی خداوندا، تا به کی؟“تاب می کند! فرياد می زنيم را بی

شود که ديگر هيچ حّد و مرزی دارد. گاه قلب عصيانگر انسان چنان سخت می

و بازگشت او وجود ندارد. آنگاه انتها فرا می رسد. و هنگامی که توبه  بهاميدی 

اموال و  ،انتها از راه برسد، کامل و نهائی خواهد بود. انتها بر زمين، مردم، افراد

جدا از تاريخ قوم حتی ها خواهد رسيد. مطالعه کّلی در خصوص تاريخ بشر، دارائی

دهد. خدا برای مّلتها انتظار قرار میيهود، تصاوير دقيقی از اين اصل در اختيار ما 

دهد تا به سوی او و عدالت و راستی او بازگردند. اما اگر کشد و فرصت میمی

انتها “ ساعتی خواهد آمد که او بگويد ،همچنان بر ناراستی خويش پافشاری نمايند

 و آن انتها، پايان نهايی خواهد بود.  ”رسيده است!

های ايشان با ايشان موافق راه“گويد: تاب خود میک 7حزقيال پيش از پايان فصل 

]اسرائيل[ عمل خواهم نمود و بر وفق استحقاق ايشان، ايشان را داوری خواهم 

 (. 27: 7 يال)حزق  ”نمود. پس خواهند دانست که من يهوه هستم

                                                                                                                    
 با مطابق ، حمرتم خوانندگانی سردرگم از ممانعت خاطر به اما است

 3 را آهنا دتعدا ،ی فارس مقدسکتاب در مذبح واژه کاربرد دفعات
 .امکرده ذکر بار
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اسرائيل در قبال باليا و شکست خود مستقيمًا مسئول بود. مادامی که خدا بديشان 

داد، اميدی وجود داشت. اما وقتی خدا ايشان را ترک نمود، ديگر نه اميدی هشدار مي

ای پسر “بود و نه امنّيتی. اسرائيل مسئول عزيمت جالل خدا و حضور او بود: 

بينی؟ يعنی رجاسات عظيمی که خاندان کنند میانسان، آيا تو آنچه را که ايشان می

 (. 6: 8 يال)حزق  ”ور بشوم؟کنند تا از مقّدس خود داسرائيل در اينجا می
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 فصل دوازدهم

 عزيمت جالل خدا

 (. 18: 10 يال)حزق ”و جالل خداوند از باالی آستانه خانه بيرون آمد..“

  بقیـۀ وفاداردور شدن جالل خدا ازهیکل و عالئم شناسائی  

پيش از آنکه حزقيال دررويا دور شدن جالل خداوند از اورشليم را نظاره کند 

را  بقيـۀ وفاداردر رويايی ديگر تحّقق وعده خدا در حق  ،(25-22 :11 يال)حزق

 بقيـۀ وفادارميديد. در بحبوحه سقوط اسرائيل، يهوه پيش از برداشتن جالل خود، 

. باب نهم کتاب حزقيال از دور شدن جالل يهوه خبر کردگذاری خويش را نشانه

خداوند به او “بر تن دارد:  دهد و سپس از حکم خداوند به مردی که کتان سفيدمی

گفت: از ميان شهر يعنی از ميان اورشليم بگذر و بر پيشانی کسانی که به سبب همه 

 (. 4: 9 يال)حزق ”شود آه و ناله ميکنند نشانی بگذاررجاساتی که در آن کرده می

سپس حزقيال فرمان خداوند را خطاب به افرادی که همراه مرد ملّبس به کتان بودند 

از شهر بگذريد و هالک سازيد و چشمان شما شفّقت نکند و ترّحم “که فرمود:  شنيد

منماييد. پيران و جوانان و دختران و اطفال و زنان را تمامًا به قتل برسانيد اما به 

 يال)حزق ”هر کس که اين نشانی را دارد نزديک مشويد و از قدس من شروع کنيد

9 :5-6 .) 

دهد که کيفر الهی متناسب با عظمت گناه بود: شان میچه پيام هولناکی! اين باب ن

(. گناه آنها مستحق 9: 9) ”نهايت عظيم استگناه خاندان اسرائيل و يهودا بی“

يهوه جالل خود را برداشت. در ميان آن همه فساد و  و عذابی سخت و دشوار بود

رجاساتی که در به سبب “وفادار وجود داشت که  ةتباهی، اقلّيتی کوچک، يک بقّي

 ميکردند.  ”شود آه و نالهآن کرده می

آميز قوم خود بود، حزقيال شاهد نزول خشم عادالنه يهوه در نتيجه اعمال کفر

خشمی که در مرحله نخست با کشته شدن شمار زيادی از مردم ساکن در شهر فاسد 

ت بر تمام مردی که لباس کتان به تن داش ،اورشليم متجّلی شده بود. در همان زمان

کردند عالمت گذاشت و هر کس که کسانی که به سبب رجاسات شهر آه و ناله می

از  ایهآن عالمت را بر خود داشت در امان بود. حّتی در بدترين شرايط، خدا بقّي

وفادار دارد که اگر چه در ميان رجاسات ساکن هستند اما به هيچ وجه در آنها  افراد

برند چرا که قلوب صالح آنها هر می رنج میئدوهی داشوند. آنان از انسهيم نمی

پرستی رايج در ميان قوم خدا آه و ناله روزه رنجيده ميشود. ايشان به سبب بت

ميکنند. و خشم هولناک خدا آنها را فرو نميگيرد، چون نشان او را بر خود دارند. 
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ليب در الفبای عبری و به شکل ص حرفان عبری آخرين بدر ز ”نشانه“ ةواژ

نشان صليب خداوند را بر خود دارند و به همين  بقيـۀ وفادارميباشد. ميتوان گفت که 

آيا عادل را “علت از خشم خدا معاف هستند. بنابراين پرسش ابراهيم مبنی بر اينکه 

 پاسخ داده شده است!  ”با شرير هالک خواهی کرد؟

فرجام و عاقبت مّلت يهود  کنند کهدر نگاهی کّلی بسياری از مسيحيان چنين تلّقی می

به آن نحو که حزقيال شرح داده است مربوط به دوران تسّلط شريعت است و مّدعی 

 ”دوران فيض“هستند که نظير آن فجايع برای کليسا رخ نخواهد داد چون ما در

قرار داريم. اما چنين تفّکری ناصحيح است چرا که تلويحًا بدين معنا است که فيض 

کند که صرفنظر از اينکه با شرارت همزيستی و مسالمت دارد، و چنين القا می

های بلند در مسيحيت ميتواند وجود داشته باشد و چه مقدار کليسا ممکن چقدر مکان

ه باشد، اما جالل خداوند هرگز از آن است در مسير گمراهی و انحراف پيش رفت

بدون توجه به اينکه خود را به چه  – دور نخواهد شد. هيچ گروهی از ايمانداران

نمی توانند مکان قدس خدا را ملّوث کنند و قّدوسيت او را  – نامی معّرفی می کنند

يادی آنکه با واکنش انضباطی و تأديبی خدا مواجه شوند. آن اصل بنتحقير نمايند بی

که مبنای رفتار خدا با قوم اسرائيل بود در مورد برخورد او با کليسای جهانی نيز 

 صادق است. 

در  ”قدس من“عهد جديد نيز همانند عهد عتيق بر اين حقيقت گواهی ميدهد. عبارت 

زيرا اين زمان است که داوری از “است:  17: 4معادل اول پطرس  6 :9حزقيال 

اگر شروع آن از ما است پس عاقبت کسانی که انجيل  شود وخانه خدا شروع می

  ”خدا را اطاعت نميکنند چه خواهد شد؟

کرده يک اصل است، رهايی و در امان داوری خدا بر اکثرّيت سقوط که ن طوراهم

ی نيز يک اصل مسّلم ميباشد. صرفنظر از ميزان پيشروی کليسا بقيـۀ وفاداربودن 

آن وجود دارد که توسط خدا شناخته و  مياندر  ایهدر ارتداد، همواره بقّي جهانی

 اند. گذاری شدهنشانه

  بقیـۀ وفاداردور شدن جالل خدا از اورشلیم و کالم تشويق برای 

عزيمت جالل خدا در سه مرحله صورت گرفت: دورشدن جالل او از هيکل، دور 

و دور شدن جالل او از قوم اسرائيل. حزقيال آغاز  ،شدن جالل او از شهر اورشليم

جالل خداوند از “عزيمت جالل خدا از مکان قدس خويش را چنين توضيح ميدهد: 

روی کّروبيان به آستانه خانه بر آمد و خانه از ابر پر شد و صحن از فروغ جالل 

ر باالی و گشت... وجالل خداوند از باالی آستانه خانه بيرون آمد و بمملخداوند 

کّروبيان قرار گرفت و چون کّروبيان بيرون رفتند بالهای خود را برافراشته به نظر 

من از زمين صعود نمودند و... نزد دهنه دروازه شرقی خانه خداوند ايستادند. و 
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-18و  4: 10 يال)حزق ”جالل خدای اسرائيل از طرف باال بر ايشان قرار گرفت

19 .) 

ا نميخواست آن مکان را ترک کند. اما قوم او حاضر خد که چنين به نظرمی آيد

س يهوه را ملّوث قدها در هيکل، . آنها با قرار دادن بتبازگردندنبودند به سويش 

های شيطانی کرده، خويشتن را به خدايانی فروخته بودند که نه خدا بلکه قدرت

يد شکوه و بودند. قّدوسيت خدا بيش از آن تحّمل چنان وضعيتی را نداشت. او با

نظر مذهبی و ظاهری  عظمت ظاهری هيکل و شهر را نابود ميکرد. مردم فقط از

و شهر فاسد خود مّتکی بودند و بيهوده به دنبال حضور جاللی  تهی به هيکل

بودندکه ديگر در آنجا نبود. خدا از بت پرستی و آداب و مناسک تشريفاتی و تهی 

يم گرفت که قوم خويش را در ميان ساير خاطر بود. او تصمايشان رنجيده و آزرده

نيز همراه با اکثريت، پراکنده و آواره شدند. اّما  بقيـۀ وفاداراقوام پراکنده سازد. 

خويش را  بقيـۀ وفادارپيش از آنکه جالل يهوه به طور کامل از آنجا دور شود، او 

باز سازی  بايست در آينده به اورشليم باز گردند و شهر و هيکل خداوند راکه می

نمايند با کلماتی تشويق آميز، تسّلی داد. برای تمام کسانی که عالمت او را بر خود 

 داشتند، خدا کالم خاص تشويق و تسّلی داشت: 

ها دور کنم و ايشان را خداوند يهوه چنين می گويد: اگر چه ايشان را در ميان اّمت“

آن کشورهايی که به آنها رفته  در ميان کشورها پراکنده سازم اما من برای ايشان در

باشند اندک زمانی مقّدس خواهم بود. پس بگو خداوند يهوه چنين می فرمايد: شما را 

ايد ها جمع خواهم کرد و شما را از کشورهايی که در آنها پراکنده شدهاز ميان اّمت

مامی فراهم خواهم آورد و زمين اسرائيل را به شما خواهم داد. و به آنجا داخل شده ت

-16: 11 يال)حزق ”مکروهات و جميع رجاسات آن را از ميانش دور خواهند کرد

18 .) 

 برای جالل  بقیـۀ وفاداردور شدن جالل يهوه از قوم اسرائیل و احیا شدن 

نهائی جالل خدا از قوم اسرائيل  عزيمتحزقيال به تشريح چگونگی  باالخره

شهر صعود نموده بر کوهی که به طرف و جالل خداوند از باالی ميان “پردازد: می

(. جالل يهوه برای مّدت زمان 23: 11 يال)حزق ”شرقی شهر است قرار گرفت

مشّخصی دور شد. او مايل بود که با تمام جالل خود بازگردد اما نه در آن هيکل 

ملّوث بلکه در يک هيکل تازه و جديد. نه بر آن مردمی که شرارت دلهايشان را 

بلکه بر مردمی که تطهير، احيای مجّدد، يگانگی و تسليم کامل را  مملو کرده بود

دوباره جالل خدا و چگونگی شرايط در آن  بازگشتاند. سپس حزقيال از طی کرده

ای که به سمت مشرق و مرا نزد دروازه آورد يعنی به دروازه“ کند:ايام گزارش می

مد و آواز او مثل آبهای متوجه بود. و اينک جالل خدای اسرائيل از طرف مشرق آ

ای که بود و زمين از جالل او منّور گرديد... پس جالل خداوند از راه دروازه بسيار
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و هاتفی را شنيدم که از ميان خانه به  رويش به سمت مشرق بود به خانه در آمد...

نمايد و مردی پهلوی من ايستاده بود. و مرا گفت ای پسر انسان اين من تکّلم می

اسرائيل تا به ابد ان کرسی من و مکان کف پايهايم که در آن در ميان بنیاست مک

ايشان بار ديگر  پادشاهانهم خود ايشان و هم  خاندان اسرائیل ساکن خواهم شد و

خويش نام قّدوس مرا  های بلندمکانهای پادشاهان خود در به زناها و الش

 (. 7-1: 43 يال)حزق  ”حرمت نخواهند ساختبی

ردم روح تازه و دل مالل خداوند باز خواهد گشت! همه چيز نو خواهد شد! آری ج

يهودا نخواهد بود  (. از آن پس ديگر سامره و19: 11 يالتازه خواهند يافت )حزق

های های خود را بيرون خواهند ريخت و مکان. آنان بت”خاندان اسرائيل“ بلکه فقط

بلند خويش را منهدم خواهند ساخت. ايشان مهّيا شده و خانه خدا را مطابق با حکم او 

 تخت خداوندپيرو پادشاهان انسانی نخواهند بود بلکه  ديگربنا خواهند کرد. و 

درميان ايشان مستقر خواهد شد. اين حقيقت مسّلم که خدا خواهان بازگشت و ساکن 

رحمت و محّبت او را نشان ميدهد. اصل مهم اين  ،باشدشدن در ميان قوم خويش می

و زمانی که  ،کنداست که خدا طبق قّدوسيت و راستی خود با قوم خويش رفتار می

 شرايط مطابق ميل او قرار بگيرد جالل وی باز خواهد گشت. 

 دور شدن خدا از کلیسا و احیای مجدد بقّیه برای جالل 

عتيق صادق بود در مورد کليسای جهانی همان اصل مهم که در مورد اسرائيل عهد

پنهانی در کليسا  های دروغين به طورهای بلند و مذبحنيز کاربرد دارد. مکان

گرايی و رسوخ کرده است و حتی بدتر از حکومت شمالی و جنوبی اسرائيل به فرقه

بندی منتهی گرديده و سران انسانی برای خود برگزيده است. بنابراين جالل تقسيم

تواند با چنين گمراهی و فسادی همزيستی داشته باشد. آنچه که برای کليسا نمی خدا

مانده است معبدی است خالی و شهری آکنده از گناهکاران فاقد حيات. خدا 

بازخواهد گشت اما نه تا زمانی که داوری خدا از خانه خدا شروع نشده و شرايط 

نه ندارد. مالک و معيار او باشد. خدا معياری دوگا گشتهروحانی الزم فراهم ن

همواره ثابت و يکدست است. گر چه او بر اساس عهدهای خود عمل ميکند اما بايد 

دانست عهد به معنای بطالن خصوصّيات و شخصيت خدا نيست بلکه تمام عهدهای 

 او مبتنی بر رحمت، قّدوسيت، عدالت و جالل او می باشند. 

 خويش را آماده سازد و از بقيـۀ وفادارکند تا خدا با کليسا و در درون کليسا کار می

، بازميگردندآنان محافظت نمايد. خدا برای خود بقّيتی را نگاه ميدارد که به سوی او 

کنند و بر روی کسانی که خود را از مذاهب چوب، علف خشک و کاه، خالی می

ارزش تنها سنگ بنای حقيقی يعنی مسيح عمارتی از طال و نقره و سنگهای با 

بقيـۀ سازند. همانگونه که خدا با اورشليم رفتار کرد، کليسای خود را از طريق می
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احياء و تعمير خواهد نمود. او راهی را مهيا خواهد کرد تا جاللش در قدس  وفادار

 ساکن گردد.  ”ناساخته شده به دستها“حقيقی خود يعنی کليسای 

کليسای خويش بازگشت.  جالل خدا در شخص عيسی مسيح به ميان قوم خود و

کلمه جسم گرديد و ميان ما ساکن شد پر ازفيض و “يوحنای رسول می گويد: 

(. پولس 14: 1)يوحنا  ”راستی و جالل او را ديديم، جاللی شايسته پسر يگانه پدر

زيرا خدايی که گفت تا نور از ظلمت “خصوص اين جالل ميگويد:  در رسول نيز

ما درخشيد تا نور معرفت جالل خدا در چهره  درخشيد همان است که در دلهای

 ( 6: 4 تيانقرن 2)  ”عيسی مسيح از ما بدرخشد

آری ، مسيح جالل خدا است. زمانی که بر زمين در جسم زندگی ميکرد در ميان ما 

القدس در کليسای خود ساکن است. اّما همچنان که ساکن شد و اکنون به واسطه روح

کند،  عزيمترا ملّوث ساخت و موجب شد تا جالل او  خانه خدا ،اسرائيل عهد عتيق

. حمد و ثنا شايسته خدايی است که از شودکليسا نيز می تواند مسّبب دور شدن جالل 

شدن را به انجام ميرساند. در راستای تکميل اين  خويش کار احياء و نو ةطريق بقّي

ه دوست ميدارند هدف مهم، او يکبار ديگر به خاطر تمام کسانی که وی را خالصان

با جالل و شکوه خود به عنوان پادشاه پادشاهان و  ،و منتظر ظهورش هستند

 االرباب به اين جهان باز خواهد گشت. رب

( 3: 2 لونيکيانتسا 2) ”ارتداد اول“تصادفی نيست که رساله يهودا، کتابی که از آن 

آشکار “مکاشفه يعنیگويد، درست قبل از کتاب مکاشفه قرار گرفته است. سخن می

ارتداد کليسا، داوری خدا بر  – . رساله يهودا از سه حقيقت مهم گفتگو ميکند”شدن

 خويش.  بقيـۀ وفادارخداوند با  آشکارشدن نهائیارتداد آن و 

به سه دوره در تاريخ اسرائيل  بقيـۀ وفادارچنانکه پيش از اين اشاره شد، خط سير 

تبعيدی. اکنون ما به ی، دوران تبعيد و دوران پستبعيدتقسيم شده است: دوران پيش

 ايم. تبعيدی يا دوران پيش از اسارت رسيدهمرحله پايان دوران پيش
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 فصل سیزدهم

 سنگ درهم شکننده

اّما دانيال در دل خود قصد نمود که خويشتن را از طعام پادشاه و شرابی که او “

 .(8: 1 يال)دان ”نوشيد نجس نسازدمی

 تبعيدی مورد بررسی قراررا در دوران پيش بقيـۀ وفادارمقّدسی تاريخ کتابتا اينجا 

مقّدس جزئيات بيشتری در خصوص موقعّيت يهودا در دوران اسارت و داديم. کتاب

 هایباتبعيد در بابل ارائه نکرده است. البته کتابهای دانيال، ِاستر، عزرا، نحميا و کت

اسرائيل در باِبل را در اختيار سرنوشت بنیتی زکريا و حجی برخی از جزئيات نبو

 هایباما قرار ميدهند. کتاب دانيال اوايل تاريخ تبعيد اسرائيل را در بردارد و کت

های متأخر آن دوران در ارتباط هستند. اين گزارشات کوتاه و بعدی با قسمت

معطوف می سازد که چگونه ايمان خود را  بقيـۀ وفادارموجز، توجه ما را به 

 های بيگانه زانو نزدند. محفوظ داشتند و در برابر مذبح

 روش جديد شیطان 

پرستی به نتايج و عواقب بت ،اسرائيل هنگامی که با کيفر اسارت روبرو شدندبنی

خود پی بردند. آنها دريافتند که نبايد در قبال هيچ حاکميتی جز حاکميت خدا تسليم 

ن روشهای خود را تغيير داد. او نماد شدند. اما در اين مقطع زمانی، شيطامی

های بعل و توانست با همان مذبحظاهری مذبح خود را عوض کرد زيرا ديگر نمی

های شيطانی و اشيريم در ميان قوم خدا نفوذ کند. آنها متوجه شده بودند که اين بت

چنين پليد عامل سقوط و به کيفر رسيدن ايشان شده بود و هوشيار بودند که در برابر 

 هايی زانو نزنند. مذبح

بنابراين شيطان ظاهر مذبح خود را تغيير داد تا با شگردی نوين بتواند قوم خدا را 

، آزادی روحانی ايشان را سلب نمايد و اقدامی کند که آنها او را به عنوان ردهاغوا ک

وحانی خداوند و پادشاه زندگيشان بپذيرند. بدين نحو آنها يکبار ديگر تن به اسارت ر

شود. بابهای اول و دادند. روش جديد شيطان درکتاب دانيال به خوبی ديده میمی

دوم اين کتاب به ما ميگويند که چگونه دانيال و سه يار وفادارش خود را از آلوده 

هايی که خدا از آنها به عنوان ابزار تنبيه قوم خود شدن به خوراک و رسوم بابلی

کردند. در باب اول کتاب، با دانيال و سه دوست او آشنا استفاده کرده بود احتراز می

شويم. پيش از آغاز خدمت نبّوتی حزقيال و در زمان اولين حمله نبوکدنصر به می

آنها به اسارت در آمده و به  ،اورشليم که مطابق با سال سوم حکومت يهوياقيم بود

اگر چه او هيچگاه بابل برده شده بودند. دانيال و يارانش بسيار جوان بودند. 

 نتوانست به اورشليم بازگردد اما تا واپسين لحظه عمر، قلب او در آنجا بود. 
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 خطر پذيری دانیال 

سرگذشت دانيال بسيار زيبا و جالب توجه است. با وجودی که به عنوان اسير جنگی 

های دار منصببه بابل آورده شده بود اما درسه حکومت بابل، ماد و پارس عهده

ها در وفاداری به خدای پدران دولتی بود. دانيال در هر يک از اين حکومتمهم 

بود. وی به خدمت پادشاه منصوب شد و اين  ناپذيرخويش بسيار راسخ و تزلزل

داد. مختلف قرار می هایتلهو در معرض  موقعيتی بود که او را همواره در خطر

جوان اثر بگذارد. دانيال تواند روی يک مرد شکوه و عظمت ماّديات همواره می

خاطرات صريح و روشنی از عاقبت کسانی داشت که نسبت به يهوه نااطاعتی کرده 

بودند و با حّساسيت روحی که داشت همراه با دوستانش درخواست کرد به آنها 

اما دانيال در دل خود قصد “اجازه داده شود تا مطابق با اعتقادت خود رفتارکنند: 

” نسازد نجسنوشيد از طعام پادشاه و از شرابی که او می نمود که خويشتن را

 (. 8: 1 يال)دان

تناول خوراک پادشاه صرفًا يک رژيم غذايی نبود. بلکه او به اين  اجتناب دانيال از

 ةها تقديم ميشد و باقيماندبه بت نبوکدنصردليل پرهيز کرد که قسمت اول خوراک 

آن نيز بر مذبح مشرکين گزارده ميشد. دانيال و سه يار او به خوبی آگاه بودند که 

پرستی و در نتيجه به رسمّيت بت تناول از سفره پادشاه به معنای مشارکت در

 شناختن حاکميتی جز حاکميت يهوه خواهد بود. 

وت اين اصل صرفًا محدود به عهد عتيق نيست بلکه در عهد جديد نيز به همان ق

کند ما را ترغيب می رسول ديده می شود و امروزه نيز همچنان وجود دارد. پولس

خبر زيرا ای برادران نميخواهم شما بی“اسرائيل عبرت بياموزيم: که از تاريخ بنی

آشاميدند از صخره باشيد... و همه همان شرب روحانی را نوشيدند زيرا که می

صخره مسيح بود. ليکن از اکثر ايشان خدا آمد و آن روحانی که از عقب ايشان می

ها برای ما شد تا ما راضی نبود زيرا که در بيابان انداخته شدند. و اين امور نمونه

پرست شويد مثل بعضی از خواهشمند بدی نباشيم چنانکه ايشان بودند و نه بت

م: گويپرستی بگريزيد. به خردمندان سخن میايشان... لهذا ای عزيزان من از بت

خوانيم آيا شراکت ک میتبّرگويم. پياله برکت که آن را خود حکم کنيد بر آنچه می

کنيم آيا شراکت در بدن مسيح نيست؟ در خون مسيح نيست؟ و نانی را که پاره می

چون که همه از يک نان قسمت بسياريم، يک نان و يک تن ميباشيم که زيرا ما 

شريک  هانيد، آيا خورندگان قربانی. اسرائيل جسمانی را مالحظه کمبیيامی

باشد؟ يا که قربانی بت چيزی نيستند؟ پس چه گوييم، آيا بت چيزی می قربانگاه

گذرانند و نه برای خدا و ها قربانی ميکنند برای ديوها میاست؟ نی! بلکه آنچه اّمت

محال است که هم از پياله خداوند و هم از پياله  خواهم شما شريک ديوها باشید.نمی

 1) ”توانيد قسمت بردديوها بنوشيد و هم از مايده خداوند و هم از مايده ديوها نمی

 (. 21-14و  7-4و  1: 10 تيانقرن
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خوردن قربانی به معنای مشارکت در مذبح يا سفره است. ُپر واضح است که دانيال 

 نبوکدنصرتهای ها و ُبل از خوراک پادشاه در مذبحو رفقايش نمی خواستند با تناو

ی را در کنار حاکميت خدا تسهيم شوند. ترجيح دادند گياهخواری کنند تا آنکه حاکمي

به رسميت بشناسند. به خاطر لطف و رحمت خدا به آنها اجازه داده شد که از 

از  خوراک و نوشيدنی مخصوص پادشاه اجتناب کنند و بدين نحو ايشان خود را

پرستی حفظ نمودند. نخستين مذبحی که در مقابل اين ُاسرا قرار آلوده شدن به بت

مذبح خوراک و نوشيدنی پادشاه بود که دانيال و دوستانش به خوبی آن را  ،گرفت

تشخيص دادند. آنها در برابر مذبح خوراک که آن مار قديمی يعنی شيطان طراحی 

 کرده بود به زانو در نيامدند. 

 وين خدا روش ن

ساکن بودند، خدا به  نبوکدنصردر خالل ايامی که دانيال و دوستانش در بارگاه 

پادشاه خوابی نشان داد. اين خواب در فصل دوم کتاب دانيال تشريح شده است و 

نشان ميدهد که دانيال چگونه خدمتی را که خدا برايش در نظر گرفته بود به انجام 

زندگی خود در سه حکومت زمان خويش انجام داده رسانيد. هر آنچه که او در طول 

است به لحاظ اهمّيت در مقام دوم قرار دارد. او به امر خدا برگزيده شده بود تا در 

سه حکومت زندگی کند و رابطه آنها با حاکمّيت خدا را تفسير نمايد. خدا به اين 

دانيال را به کار ديدهای فرا طبيعی نشان داد و آنگاه  و هاپادشاهان خوابها و رويا

 ها تفسير نمايد. برد تا آنها را برای تمام زمان

آشفته و مضطرب تمثال عظيمی را در خواب ديد که او را بر نبوکدنصردر ابتدا 

 ،بينان سلطنتی نتوانستند خواب را تعبير کنندساخت. هيچکدام از جادوگران و طالع

ه قّوت خدا توانست هر دو کار را چه رسد به آن که آنرا توصيف کنند. اما دانيال ب

هم درضمن دعا از آن راز آسمانی مّطلع  انجام بدهد. او دوستانش را خواند تا با

حدت عمل وگردند. آنها در وفاداری به يهوه خدای خود با يکديگر اتفاق نظر و 

داشتند. دعای آنان اجابت شد و راز خواب پادشاه در يک رويای شبانه بر دانيال 

رديد. خواب و تعبير آن به پادشاه ابالغ شد و او را به شدت مبهوت و مکشوف گ

 متحّير ساخت. 

های جهان و انهدام نهايی آنها از ُبعد نبّوتی، اين خواب تصويری بود از امپراتوری

(. چهار 24: 21 قاناميده شده است )لو ”هاای اّمتهزمان“توسط مسيح که دوران 

فلزی که در آن تمثال عظيم به کار رفته بود )طال، نقره، برنج و آهن( نماد چهار 

امپراتوری بابل، پارس، يوناِن عهد اسکندر و روم بودند. دو حکومت بعدی در 

شود. سپس آن دو حکومت به ده حاکمّيت کوچکتر قالب دو پای مجسمه ديده می

نگشت پای مجسمه و مخلوطی از گل و آهن ديده شدند که به شکل ده اتقسيم می
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گر در هيبت و سلطههای عظيم و پرميشد. به طور کلی، آن مجسمه مظهر قدرت

 . بودجهان غير يهودی 

 ضربه درهم شکننده مسیح 

رد سنگ ُخ“توضيح داد که  نبوکدنصردانيال بر اساس آنچه در رويا ديده بود برای 

منتظره نظام اّمتها را در هم خواهد  اگهانی و غيردر نهايت با يک ضربه ن ”کننده

سازی پيش نمی کوبيد. جهان در مسير يک فرايند تدريجی به سوی توبه و همگون

ای است رود در حالی که برخی مسيحيان چنين تعليم ميدهند که کليسا آن خمير مايه

توضيح که تمام جهان را به ملکوت آسمان مبّدل خواهد ساخت. دانيال به وضوح 

نظامهای  اول در ابتدا ناگهان و به طور غير مترقبه ”سنگ خرد کننده“ميدهد که 

 – حکومتی اين دنيا را منهدم خواهد ساخت، سپس آن سنگ تبديل به يک کوه عظيم

 خواهد شد که تمام زمين را در بر خواهد گرفت.  – ملکوت

تفاق نيفتاد. اضمحالل و شکست قدرت اّمتها در نخستين ظهور مجّسم مسيح ا

بعکس، او به امر يکی از فرماندهان امپراتوری چهارم که قدرت زمان خود بود به 

مرگ محکوم شد. همچنين شکست قدرت اّمتها پيش از بازگشت ثانوی مسيح رخ 

 در هم شکننده ةهای دنيوی قرار دارد و ضربنخواهد داد. جهان در سيطره حکومت

 تعليق است تا اينکه در يک زمانی در آينده نواخته شود.  در در حال حاضر

حايز اهمّيت است که توجه داشته باشيم بر حسب نبّوت دانيال و نيز بر طبق کتاب 

خواهند مکاشفه، حکومتهای دنيوی با نزول ناگهانی داوری خدا به پايان کار خود 

و بالفاصله ملکوت آسمان جايگزين آنها خواهد شد. سلطنت هزار ساله مسيح  رسيد

 آن – تا پيش از انهدام نظام های حکومتی دنيوی برقرار نخواهد شد. عيسی مسيح

هايی راکه ها و حاکمّيتدر بازگشت ثانوی خود تمام قدرت – ”سنگ خرد کننده“

 اهد داشت. مخالف و معاند با ملکوت خدا هستند از ميان برخو

عظيم  يا مجسمه های دنيوی با يک تمثالتوجه داشته باشيد که آغاز و انجام حکومت

نشان  نبوکدنصر(. آنچه خدا به 15-14: 13 شفهو مکا 31 :2 يالهمراه است )دان

داد شکوه و عظمت ظاهری قدرتهای دنيوی بود اما پس از مّدتی خصوصّيات 

ای هستند که . آنها قدرتهای خطرناک و سبعانهواقعی آنها را بر دانيال مکشوف کرد

 شوند. خو تأسيس و حمايت میبه وسيله يک نيروی پليد و درنده

ی بسيار واال در قامبه م ،دانيال بخاطر بازگو کردن خواب پادشاه و نيز تعبير آن

دستگاه حکومتی بابل ارتقاء يافت. طبق درخواست دانيال، دوستان او يعنی شدرک، 

کتاب  2عبدنغو نيز در مناصب باالی حکومتی قرار گرفتند. بنابراين باب ميشک و 

و تمام درباريان  نبوکدنصردانيال نشانگر هدف خدا برای دانيال و دوستانش و نيز 

 او بود. 
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 فصل چهاردهم

 بقیـۀ وفادارپاداش 

 (. 27: 3 يال)دان ”آن مردان را ديدند که آتش به بدن های ايشان اثری نکرده“

  بقیـۀ وفادارچالش 

پادشاه  نبوکدنصر“باب سوم کتاب دانيال با يک ُرخداد بسيار عجيب آغاز می شود: 

تمثالی از طال که ارتفاعش شصت ذراع و عرضش شش ذراع بود ساخت و آن را 

 (.1: 3 يال)دان  ”در همواری دورا، در واليت بابل نصب کرد

ش قديمی خود کار ميکند. با وجودی در ادامه، عملکرد شيطان را ميبينيم که با رو

پرستی در دوران اسارت همان اصل پيش از اسارت بود اما در که اصل مذبح بت

مکان اينجا شکل ظاهری آن تغيير يافته بود. تمثال مذکور سی متر ارتفاع داشت. 

 ظاهر شده بود!  تمثال بلنددوران قبل اکنون در شکل  بلند

او را در دستور پادشاه که با  ةخواست و خواستميشيطان مانند هميشه يک چيزی 

يا زانو بزن و يا در آتش “شنويم: کامگی و اجبار قديمی طنين کرد میآهنگ خود

های متفاوت بودند حاضر شدند دستور پادشاه سران مملکت که از زمينه ةهم ”بمير!

 اطاعت کنند. ايشان به روی در افتاده، تمثال را سجده کردند.  را

. ميکنند از حکم پادشاه سرپيچی دشاه گزارش داده شد چند تن از يهوديان اسيربه پا

درنگ آن افراد را به حضور پادشاه آوردند و او به ايشان فرصت ديگری داد تا بی

 تمثالی را که نصب کرده بود سجده کنند. 

آن مردان جوان شاهد بودند که چگونه خشم خداوند بر پدرانشان که در برابر بعل 

هايشان، عذاب و زدند فرود آمده بود. خاطره کشتارها، گرسنگی خانوادهزانو می

ذهن ايشان تازه بود.  در مرگ، و هرآنچه که عامل بروز آن فجايع شده بود هنوز

پدرانشان بارها خدايان بيگانه را پيروی کرده و عواقب آن را تجربه نموده بودند. و 

در معرض آزمونی مشابه قرار  ،جديد اينک اين مردان جوان، به عنوان نسل

و  خردمند و آگاه بودند و تشخيص دادند که اصل موضوع همان بود آنان .داشتند

تغيير ظاهر همان بود و در صورت گردن نهادن به  با وجوددشمن همان، مذبح نيز 

 حکم پادشاه نتيجه نيز همان ميشد. 
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 بقّیه وفادار آزمون دشوار

خم کنند و به بهای  يا بايد به خاطر امتيازی گذرا سر – کردندبايد خود انتخاب می 

خدا بودن جان خود را از مهلکه بدر ببرند، و يا  خاص از دست دادن امتياز قوم

پرستانه پادشاه را بپذيرند. تن جان بر کف بگذارند و عواقب سرپيچی از حکم بت

گی روحانی که دچارش ناچيزتری بود از آن برد ندادن به حکم پادشاه به نظر امر

می شدند. تسليم شدن به معنای آن بود که برای زندگی خود بيش از ملکوت خدا 

داد از شد و نشان میارزش قائلند. در پاسخ آنها به پادشاه اثری از ترديد ديده نمی

 ،افتادنداند. حّتی اگر ديگران در برابر تمثال به خاک میرا گرفته پيش تصميم خود

جز مذبح يهوه زانو  که باشد، شکلی هربه  ،نبودند در برابر هيچ مذبحیآنان حاضر 

درباره اين امر ما را باکی نيست که تو  ،نبوکدنصرای “بزنند. پاسخ ايشان اين بود: 

را جواب دهيم. اگر چنين است ]يعنی قرار باشد در ميان تون آتش افکنده شويم[ 

خدای ما که او را می پرستيم قادر است که ما را از تون آتش ملتهب برهاند و او ما 

باد که را از دست تو ای پادشاه خواهد رهانيد. و اگر نه، ای پادشاه تو را معلوم 

ای سجده نخواهيم خدايان تو را عبادت نخواهيم کرد و تمثال طال را که نصب نموده

 (. 18-17: 3 يال)دان  ”نمود

برای آنها اين سئوال مطرح نبود که آيا يهوه قدرت دارد ايشان را برهاند يا خير؟ 

 بلکه پرسش مهم اين بود که آيا ايشان حاضر بودند جز در برابر يهوه در مقابل

، تنها هاخدايان غير و بيگانه زانو زده، پرستش و خدمت نمايند؟ ما به عنوان انسان

ميتوانيم يک خدا را خداوند خود بدانيم و او را پرستش و خدمت کنيم. اگر از اين 

توانيم به دهيم و نمیقلبی خود را از دست می وحدتاصل بنيادی دور شويم آنگاه 

ه خدا و شيطان هر يک وفاداری کامل ما را يک خدا وفادار بمانيم. حال آنک

 خواستار هستند. 

از اين جهت خداوند مسيح، از پول و خدا به عنوان دو معبود جدا از هم ياد ميکند: 

تواند کرد زيرا يا از يکی نفرت دارد و با ديگری هيچکس دو آقا را خدمت نمی“

است که خداوند و  چسبد وديگر را حقير ميشمارد. محالمحّبت و يا به يکی می

 (. 24: 6)متی   ”ممونا را خدمت کنيد

اين اصليست پايدار و جاودان. چنانچه نتوانيم از اين آزمون پيروز و سربلند بيرون 

آئيم، شايستگی حضور در ملکوت خدا را نخواهيم داشت. جوانانی که در برابر 

آنها رفاه، امنّيت، درس خود را به خوبی فرا گرفته بودند. به  ،ايستادند نبوکدنصر

ثروت، موقعيت و شهرت پيشنهاد شد، اما به چه بهائی؟ دنيا تمام اين چيزها را به 

ليکن به بهای زانو زدن در برابر  ،کسانی ميدهد که آرزو و حسرتش را دارند

 او و پذيرفتن حاکمّيت وی.  پادشاه اين دنيا، ستودن او، خدمت و تمجيد از
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آشکار از پايان اين داستان داشتند. آنان از  یو ذهنّيتروشن  یرتصوياين سه جوان 

هدف زندگی و موجودّيت خود آگاه بودند. ميدانستند که گام نهادن در مسير ديگری 

بايست نماينده و معّرف او و ملکوت او باشند به معنای جز مسير خالق خود که می

استقبال از مرگی ابدی است. به همين دليل تنها پاسخ منطقی، عاقالنه و هماهنگ 

ای پادشاه، تو را معلوم باد که “! َنهايشان يک واژه محکم، موّکد و صريح بود: 

سجده نخواهيم  اینصب نمودهخدايان تو را عبادت نخواهيم کرد و تمثال طال را که 

 (. 18: 3 يال)دان ”نمود

تمثال زّرين، مذبح يهوه نبود، بلکه ساخته انسان بود که در ورای آن، ابليس يا مار 

خود درک ميکردند که جريانی  روح. آن مردان جوان در شده بودپنهان  قديمی

 دانستند که موضوعتر از مذبح و مخروبه اورشليم در ميان است. میبزرگبسيار 

حاکمّيت مطلق خدا در ميان است و آنان در موقعّيتی قرار دارند که يا بايد حاکمّيت 

خدا را تأييد کنند، يا آن را به پای رفاه و امنّيت خويش قربانی نمايند. البته منظور 

هم دراين آزمون دچار  من اين نيست که ملکوت خدا به آنها بستگی داشت، زيرا اگر

افراشت تا از ملکوت او حمايت کنند. ديگری را بر می شکست می شدند، خدا کسان

زدند، صرفنظر از اگر ايشان در برابر تمثالی که پادشاه نصب کرده بود زانو می

اينکه پادشاه چقدر بنظر ايشان بزرگ و پر هيبت مينمود، از امتياز قرار گرفتن در 

 شدند. ملکوت خدا محروم می

  بقیـۀ وفادارپیروزی 

  ”گرديد از خشم مملو نبوکدنصر“اع و سرپيچی آنان قابل پيش بينی بود: پيامد امتن

شده  گينقرار داشت خشم نبوکدنصر(. در واقع ابليس که پشت سر 19 :3 يال)دان

ها بودند روياروی او ايستادگی نشان داده اسرای بابلی بود. سه جوان يهودی که از

به بهای از دست دادن زندگی خويش پرچم حاکمّيت مطلق خدا را در برابر  و بودند

ملکوت شيطان برافراشته بودند. هيچ چيز ديگری جز تقابل ملکوت خدا با ملکوت 

 شيطان در ميان نبود. 

گستاخ و جسور را بستند و ظاهرًا  حکم پادشاه به موقع اجرا گذاشته شد. سه اسير

هب که هفت برابر بيش از حد معمول گداخته شده بود آنان را در کوره آتشی ملت

خشم دشمن شديدتر باشد فيض پيروزمند خدا کفايت  هم که انداختند. اّما هر اندازه

 کند. می

پادشاه متکّبر و خودخواه که آلت دست شيطان بود انتظار داشت که آن سه جوان 

ی تمام قلمرو خود خواست با اعدام آنان برا. میاز بين بروندگستاخ به سرعت 

ای شد که تنها در درس عبرت بسازد. اما در کمال بهت و حيرت شاهد معجزه

اينک من چهار “د: زباوری فرياد پيوندد. با نابه وقوع می بقيـۀ وفادارحمايت از 



78 
 

خرامند و ضرری به ايشان نرسيده است و مرد ميبينم که گشاده در ميان آتش می

 (. 25: 3 يال)دان ”استمنظر چهارمين شبيه پسر خد

شد. هزاران قوم خدا مشّخص می بقيـۀ وفاداردر زمان های سختی و جفا بود که 

يهودی در سرزمين بابل حضور داشتند اما وفادارترينشان مورد آزمايش قرار 

گرفتند. به احتمال قريب به يقين اکثر آنان در برابر تمثال پادشاه سجده کرده بودند 

خدا باشند و در صورت لزوم  بقيـۀ وفاداروان مصمم بودند که اما اين سه مرد ج

 جان خود را نيز فدا کنند. 

چه پيروزی شکوهمندی! و چه شهادتی! تجربه همراه شدن با پسر خدا در ميان 

های سوزان آتش نصيب هر کس نميشود. اين موهبت تنها به کسانی داده شعله

تهب اقرار به خداوندی مسيح، تا به در تون مل ،ميشود که همه چيز را ترک کرده

ايستند. اين تجربه برای به هيجان آوردن آنان نبود بلکه از اين جهت به آخر می

ايشان داده شد که برای حاکمّيت مطلق خدا ايستادند و بنابراين شايسته شمرده شدند 

 که قدرت ملکوت خدا از طريق ايشان به ثبوت برسد. 

 در عصر حاضر  بقیـۀ وفادار

های ما را ارضا نمايند؟ يا چنان آيا ما صرفاً  بدنبال تجاربی هستيم که خود محوری

شهامت روحانی استواری داريم که با ِعلم به اين امر که قدرت ملکوت خدا بر 

بر روی حّقانيت حاکمّيت خدا بايستيم؟ آن مردان  ،حسب اراده او متجّلی خواهد شد

سر خدا در تون آتش ملتهب ايستادند. آنها جوان بر مبنای اين اصل همراه با پ

در کالم مکتوب خدا برای هميشه  بقيـۀ وفادارشايسته و سزاوار بودند که به عنوان 

که حاضر شدند مرگ را در آغوش بگيرند اما در برابر مذبح  ایهبه ثبت برسند، بقي

 نند. کرد زانو نزنمايی میآن مار قديمی که در ظاهر به صورت تمثال طال خود

چگونه آن مردان جوان توانستند تشخيص بدهند که اين تمثال طاليی با شکوه مشابه 

به مذبح سنگی بعل است؟ چرا ساير يهوديان معاصر ايشان نتوانستند اين تشابه را 

توان در باب اول کتاب دانيال يافت. از آنجا که اين جوانان ببينند؟ پاسخ را می

 ،پرستان بابل آلوده نکنندبا خوراک و رسوم بت تصميم گرفته بودند خويشتن را

ايشان روش  توانستند هوشياری و بصيرت روحانی خويش را حفظ نمايند. اگر

مانند سايرين مسموم و فاقد قّوه تشخيص می  ،پذيرفتندزندگانی مردم بابل را می

کل گرفتند، نميتوانستند مذبح تغيير ششدند. و آنگاه که درمعرض آزمايش قرار می

يافته بعل را تشخيص بدهند و ناچار در برابر آن سجده ميکردند. آنان از ابتدا 

 تصميم گرفته بودند که خويشتن را ملّوث نسازند. 

های دنيا ما را مسموم خواهران گرامی من، چقدر اجازه ميدهيم که روش برادران و

ه با آزمون بزرگی کنيم کميو آلوده سازند و قوه تشخيص ما را کدر نمايند؟ آيا درک 
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های دنيا دوری کنيم، قادر نخواهيم روبرو هستيم؟ اگر تصميم نگيريم که از آلودگی

بود نمادهای پيوسته متغير مذبح شيطان را تشخيص دهيم و ناخواسته يا ناآگاهانه به 

بهای از دست دادن ملکوت خدا در مقابل شيطان زانو خواهيم زد. بيائيد تصميم 

درس بياموزيم. سرگذشت آنها به  بقيـۀ وفادارشويم و از تاريخ  بگيريم که بيدار

خاطر ما در کالم خدا ثبت شده است. لذايذ گوشت و شراب دنيا و يا درد هولناک 

تون آتش نبايد ما را در مقابل هيچ ملکوتی به زانو در آورد جز ملکوت خدا. بياييد 

ا بتوانيم در مقابل هر چالش و های زمينی پرهيز کنيم تطلبیاز لذايذ دنيوی و جاه

 زحمتی بايستيم. 

، پادشاه بيخدا و مغرور، سه مرد ردر واکنش نسبت به تمام آن وقايع، نبوکدنص

جوان را به خروج از تون آتش فرا خواند و بر وفاداری خدای تعالی به بقّيه خويش 

 يال)دان ”دهکه آتش به بدن های ايشان اثری نکر“شهادت داد و آنگاه همگان ديدند:  

(. پادشاه پس از صدور اين فرمان که هيچکس حق ندارد بر خالف خدای 27: 3

خدايی ديگری نيست که “شدرک و ميشک و عبدنغو کالمی بگويد اعالم کرد که: 

قوم  بقيـۀ وفادار(. اين است ايستادگی 29: 3 يال)دان ”بدين منوال رهايی تواند داد

بخش خدا از چنگال دشمن، و اين است شهادت خدا در خدا ، اين است قدرت رهائی

 . بقيـۀ وفادارحق 

ملکوت خويش است. همه چيز در تاريخ بشر به سوی يک  هدف غايی خدا استقرار

شناسيم. در خالل که ما آن را با عنوان ملکوت خدا می ميباشدحرکت  در هدف واال

 ،ه به صورت انفرادیچه در قالب گروه و چ ،خدا بقيـۀ وفادار ،قرون متمادی

اند. يکی از اين اين حقيقت که بر ايشان مکشوف شده بود تکيه کرده همواره بر

بقيـۀ افراد دانيال است که منادی اين حقيقت بود. خدا برای اعالم پيام ملکوت خود، 

را به کار برد و هنوز نيز به کار ميبرد. و در همين راستا از سه جوان  وفادار

تون آتش ملتهب استفاده کرد تا پيام حاکمّيت خويش را به نبوکدنصر يهودی و واقعه 

پادشاه اعالم نمايد. هدف خدا اين بودکه پادشاه وجود يهوه را به عنوان خدای قادر 

خويش دارد اقرار و تصديق  هایهای روی زمين را در دستحکومت ةمطلق که هم

ايست يافت که وسيلهدر می نه آنکه خودش را بزرگ جلوه دهد. نبوکدنصر بايد ،کند

. و اين حقيقتی است بسيار با اهمّيت که تحقق دادن به هدفهای اودر دست خدا برای 

  هر انسانی بايد آن را درک کند. 
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 فصل پانزدهم

 ملکوت خدا در محک آزمايش

 3: 4 يال)دان ”ملکوت او ملکوت جاودانی است...  و ملکوت او بی زوال است“

 .(27: 6و

 زوال جاودان و بیملکوتی 

ام از اين حقيقت دفاع کنم که هدف اصلی و در خالل مطالب اين کتاب، تالش کرده

عمده خدا در خلقت همانا استقرار و نشان دادن ملکوت و حاکمّيت خود بر زمين 

جدّيت تمام سعی  هزاران سال با ،بوده است. دشمن ديرين و قديمی خدا يعنی شيطان

تحقق هدف و نقشه خدا بشود. او در طريق نافرمانی و کرده است تا مانع از 

 بقيـۀ وفادارسرکشی خود مدعی حاکمّيت مطلق بر زمين شد ليکن خدا از طريق 

استقرار  زمانبه پيش برده است و اين مسير را تا  و هدف خود را خويش نقشه

 کامل ملکوت و حاکمّيت خود که مبّين قدرت و جالل اوست ادامه خواهد داد. 

دا در عهد خود با داود وعده داد که هدف خود بر زمين را از راه نسل و ذرّيت خ

پس از آن فروپاشی يهودا ثابت  و پادشاهی او متحّقق خواهد ساخت. سقوط اسرائيل

کرد که هيچيک از آنها همان ذرّيتی که خدا در نظر داشت نبودند، با اينکه الزم بود 

که اين ذرّيت از نسل داود باشد. دانيال حتی در زمان اسارت نيز شهادت داد که خدا 

ود که عبه هيچ وجه نقشه خود را رها نکرده است و ملکوت او از طريق مسيح مو

ّيت حقيقی داود است برقرار خواهد شد. هر رخداد، مکاشفه، خواب، رويا و ذر

 کند. تجلّيات ماورای طبيعی در کتاب دانيال بر اين حقيقت مسلم تأکيد می

پس از واقعه تون آتش ملتهب، نبوکدنصر  خوانديم،کتاب دانيال  4چنان که در فصل 

از نبوکدنصر پادشاه به تمامی “ حصل تجربه اخير او بود:ای صادر کردکه مابيانيه

قومها و امتها و زبانها که بر تمامی زمين ساکنند. سالمتی شما افزون باد. من 

مصلحت دانستم که آيات و عجايبی را که خدای تعالی به من نموده است بيان نمايم. 

ملکوت او ملکوت جاودانی  !آيات او چقدر بزرگ و عجايب او چقدر عظيم است

(. ادامه سخنان او تمام اين باب را 3-1: 4 يال)دان ”او تا ابداالباد است و سلطنت

آنچه که نبوکدنصر آموخته بود در اين عبارت خالصه می شود  ةشامل می شود. هم

حقيقت را  اين او ”.ملکوت او ملکوت جاودانی است و سلطنت او تا ابداالباد“که: 

و محبوب خود  بقيـۀ وفادار. خدا تکرار ميکند چنديدن بار اتفاقات در حين بازگوئی

دانيال را بکار برد تا به پادشاه قدرت حقيقی حاکمّيت خدا را تفهيم نمايد. درک و 

تشخيص جاودانگی و اليزال بودن ملکوت و حاکمّيت خدا يک امر کاماًل ضروری 
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خبرند. خدا هرگز از مقام خود است. گاه ايمانداران ازقّوت موجود در اين حقيقت بی

 ع نشده و نخواهد شد. خل

 ی شیطانی اتوطئه و دسیسه

دهد که او چگونه بر حّقانيت رويداد مهم ديگری در زندگانی دانيال به ما نشان می

دشمن زانو نزد.  ةملکوت و حاکمّيت خدا ايستاد و در برابر مذبح تغيير شکل يافت

دانيال در دوران حکومت نبوکدنصر، در دوران حکومت پسر وی و سپس نواده او 

 که بدست داريوش، پادشاه ماد، کشته شد ادامه زندگی داد. 

سه وزيری بود که بر  دانيال در زمان سلطنت داريوش بسيار ترقی کرد. او يکی از

ارت داشتند. دانيال به سبب والی يا فرماندار امپراتوری ماد و پارس نظ 120

کاماًل قابل  ق و فضل و حکمتش و نيز از آن جهت که فردی بودخالهای قابليت

ديگران قرار گرفت. همکارانش به قصد از ميان  ةاعتماد، آماج حسادت و کين

عيب چينی زدند. اّما چون ميدانستند که او از هر لحاظ بیبرداشتن او دست به توطئه

ند گناه يا تقصيری را به وی نسبت دهند، به اين نتيجه رسيدند که تواناست و نمی

بود. آنها ميدانستند دانيال  ”شريعت خدايش“تنها راه دام انداختن او استفاده از 

روزی سه بار رو به اورشليم عبادت ميکند. بر اين اساس با فريب دادن داريوش او 

گونه دعا و  د که اجرای هرکن را وادار کردند تا فرمانی به اين مضمون صادر

نيايش جز به درگاه پادشاه تا سی روز ممنوع ميباشد و هر کس حکم پادشاه را نقض 

های مغرضانه و انگيزه کند در چاه شيران افکنده خواهد شد. داريوش پادشاه از

 نداشت.  آلود که در پس اين پيشنهاد نهفته بود خبررشک

ضاء شده است به خانه خود در آمد و پنجره اما چون دانيال دانست که نوشته ام“

روز سه مرتبه زانو ميزد و  های باالخانه خود را به سمت اورشليم باز نموده هر

نمود و چنانکه قبل از آن عادت ميداشت نزد خدای خويش دعا ميکرد و دعا می

 .(11: 6 يال)دان ”خواندتسبيح می

خدا را در برابر پادشاه به زانو در  وفاداربقيـۀ دشمنان دانيال در تالش بودند اين 

آورند. وزرا و حّکام به خاطر حسادت و نفرت خويش و نيز با قصد رسيدن به 

ای مزورانه و اهريمنی برای از ميان برداشتن دانيال طرح اهدافی سياسی نقشه

پرستی توانست دانيال را به گناه بتريخته بودند. چنانچه حيله و مکر ايشان نمی

شد. اگر کم برای مدت سی روز مانع از عبادت او میشکار وادار سازد دستآ

توانست چنين دانيال از دعا دست ميکشيد، توطئه آنان خنثی ميشد.  ليکن دانيال نمی

کند. دعاهای او حاکمّيت شيطان را متزلزل ميکرد و اگر دعاهايش را حتّی برای 

آن صورت شيطان درجنگ پيروز ساخت، در اين مّدت کوتاه يکماهه متوقف می

 ميشد. 
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 دانيال با وظيفه و تعّهد خود به خوبی آشنائی داشت. قلب و روح وی در اورشليم

شهر آن پادشاه اعظم که تخت سلطنت خويش را درآنجا برقرار ميکرد.  در ،بود

. گذشته از اين، خدمت او، خدمت ملکوت ”ملکوت تو بيايد“دانيال دعا ميکرد که 

شد و قلبش ن دانيال همواره به سوی شهر آن پادشاه عظيم دوخته میبود. چشما

توانست دعا نکند؟ دست کشيدن از دعا پيوسته با او درمشارکت بود. چگونه می

در برابر  نميکردند کهآمد. اين بار وادارش حتی برای يک روز به کام او ناگوار می

يايش دست بکشد و اين برای او خواستند از دعا و نتمثال يک بت زانو بزند بلکه می

حاکمّيت خدا بود و دانيال حاضر نبود حتی برای يک روز چنين کند.  به مثابه انکار

توانيم هر شرايطی را گردد، میملکوت خدا می حول محور وقتی زندگی ما در

 تحت کنترل خدائی که بر او توّکل داريم قرار بدهيم. 

 ناپذير زوال و فنااعالم ملکوت بی

خيلی سريع به اطالع داريوش را اخبار نافرمانی و سرپيچی دانيال از حکم پادشاه 

خواسته و از روی اجبار دستور داد که دانيال را در چاه شيران رسانيدند. پادشاه نا

بيندازند. صبح روز بعد با پديدار شدن نخستين آثار طلوع خورشيد، پادشاه شتابان 

ای دانيال، بنده خدای حی، “ايی اندوهبار گفت: به چاه شيران نزديک شد و با صد

به رهانيدنت از شيران قادر بوده  نمايیپیوسته عبادت میآيا خدايت که او را 

 (. 21: 6 يال)دان ”است؟

بار ديگر به وسيله اين رويداد، به يک پادشاه، يک امپراتور، فرصت داده شد تا 

او خدای حی و تا ابداالباد “حاکمّيت و ملکوت خدا را بشناسد و چنين اعتراف کند: 

 (. 27: 6 يال)دان ”غيرمتناهی است سلطنت اوزوال و بی ملکوت اوقيوم است. 

کتاب او آکنده است از مکاشفاتی که به  آور ملکوت خدا بود.دانيال براستی پيام

پردازند. رموز و اسرار های دنيوی و ارتباط آنها با ملکوت خدا میحکومت

به او ها و ابزار تشخيص و تجّلی ملکوت خدا بسياری در ارتباط با زمانها، روش

، پس از دوران بقيـۀ وفادارنشان داده شد. دانيال در طول عمر خود شاهد بازگشت 

. در اين رابطه او با شدت، به شهر اورشليم و بازسازی هيکل و حصار شهر اسار

در سال اول داريوش بن اخشورش... “دّقت و جّديت درکالم خدا کاوش کرده بود: 

نبی نازل شده بود  یمن دانيال عدد سالهائی را که کالم خداوند درباره آنها به ارميا

از کتب فهميدم که هفتاد سال در خرابی اورشليم تمام خواهد شد. پس روی خود را 

به سوی خداوند خدا متوجه ساختم تا با دعا و تضّرعات و روزه و پالس و خاکستر 

 (. 3-1: 9 يال)دان ”مسألت نمايم

 

 



83 
 

 و پیروزشده  بقیـۀ وفادارپاداش 

بقيـۀ دانيال با آگاهی ازپايان گرفتن دوران اسارت و با درک نياز مبرم به وجود 

به دعا پرداخت تا شمار زيادی از قوم برای بازسازی اورشليم با هّمت واال  ،وفادار

به آنجا بازگردند. وه، چه انسانی! چه قلب بزرگی! و چه وقف شدگی نسبت به هدف 

قوم خدا از اندوه آکنده بود. اما مکاشفات بعدی به او و نقشه خدا! دِل دانيال به خاطر 

بينی شرايط قوم خدا برای او بسيار پيچيده و حيرت آور نشان دادند که اگر چه پيش

و تمام امور در ميباشد ليکن همه چيز در علم مطلق خدا عيان و آشکار  ،است

 ريان دارند. ملکوت او ج ةناپذير و از پيش معّين شدراستای تحّقق اهداف خدشه

معّرف اميد بزرگی برای بقّيه  ،آخرين سخنان خداوند با دانيال در عين زيبائی

 دراما تو تا به آخرت برو زيرا که مستريح خواهی شد و در آخر اين ايام “هستند: 

(. اين کلمات آکنده از نور و آرامش 13: 12 يال)دان ”نصیب خود قايم خواهی بود

او خواهد بود و در ايام آخر آرامش هستند و دانيال پی برد که مدفن او مکان 

هنگامی که تمام اهداف خدا متحّقق گردد او برخواهد خاست و نصيب خويش را 

خواهد يافت. او مکان و جايگاهی مشّخص در ميان پيروزشدگان خواهد داشت و 

 را بدست خواهد آورد.  بقیـۀ وفادارّرر و شايسته پاداش مق

خدا هستند و آنانکه خدمت  بقيـۀ وفاداربنابراين دانيال و تمام کسانی که در زمره 

در ميراث پرجالل ملکوت خدا سهيم  ،دهندزمينی خود را به طور کامل انجام می

اعالم پيام تمام کسانی که به خاطر  ،خواهند بود. وقتی زمان موعود فرار برسد

اند در پيروزی آن شريک خواهند ملکوت خدا رنج کشيده و متحّمل مشکالت شده

شد. هنگامی که خداوند با جالل و شکوه وارد ملکوت زمينی خود گردد آنگاه اين 

 خواهند بود.  همراه او با افراد نيز

ل از دريچه زندگی دانيال و دوستانش توانستيم نگاهی به وفاداری بقّيه در طو

دوران اسارت داشته باشيم. افراد ديگری چون ِاستر و ُمردخای نيز بودند که در 

برابر هيچ خدائی جز يهوه زانو نزدند. در مصر، قوم خدا در بردگی و اسارت 

اما يکبار و برای هميشه از مصر خارج گرديدند و آزاد  ،گذرانيدندروزگار می

د تا در يک مقطع کوتاه زمانی شدند. عهد شکنی و عدم وفاداری ايشان موجب ش

قوم او در اسارت باقی بمانند.  اجازه نميدهدمجددًا طعم اسارت را بچشند. اما خدا 

پس از هفتاد سال تأديب و تهذيب، آنان رهائی يافتند تا به اورشليم بازگردند، هيکل 

 يهوه را بازسازی کنند، شهر را از نو بنا نمايند و حاکمّيت و ملکوت خدا را به

 همگان اعالم کنند. 
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 فصل شانزدهم

 بازگشت تبعیدشدگان به سرزمین موعود

انگيزانيده بود برخاسته روانه شدند تا خانه همه کسانی که خدا روح ايشان را بر“

 (.5: 1)عزرا  ”خداوند را که در اورشليم است بنا نمايند

  بقیـۀ وفاداراحترام خدا نسبت به 

او انتظار داشت به انجام رسانيد. اواًل او و دوستانش مذبح دانيال آنچه را که خدا از 

تغيير شکل يافته شيطان را شناختند و خويشتن را آلوده نساختند. دوم، او در خالل 

های دنيوی با حاکمّيت خدا را مشاهده کرد. هر آنچه او زندگی خود ارتباط حکومت

باط بود. او در خدمت خدا آشکارا با قّوت و قطعيت ملکوت خدا در ارت ،انجام داد

هرگز به منافع شخصی يا رفاه و امنّيت خود فکر نکرد. در نتيجه خدا نيز توانست 

 قدرت و خصوصّيت ملکوت خود را از طريق زندگی دانيال معرفی کند. 

يکی از بزرگترين شهادت  ،دانيال در زمان خود و در ميان نسل معاصر خويش

  ”بسيار محبوب“ار از جانب خدا با عنوان های خدا را دريافت کرد. او سه ب

خطاب شده است. يکبار هنگامی که دانيال در حين دعا به گناهان خود و تمامی قوم 

در ابتدای تضّرعات تو، “اعتراف ميکرد، جبرائيل فرشته بر او ظاهر شد و گفت: 

 ”هستی بسیار محبوبامر صادر گرديد و من آمدم تا تو را خبر دهم زيرا که تو 

 (. وه، چه شهادتی!23: 9 يال)دان

 چنان دچار ، دانيالدّوم همچنان که برای کشف مفهوم رويائی سرگرم دعا بود بار 

ناگهان دستی مرا لمس “که با صورت بر زمين افتاد و از حال رفت.  ضعف شد

 زانو وکف دستهايم برخيزانيد و او مرا گفت ای دانيال، مرد نمود و مرا به دو

 (. 11-10: 10)دان   ”..بسیارمحبوب

پس شبيه انسانی بار ديگر مرا لمس نموده “و سرانجام در مرتبه سّوم ميخوانيم که: 

 ”مترس. سالم بر تو باد و دلير و قوی باش بسیار محبوبتقويت داد و گفت ای مرد 

 (. 19-18: 10 يال)دان

مندترين پادشاه خدای قوم بود و با پذيرفتن خطر نابودی به قدرت بقيـۀ وفاداردانيال 

تا بدانی که حضرت “زمان خود گفت که او مانند حيوانات علفخوار خواهد شد: 

(. چنين مردی به حق 25: 4 يال)دان ”متعال بر ممالک آدميان حکمرانی ميکند

 از حضور خداوند بود.  ”بسيار محبوب“دريافت عنوان  ةشايست



85 
 

نقش خود را در استقرار  ،کسان ديگری نيز بودند که در دوران اسارت و تبعيد

ملکوت خدا بر زمين به خوبی ايفا نمودند. هر يک از آنان در ملکوت و حاکمّيت 

خدا مؤثر بودند چون وفاداری ايشان به خداوند موجب فروپاشی ملکوت شيطان 

در ميان تبعيدشدگان همانند نمونه برجسته خود دانيال، ازکالم  بقيـۀ وفادارميشد. 

خواهد  برکه خداوند اشخاص ديگری را از نسل معاصر ايشان  کردندخدا درک می

او باشند و حاکمّيت خدا را از طريق بازسازی مذبح  بقيـۀ وفادارتا در زمره  خيزانيد

پس از هفتاد سال  ،يهوه به همگان اعالم کنند. دانيال دريافته بود که طبق وعده خدا

 ةدار وظيفعهده بقيـۀ وفادار دوران اسارت به پايان خواهد رسيد. پس از آن، يک

يعنی در کوه  ،بازسازی مذبح يهوه به روش تعيين شده و در مکان مقرر خواهند بود

موريا در اورشليم که شهر آن پادشاه عظيم است. آنها نه تنها باور داشتند بلکه دعا 

کردند تا خداوند افرادی را برانگيزاند که مشتاق بازگشت و کار در اورشليم می

 شند. با

 تحقق يافتن کالم خدا 

در اسارت شاهد حّقانيت  بقيـۀ وفاداردر گذر ايام، اشخاص بسياری چون دانيال و 

اند. شايد از آنها دعوت نشده باشد که برخيزند و ملکوت خدا و مأموريت کليسا بوده

ه به انجام تعميرات بپردازند، اما از آنان خواسته شده که هدف خدا را اعالم کنند و ب

هيچ وجه سازش ننمايند. برخی از آنها زندگی خود را در اين راه از دست دادند اما 

تواند از کسانيکه خويش را برافرازد. و خدا می بقيـۀ وفاداردعا ميکردند که خدا 

برای متحّقق ساختن اهداف خويش استفاده کند. يکی از اين  ،هيچ انتظار نميرود

ال اول کورش، پادشاه فارس، تا کالم خداوند به و در س“افراد پادشاه پارس بود: 

)عزرا  ”...خداوند روح کورش پادشاه فارس را برانگيخت ،زبان ارميا کامل شود

1 :1). 

نميتواند کالم صادر شده از سوی خدا را با شکست  ،هيچ چيز، مطلقأ هيچ چيز

ز طريق چه مواجه کند. هر گاه خدا سخن گويد، کالم او واقع خواهد شد. مهم نيست ا

بيان شده   ”به زبان ارميا“کسی اين کالم اعالم شود. مثاًل در اينجا کالم خداوند 

اما  استبود. هزاران سال خدا از افراد مختلفی برای اعالم کالم خود استفاده کرده 

کالم همواره يکنفر ميباشد: خداوند قادر مطلق. تحّقق يافتن کالم، نشان  ةگويند

بلکه ثابت ميکند که آن کالم از  ،ا ابزار به کار رفته در آن نيستحّقانيت گوينده و ي

 جانب خداوند بوده است. 

و سرانجام زمانی فرار رسيد که کالم خدا در شخص عيسی مسيح متجسم شد. هر 

در ابتدا “ آنچه خدا گفته بود در او به انجام رسيد. يوحنا در انجيل خود می نويسد:

 (. 1: 1 حنا)يو ”بود و کلمه خدا بودکلمه بود و کلمه نزد خدا 
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خدا است. به عنوان  ةکالم اعالم شد ،آنچه يوحنا ميگويد بسيار ساده است: مسيح

( هيچ چيز وجود نداشت تا زمانی که خدا 1: 1 يشنمونه، در ابتدای آفرينش )پيدا

خدا يعنی خود خدا. از آنجا که کلمه  ةسخن گفت و خلقت اّتفاق افتاد. بنابراين کلم

آنچه از ابتدا بود “ يوحنا در اولين رساله خود می نويسد: ،اشدميبخدا مبّين خود خدا 

آنچه بر آن نگريستيم و دستهای ما لمس کرد  ،ايم و به چشم خود ديدهو آنچه شنيده

ت: ( و در همين راستا در انجيل خود نوش1: 1 حنايو 1) ”درباره کلمه حيات

و جالل او را  ،از فيض و راستی وکلمه جسم گرديد و در ميان ما ساکن شد. پر“

 (. 14: 1 حنا)يو ”جاللی شايسته پسر يگانه پدر ،ديديم

چه پيش و چه بعد از تجّسم مسيح بعنوان کلمه، کلمه خدا مبين خود خدا است و 

به انجام ميرسيد. بايست میشد. هر سخنی که انبيای خدا گفتند بايست متحّقق میمی

و تمامی آنها درتجّسم کلمه خدا جامه عمل پوشيد. در تولد، زندگی، مرگ، 

رستاخيز، صعود و جالل يافتن عيسای ناصری، هر کالمی که خدا بيان کرده بود 

متحّقق شد. از اين جهت هنگامی که ارميا در رابطه با هفتاد سال دوران اسارت و 

به انجام رسانيدن هدف او سخن گفت، نبّوت او  برایخدا  بقيـۀ وفادار بازگشتسپس 

پيوست و جز اين راه ديگری نبود. خدا حّتی از پادشاه اّمتها بايست به وقوع میمی

برای کمک به قوم خود در راستای رسيدن به هدف خويش و متحّقق ساختن کالمش 

 استفاده کرد. 

 رهبران الهام يافته از خدا 

، بعد از به پايان رسيدن هفتاد سال دوران اسارت، فاداربقيـۀ ودر پيگيری مسير 

بايست ابتدا نگاهی به زندگی سه شخصّيت برجسته بيندازيم: زروبابل، عزرا و می

پس از دوران اسارت را بر عهده داشتند.  بقيـۀ وفاداررهبری  ،نحميا. اين سه تن

ت خدا با حاکمّيت آنها عامل تحّقق هدف خدا بودند. هدفی که از طريق اعالم ملکو

 شيطان در ستيز بود. 

اسارتی درسه گروه مختلف به اورشليم بازگشتند. وظيفه آنها بازسازی پس ةبقّي

مرکز ملکوت زمينی خدا بود، يعنی بازسازی و تعمير هيکل و شهر اورشليم. اين 

ق.م. که دقيقًا هفتاد سال پس از نخستين يورش سپاهيان بابل در  536وظيفه مهم در 

آغاز شد. نخستين گروه از اسرای يهودی دراولين حمله  بود ق.م. به اورشليم 660

ها به اسارت در آمده بودند. و اينک، بعد ازگذشت هفتاد سال، عزرا و نحميا، بابلی

را در طول دوران بازسازی شهر و هيکل رهبری  بقيـۀ وفاداردو خادم بزرگ خدا، 

م کالم خدا کار را آغاز کردند و به مدت دو آنها با اعال ،ق.م. 536کردند. در می

آميز ايشان، کار بازسازی در بخش و تشويقسال آن را ادامه دادند. با کلمات تّسلی

 ق.م. تکميل شد.  515ق.م. از سر گرفته و در  520
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دو کتاب عزرا و نحميا شرح عملکرد بقّيه در خالل اين دوران است. ندای اميد در 

 – چرا که بقّيه به سرزمين موعود بازگشته بود ميباشدنداز اهر دو کتاب طنين

سرزمينی که برای تحّقق هدف خدا مقرر شده بود. مضمون غالب در کتاب عزرا 

ابتدا بازسازی هيکل و سپس بيداری روحانی و احيای ارزشهای اخالقی و اجتماعی 

انی به بقّيه در شهر اورشليم است. مراحل بازسازی و پس از آن بيداری روح

 رهبری و هدايت زروبابل و عزرا قرار داشت. 

 ،خدا از قوم خود در ميان يک امپراتوری قدرتمند و به ويژه در ايام اسارت حفاظت

نشانگر عمق وفاداری او ميباشد. قوم او در تبعيد کامياب و ثروتمند شده بودند. خدا 

يشان را برای بازگشت و ا ،پادشاهان اّمتها را برانگيخت تا با قوم او همدردی کرده

بازسازی سرزمين خود تشويق و ترغيب نمايند. خدا همچنين رهبرانی شجاع و 

شايسته را برگزيد تا بازگشت و بازسازی را هدايت کنند. او به وعده خود وفا نمود: 

و خداوند ميگويد که مرا خواهيد يافت و اسيران شما را باز خواهم آورد و خداوند “

ام هايی که شما را در آنها راندهمکان ةرا از جميع اّمتها و از همميگويد که شما 

 ”ام باز خواهم آوردجمع خواهم نمود و شما را از جايی که به اسيری فرستاده

 (. 14 :29 يا)ارم

 تعیین شده خدا ز امتیا

اکنون ديگر نبوکدنصر، و هيچکدام از فرزندان و نوادگان او در قيد حيات نبودند. 

امپراتوری و تمام اسرای او بدست سالطين پارس افتاده بود. خدا در وجود کورش 

ق.م. امپراتوری بابل  539پادشاه فارس قلبی مستعد و حساس يافته بود. کورش در 

را سرنگون ساخت و تمامی قلمرو بابل، ماد و پارس تحت استيالی او قرار گرفت. 

 گذرانيدند. اين سرزمين ها می ا درشمار کثيری از قوم خدا دوران تبعيد خود ر

دهد که تمام قوم خدا به بازگشت دعوت شده بودند. اما پرسش پادشاه فارس نشان می

در سال اول کورش پادشاه فارس تا کالم “تمامی آنها مايل به بازگشت نبودند: 

خداوند روح کورش پادشاه فارس را برانگيخت تا  ،خداوند به زبان ارميا کامل شود

تمامی ممالک خود فرمانی نافذ کرد و آن را نيز مرقوم داشت و گفت: کورش  در

پادشاه فارس چنين می فرمايد يهوه خدای آسمانها جميع ممالک زمين را به من داده 

ای برای وی در اورشليم که در يهودا است بنا و مرا امر فرموده است که خانه

او به اورشليم که  ؟دايش با وی باشدنمايم. پس کيست از شما از تمامی قوم او که خ

و خدای حقيقی است در اورشليم  اسرائيل يهودا است برود و خانه يهوه را که خدای 

 (. 3-1: 1)عزرا   ”بنا نمايد

شود: نخست اينکه کورش پادشاه عامل متحّقق در اين آيات سه حقيقت مهم ديده می

کورش پادشاه متواضعانه در  وم،شدن کالمی بود که خدا به زبان ارميا گفته بود. د
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و سوم اينکه  ،کند که خدا تمامی ممالک زمين را به او داده بودحکم خود اعالم می

کورش پادشاه اين موهبت الهی را دريافت داشته بود تا بازسازی هيکل و شهر خدا 

مقرر انهدام و ويرانی گيرد. نبوکدنصر برای بکه در زمين يهودا بود به عهده  را

 برخوردار بود.  بنا کردن و بازسازیبود اما کورش از امتياز ويژه شده 
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 فصل هفدهم

 گان اندکبرگزيد

  .(14: 22)متی  ”زيرا طلبيدگان بسيارند و برگزيدگان کم“

خدا از زبان کورش پادشاه پرسشی را مطرح کرد تا شرايط قلبی قوم خويش را  

او که خدايش با وی باشد، او به پس کيست از شما، از تمامی قوم “برمال سازد: 

اورشليم که در يهودا است برود و خانه يهوه را که خدای اسرائيل و خدای حقيقی 

بود که به اين  بقيـۀ وفادار(. تنها ، 3: 1)عزرا ” است در اورشليم بنا نمايد؟

ه فراخوان پاسخ داد. تمام يهوديان قوم خدا بودند و خوانده شدند تا بازگردند و نمايند

ه شده بودند و حتی تصّور دست تمند و مرّفثرواو و ملکوت او باشند. اما اغلب آنها 

های اورشليم نيز برای ايشان ای برای بازسازی خرابهزدن به چنين سفر خسته کننده

دشوار بود. چرا بايد ثروت و آسايشی را که در طول هفتاد سال کار پر مشّقت 

همه “بدست آورده بودند برای بازسازی يک شهر ويران شده قربانی کنند؟ اما 

کسانی که خدا روح ايشان را برانگيزانيده بود برخاسته روانه شدند تا خانه خداوند 

 (. 5: 1)عزرا  ”ليم است بنا نمايندرا که در اورش

که به دعوت خدا پاسخ مثبت دادند، قلبهايی بودند که در کار بنای ملکوت او  بهايیقل

دانستند. اين است راه تشخيص دادن برگزيدگان. در اين متن بهتر خود را سهيم می

و زيرا طلبيدگان بسيارند “گويد: توان مفهوم اين کالم را درک نمود که میمی

(. برگزيدگان، دعوت خود را با تعّهد نسبت به 14: 22)متی  ”برگزيدگان کم

 کنند. برگزيده بودن خويش اثبات می

پوشی از رفاه و حاکمّيت خودشان به دنبال استقرار ملکوت خدا با چشم بقيـۀ وفادار

شدند دانستند حاضر هستند. تنها شمار اندکی از افراد متعّهد که خويش را مسئول می

از رفاه و آسايش نسبی که در بابل و سپس در امپراتوری پارس يافته بودند دست 

بکشند و همه چيز را رها کنند. تنها همين تعداد اندک حاضر شدند مشکالت 

های بسيار در کمال مسافرت طوالنی را تحّمل کنند و با خطرات و دشواری

امی که به مقصد رسيدند در شجاعت و قّوت روبرو شوند. و افزون بر اينها، هنگ

ها و کينه ها، کار شکنیهای شهر با مخالفتکار بازسازی مذبح، هيکل و خرابه

های متعددی مواجه شدند. از ميان دو الی سه ميليون يهودی، جماعتی کمتر ورزی

 و بقّيه قوم او شدند.  نداز پنجاه هزار نفر دعوت خدا را لبيک گفت

بقيـۀ مناطق اطراف اورشليم زندگی می کردند به ياری که درنيز يهوديانی البته 

جميع همسايگان ايشان، ايشان را به آالت نقره و طال... اعانت “شتافتند:   وفادار
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اين حّد تجاوز نکرد و از مشارکت عملی  ز(. اما اعانت ايشان ا6: 1)عزرا  ”کردند

آنها با هدايای مالی در کار اجتناب کردند. برخی از مسيحيان نيز اينچنين هستند. 

خود سعی دارند از خدمات گوناگون کليسائی حمايت کنند اما تمايلی به دست کشيدن 

از رفاه دنيوی و شراکت عملی در کار ندارند. با وجودی که خدا در رحمانّيت خود 

ای وفادار به دعوت ليکن تنها بقّيه ،همگان را به همکاری با خويش فرا خوانده است

 خ ميدهد. وسيع او پاس

 دخالت يک ابزار مسح شده 

گاهی اوقات چنين به نظر می رسد که نقشه و هدف خدا تحّقق پذير نيست. اما با 

توان گفت که هدف خدا هرگز با شکست مواجه نخواهد شد و تأخيری يقين کامل می

آن روی نخواهد داد. تاريخ يهود مملو است از شکست و اسارت. اين قوم در  در

ملتها پراکنده شدند و زن و مرد به اسارت رفتند. آنان موقعّيت و قدرت  ميان ساير

خود به عنوان يک مّلت را از دست داده بودند. اما خدا هنوز در مسير تحّقق کامل 

های الزم برای استقرار کرد. او از طريق فديه و کفاره، گامهدف خود حرکت می

نها برای قوم يهود بلکه برای تمام ای که نه تکّفاره – داشتميملکوت خويش را بر

 . ميباشد های بشر و هر آن کس که ايمان بياوردنسل

را در يک فرايند رنج و مشقت قرار داد تا  بقيـۀ وفاداردوران هفتاد ساله اسارت، 

بازگشت و بازسازی اورشليم شوند، شهری که مقّرر بود نجات دهنده را در  ةآماد

را  سنگر“انی که پادشاه موعود ظهور کند به اصطالح خود بپذيرد. آنها بايد تا زم

از ابزاری  ،راستای به انجام رسانيدن اراده خود . خدا در”حفظ می کردند

نامتعارف استفاده کرد. اشعيا که دو قرن پيش از تولد کورش پادشاه اسم او را در 

(. 1 :45 عياکند )اشوی را مسح شده خدا معّرفی می ،نبّوت خود ذکر کرده است

کورش با صدور فرمان حکومتی و نافذ خويش وسيله و ابزاری مقّدر در دست خدا 

 به سرزمين خويش بازگردند.  بقيـۀ وفاداربود تا به وسيله او 

 کنندگانفهرست اسامی بازگشت

ها که از اينانند اهل واليت“اندازيم: اکنون به فصل دوم از کتاب عزرا نظری می

 (. 2-1: 2)عزرا  ”کدام... همراه زروبابل آمدند اسيری... برآمدند و هر

اسارتی که از او به نام ياد شده است زروبابل نخستين کس از بقّيه در دوره پس

از تبار داود پادشاه بود. زروبابل رهبری اولين گروه  و از سران يهوداميباشد. او 

اينانند اهل “اشت. اورشليم را بر عهده د بازگشت کننده به يهودا و بقيـۀ وفاداراز 

 زروبابل يک فرد معمولی نبود!  ”.واليت ها... که همراه زروبابل آمدند
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و مردی متمّول در امپراتوری پارس بود که اجازه بار يافتن  ”والی يهودا“زروبابل 

به حضور پادشاه را داشت. او برای باقی ماندن در موقعّيت مرّفه خود و لّذت بردن 

آنقدر دارائی  مانند بسياری ديگردست داشت. او  کافی در از منافع دنيوی داليل

خود  ازداشت که نخواهد آن را از دست بدهد. ليکن با يک انتخاب فداکارانه و 

گذشتگی، رهبری و هدايت بقّيه قوم خدا را بر عهده گرفت. از اين جهت افتخار پيدا 

ود گذشتگی شدگی و از خکرد نامش در کالم جاودان خدا به ثبت برسد. وقف

 شاخص تمايز ميان بقّيه و اکثرّيت و ميان ايماندار نفسانی و روحانی هستند. 

بلکه  ۀايام بازسازی به نام ياد کرده است بقيـۀ وفاداِرنه تنها از  2کتاب عزرا باب 

اموالی را که با خود از بابل به يهودا آوردند را نيز بر شمرده است. در اين باب با 

رو هستيم که با تبعّيت از فرمان کورش به زمينی که خدا به اسامی کسانی روب

پدرانشان وعده داده بود بازگشتند تا آن را در اختيار بگيرند. اين اشخاص ميراثی 

 آمد.  را که خدا به آنها داده بود دست کم نگرفتند اگرچه به نظر حقير و پست می

اهنان و جانشينان بالفصل شود. سپس نام کفهرست اسامی با نام زروبابل شروع می

(. همچنين 35-3: 2ها ذکر شده است )عزرا آنها و بعد اسامی و تعداد نفرات طايفه

( و سرانجام تعداد 42-40: 2(، الويان )39-36: 2اسامی اعضای خاندان کهانتی )

( ثبت شده است. اين فهرست بسيار جالب توجه 67-64: 2کّل نفرات و احشام آنان )

جهت بازسازی اورشليم  بقيـۀ وفاداراست چرا که تدارکات، دارائی و اموالی را که 

 نمايد. با خود آورده بودند معّرفی می

 بازسازی مذبح 

چون ماه هفتم رسيد “کتاب عزرا به مراحل بازسازی اختصاص دارد:  3باب 

تمامی قوم مثل يک مرد در اورشلیم خود مقيم بودند و اسرائيل در شهرهای بنی

و يشوع بن يوصاداق و برادرانش که کاهنان بودند و زروبابل بن  جمع شدند.

تا  خدای اسرائیل را برپا کردندشالتيئيل با برادران خود برخاستند و مذبح 

 (. 2-1: 3)عزرا  ”... بر آن بگذرانندهای سوختنیقربانی

های خود را تشخيص اولوّيت ،شع کاهن اعظم و زروبابلهوويژه ي رهبران بقّيه، به

دانستند چه چيزی در حيات قوم در درجه اّول اهّميت قرار دارد. داده بودند و می

گواه مطلب، اين حقيقت است که آنان بالفاصله پس از استقرار در شهرهای خود 

تا مذبح يهوه را بنا کنند. مذبح نماد حاکمّيت  ”در اورشليم جمع شدنديک مرد مثل “

بايست پيش از هر کار ديگری تعمير و بنا شود، حّتی پيش از آغاز يهوه بود و می

چه کسی  شد که مذبِحعمليات بازسازی هيکل. بدين نحو دشمن متوّجه می

يل، دراورشليم قرار دارد. سپس به نشان وفاداری و پايبندی قوم به يهوه خدای اسرائ

درنگ عيد ها، بیتقديم نمودن قربانی های سوختنی بر مذبح گذرانيدند. بعد ازقربانی



92 
 

خيمه ها را برگزار نمودند که نه تنها ياد آور رهايی قوم خدا از بردگی و اسارت، 

 بلکه عالمتی بود نبّوتی از استقرار سلطنت هزاره. 

م زمين، ترس بر ايشان پس مذبح را بر جايش بر پا کردند زيرا که به سبب قو“

(. 3: 3)عزرا  ”بود و قربانی های سوختنی برای خداوند... گذرانيدندمستولی می

زمينه و چهارچوب اما پيش ،شود اين آيه را به َاشکال مختلف تفسيرکرداگر چه می

از اين حقيقت آگاه بود که در گذشته قوم خدا با  بقيـۀ وفادارمتن به ما نشان ميدهد که 

پرستی آلوده شده بودند و با زانو زدن در برابر از اقوام پيرامون خود به بت تقليد

خدايان بيگانه عماًل به حاکمّيت و ملکوت يهوه خدای خود پشت کرده بودند. اکنون 

درنگ مذبح حقيقی را بر پا نموده و به منظور ممانعت از تکرار اشتباه گذشته، بی

 حاکمّيت خدا را اعالم کردند.  

ها و کنيم تا از شکستدر عهد عتيق را دنبال می بقيـۀ وفادارخط سير ما 

های آنان درس بگيريم. ديديم که خدا خواستار استقرار حاکمّيت و ملکوت پيروزی

ای که شيطان در آن عصيانی فراگير بر ضد يعنی بر سّياره خود بر زمين است،

گيری تاريخ بشر، َبدو شکلملکوت خدا براه انداخت. همچنين دريافتيم که از 

يابد. افزون بر اين، در تاريخ قوم اسرائيل به میملکوت خدا در مذبح او تجّلی 

وضوح مشاهده کرديم که خدا تمامی قوم خود را دعوت کرده بود تا نمايندگان و 

ليکن همگان به فراخوان او پاسخ ندادند.  ،معّرفين ملکوت و حاکمّيت او باشند

وفائی خود ائيل قربانی فريبکاری دشمن شدند و در عهد شکنی و بیاکثريت قوم اسر

پرستان، های بتسرانجام به اسارت رفتند، چرا که با زانو زدن در برابر مذبح

ای اندک را حاکمّيت شيطان را تصديق و تأييد کردند. با وجود اين خدا همواره بقّيه

به هر قيمت، مذبح او را بر پا  کسانی که – در ميان قوم برای خود نگاه داشته است

دارند. اين امر همچنانکه درعهد عتيق واقعّيت داشت امروز نيز واقعّيت نگاه می

 سازد. متحّقق می بقيـۀ وفادارخدا همواره اهداف خويش را توسط  :دارد

 تفکیک ناپذيری مذبح ملکوت 

ه مغلوب فريبکاری ايم. گاتا کنون مقاطع مختلفی از تاريخ قوم يهود را بررسی کرده

ارتداد و نافرمانی خويش غلبه  بر بقيـۀ وفاداردشمن شدند و گاه به واسطه وجود 

کردند. اما در يک مقطع، فساد و تباهی چنان در ميان ايشان شايع و عميق بود که 

هفتاد سال در بابل در اسارت  را از سرزمين خود راند و آنها را خدا سرانجام ايشان

خالل دوران اسارت، بقّيه قوم خدا همچنان به خداوند وفادار ماندند. نگاه داشت. در 

 بقيـۀ وفادارزمانی که کورش پادشاه پايان دوران تبعيد و اسارتشان را اعالم کرد، 

خدا به سرزمين خويش بازگشتند تا آنگونه زندگی کنند که خدا از ايشان انتظار 

که روش معمول زندگی بر مبنای داشت. حّتی در آن زمان نيز اکثريت ترجيح داد 

 منافع شخصی را ادامه بدهد. 
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مسيحّيت مورد استثناء نيست. خدا انتظار دارد که هدف خويش را توسط کليسا 

ايمانداران حاضر نيستند به خاطر ملکوت خدا از رفاه دنيوی  ةمتحّقق سازد. اما هم

 ايمانداراِن ای ازقّيهدر مسيحّيت نيز ببا اينحال پوشی کنند. های خود چشمو خوشی

که در راه ملکوت خدا از پرداخت هيچ بهائی  يافته وجود دارد ”تولد تازه“

 کنند. خودداری نمی

تقسيمات متعدد در مسيحّيت امروزی گواه اين حقيقت است که ما هنوز ملکوت و 

ايم. جالب توجه است که اسرائيليان پيش از به حاکمّيت خدا را بدانگونه که بايد نديده

تمامی قوم “اسارت رفتن تقسيم شدند. اما پس از اتمام دوران تنبيه، کالم خدا ميگويد 

تا زمانی که در پی حمايت از فرقه خود   ”.مثل يک مرد در اورشليم جمع شدند

تقسيم بندی را توانيم ملکوت خدا را ببينيم. تا وقتی که شقاق و جدائی و هستيم نمی

ها و تقسيمات بايستيم. مادامی که اين جدايی  ”يک مرد“توانيم مانند نمی ،تحمل کنيم

تواند نمود عينی بيابد. شقاق و جدايی در در مسيحّيت وجود دارد ملکوت خدا نمی

 انجامد. نهايت به اسارت می

يکپارچگی گرايی را ترک کنند و نگرش وحدت و بايد فرقهمی بقيـۀ وفادار

آفرين و افکن نيستند بلکه وحدتايمانداران را دنبال نمايند. قوم ملکوت، تفرقه

 ،اسارتی انجام دادپس ةکننده. مذبح نماد تعالی و فرابودگی خداست. آنچه بقّيمّتحد

برخاستند و مذبح خدای اسرائيل را برپا “آنها  .نخستين گام صحيح و منطقی بود

در کليسا نيز برخی در خصوص ملکوت خدا مکاشفه  به همين منوال ”.کردند

خواهی دست گرايی و تجزيهفرقه از ود شخواهند  بقيـۀ وفادار ،دريافت خواهند کرد

خروج از “د و پيام ملکوت را اعالم خواهند نمود. اين پيام صرفًا پيام يکش خواهند

بلکه معّرف اين  ،نخواهد بود ”خدا پادشاه آسمان“و يا ” جهنم، ورود به آسمان

هنگامی که اين پيام  و ”باال در آسمان و پايين بر زمين خدا است!“حقيقت که خدا 

های سوختنی تقديم خواهند کرد و موعظه گردد، آنان که متعّهد هستند، قربانی

 برگزيدگی خويش برای ملکوت را به اثبات خواهند رسانيد. 

ل ئمهمترين مسا آسانیتوانيم به و نمیهای ما تداخل پيدا کرده اند امروز، اولويت

زندگی قوم خدا را تشخيص دهيم. انجيل ملکوت اغلب در زير خروارها ضايعات 

شود. هيچ چيز مذهبی دفن گرديده است. تنها انجيل نجات و رستگاری موعظه می

اشتباهی در انجيل نجات وجود ندارد ليکن صرفًا محدود به محّبت خدا نسبت به 

توجه او به نيازهای انسان است. در واقع، در اين پيام نه خدا بلکه  گناهکاران و

انسان در مرکز قرار دارد. اما ايمانداران در قبال خدا چه مسئوليتی را بر عهده 

 دارند؟ در خصوص مسئوليت ايمانداران در قبال ساير ايمانداران چه بايد گفت؟ 



94 
 

ود که ملکوت و حاکمّيت مطلق او خواهد در ميان قومی ساکن شتواند و نمیخدا نمی

اند. تنها های حيات فردی و جمعی خود تشخيص نداده و نشناختهرا در تمام عرصه

 قوم خود ساکن شود.   ”هيکل“در صورت شناخت و درک است که او ميتواند در 
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 فصل هجدهم

 تر هیکلجالل عظیم

  .(9: 2)حجی  ”ّجالل آخر اين خانه از جالل نخستينش عظيم تر خواهد بود

  ة وفادارگريه و شادی بقی

های سوختنی بر آن گذرانيده تبعيدی مرّمت شده و قربانیپس ةاکنون مذبح بدست بقّي

)در  بقيـۀ وفادارشده بود و زمان آن رسيده بود که هيکل بازسازی شود. هنگامی که 

خاّصی  نهادند، با تشريفاتدومين سال ورود خود( زير بنای هيکل را بنيان می

بسياری از “گريستند: در حالی که سالخوردگان آنها به تلخی می ،شادی ميکردند

کاهنان و الويان و رؤسا آبا که پير بودند و خانه اولين را ديده بودند حينی که بنياد 

اين خانه در نظر ايشان نهاده شد به آواز بلند گريستند و بسياری با آواز شادمانی 

کردند. چنانکه مردم نتوانستند در ميان صدای آواز شادمانی و صداهای خود را بلند 

دادند چنانکه آواز گريستن قوم تشخيص نمايند. زيرا که خلق صدای بسيار بلند می

 (. 13-12: 3)عزرا  ”آواز ايشان از دور شنيده ميشد

شايد پيران قوم حق داشتند به تلخی گريه کنند چرا که آنان تفاوت چشمگير ميان 

و عظمت معبد اوليه را با اين عمارت کوچک و ساده کنونی به خوبی  شکوه

کردند. اما در آن زمان قادر به تشخيص اين حقيقت نبودند که مقّدر شده احساس می

 بود هيکل جديد پذيرای شکوه و جاللی بسيار عظيمتر از گذشته باشد. 

آوردند چون نگاه می از سوی ديگر، بسياری نيز با قلبی آکنده از شادمانی فرياد بر

آنان متوجه روزی بود که اين بنای ساده تکميل شود. اگر اين افراد به خود و منابع 

شدند. چگونه مأيوس و دلسرد می ،کردندمحدودی که در اختيار داشتند توّجه می

امکان داشت اين بقّيه اندک بتواند چنين کار عظيمی را به پايان رساند؟ خدا انبيائی 

 و زکريا را فرستاد تا قوم را تقويت کنند. چون حجی 

زيست کنند.  در مسير ملکوت خداخداوند اين بقّيه از يهوديان را فرا خوانده بود تا 

گروهی که به ياد جالل وشکوه  – اّما حّتی در ميان بقّيه نيز دو گروه وجود داشتند

مانی چشم شاد فريادهایدست رفته هيکل پيشين می گريستند و گروهی که با  زا

ما امروزه نير شنيده می شود.  ”گريه“و  ”فرياد“. صدای يندة هيکل بودندانتظار آ

به خاطر از دست رفتن   – گذردآنچه که در اطرافمان می کنيم به خاطرگريه می

ماست. امکان  انتظار کنيم به خاطر آن چيزی که درجالل اولّيه کليسا. و شادی می

اندازند و آن را با ثروت و رفاه نظری بی بقيـۀ وفادار دارد برخی به موقعّيت مالی

پيکر  ها مقايسه نمايند و يا به جراحات متعّدد و عميق وارده بربسياری فرقه
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گريه سر دهند. وليکن ما بايد مشوق يکديگر باشيم و به  ،مسيحّيت امروزی نگريسته

گريان فرمود. هيکل  ةالقدس درکتاب عزرا به بقّيوريم آنچه را که روحبياياد هم 

اول بوسيله سليمان پادشاه بنا گرديد و سرانجام منهدم شد. وليکن هيکل جديد که 

 شد. بايست پذيرای جالل حقيقی میبدست بقّيه محتاج بنا شده بود می

وارد هيکل ساخته شده زمان سليمان نشد، بلکه با  ،عيسی مسيح، پسر خدای تعالی

جالل او “. شده بودبنا  بقيـۀ وفادارنهاد که توسط  جالل الهی خويش قدم در هيکلی

کنيم اما (. آری ما گريه می14: 1 حنا)يو ”جاللی شايسته پسر يگانه پدر ،را ديديم

همچنين شادمان نيز هستيم. ما گريه و ماتم داريم به خاطر صدمات عظيم و مهلکی 

يسی فرمود: که بر مسيحّيت کنونی وارد آمده است و همچنين شادمانيم چون ع

 (. 4: 5)متی   ”خوشابحال ماتميان زيرا ايشان تسلی خواهند يافت“

داد و تشويق تبعيدی را با سخنان حجی و زکريا تسّلی میپس بقيـۀ وفادارخداوند 

سخنان تشويق  بابخشد و القدس تسلی مینمود و امروز ما را با حضور روحمی

است با انتقادات شديد و حّتی خصومت آميز خود دستهای ما را قوی ميسازد. ممکن 

در طول تاريخ  بقيـۀ وفادارو دشمنی مواجه شويم، اما اين سهم پذيرفته شده از سوی 

 و به ويژه پس از دوران اسارت است. 

 فريبکاری دشمن و شگردهای او 

در بر پا ساختن مذبح و تعمير نمودن هيکل، دشمن  بقيـۀ وفاداربا شروع فعاليت 

لّيات خود را آغاز کرد. بخش اعظم کتاب عزرا به تشريح کشمکش و عم خدا نيز

نبرد ميان نيروهای ملکوت شيطان و قدرت ملکوت خدا پرداخته است. اولين 

چون دشمنان يهودا “پيشنهاد همکاری:  – برخورد بسيار زيرکانه طراّحی شده بود

آنگاه نزد  ،ميکنندو بنيامين شنيدند که اسيران، هيکل يهوه خدای اسرائيل را بنا 

زروبابل و رؤسای آبا آمده به ايشان گفتند که ما همراه شما بنا خواهيم کرد زيرا 

 (. 2-1: 4)عزرا  ”گذرانيمۀطلبيم و برای او قربانی ميۀکه... خدای شما را مي

درنگ با آن برخورد شد. اين افراد مشرک جزو قوم فريبکاری ايشان کشف و بی

اما بر مذبح خدايان ديگری غير از  ،مّدعی پرستش خدا بودندخدا نبودند. و اگر چه 

گذرانيدند. از آنجا که ايشان به ملکوت خدا تعلق نداشتند نميتوانستند يهوه قربانی می

، که به حيله مزورانه بقيـۀ وفاداردر بنای هيکل يهوه سهمی داشته باشند. رهبران 

ا در بنا کردن خانه خدای ما کاری شما را با م“پاسخ دادند:  ،دشمن پی برده بودند

: 4)عزرا  ”نيست. بلکه ما تنها آن را برای يهوه خدای اسرائيل... بنا خواهيم نمود

3 .) 

های انسانی بدون بصيرت روحانی پيشنهاد کمک از هر منبعی را نگيزهاداليل و 

)يا آنکه بهتر است بگوئيم مردان بدون ايمان( اغلب در ايمان د. مردان نشوپذيرا می
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اند. اين تله گرفتار و با افرادی که در ملکوت ايشان اشتراکی ندارند همکاری کرده

اند. ياری گرفتن از کسانی که در نتيجه به مصالحه منفی و سازشکاری کشيده شده

کاماًل نادرست و اشتباه  ای به حاکمّيت خدا ندارند و يا عضو ملکوت او نيستندعالقه

هرگز “ارزش است اگر او بگويد: بی خداونداست. انجام دادن کارهای بزرگ برای 

به سادگی فريب  بقيـۀ وفادار(. رهبران 23-21: 7)متی  ”شما را نشناختم!

 را کنار زدند.  دست همکاری او ،نخوردند. آنها به ترفند دشمن پی برده

آنگاه اهل زمين دستهای قوم يهودا را “مکر و فريب دشمن به همين جا ختم نيافت: 

... و بر ساکنان يهودا و آوردندبه تنگ میسست کردند و ايشان را در بنا نمودن 

 (. 6-4: 4)عزرا  ”شکايت نوشتنداورشليم 

کنده تا ما را بترساند، دلسردمان سازد و متفرق و پرا استدشمن با شّدت در تالش 

خواهند مذبح او را ايم و آنانی که مینمايد. ليکن ما که به خاطر ملکوت خدا ايستاده

و نبايد دلسرد و يا مرعوب  .نبايد شهامت خود را از دست بدهيم ،برپا نگاه دارند

 به اتهامات دشمن اعتنا کنيم.  و بشويم

 پیام تسّلی و تشويق از سوی انبیاء 

وارد ساخت موفّق شد برای مدت کوتاهی مانع از ادامه دشمن از طريق اتهاماتی که 

اّما بتدريج  ،در سرزمين موعود زندگی ميکرد بقيـۀ وفادارکار بشود. با وجودی که 

توجه شده بود. بنابراين خدا از طريق حجی نبی ايشان را توبيخ نمود: سست و بی

خانه خراب  های مسقف خود ساکن شويد و اينآيا وقت شماست که شما در خانه“

 (. 4: 1)حجی  ”بماند؟

باشند  بقيـۀ وفادار پيش چشمبايد همواره در کتاب عزرا آياتی وجود دارند که می

يعنی  ،آنگاه دو نبی“نمايد: چرا که ايشان را به سوی حقيقت پرجاللی راهنمائی می

برای يهوديانی که در يهودا و اورشليم بودند به نام  ،حجی نبی و زکريا ابن عدو

(. خداوند به تقويت 1: 5)عزرا  ”خدای اسرائيل که با ايشان ميبود نبّوت کردند

به کوه بر آمده و چوب آورده “خود ادامه داد:  بقيـۀ وفادارکردن و تشويق نمودن 

هم يافت... آنگاه خانه را بنا نماييد و خداوند ميگويد از آن راضی شده جالل خوا

زروبابل بن شالتيئيل و يهوشع بن يهوصادق رئيس کهنه و تمامی قوم به قول يهوه 

پيغام  ،خدای خود... گوش دادند و قوم از خداوند ترسيدند. و حجی رسول خداوند

گويد که من با شما هستم. و خداوند خداوند را برای قوم بيان کرده گفت خداوند می

تيئيل والی يهودا و روح يهوشع بن يهوصادق رئيس کهنه و روح زروبابل بن شال

روح تمامی بقّيه قوم را برانگيزانيد تا بروند و در خانه يهوه صبايوت خدای خود به 

 (. 14-12و  8: 1)حجی  ”کار بپردازند
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ريزی ساختمان های پيران قوم در زمان پیسپس خداوند در واکنش نسبت به گريه

کيست در ميان شما که باقی مانده و اين خانه “د بديشان داد: جديد هيکل، پيامی جدي

نمايد، آيا در نظر را در جالل نخستينش ديده باشد؟ پس االن در نظر شما چگونه می

دل باش و ای قوی ،ای زروبابل :گويدنمايد؟ اما االن خداوند میشما ناچيز نمی

دل باشيد قوی ،قوم زمين دل باش و ای تمامیيهوشع بن يهوصادق رئيس کهنه، قوی

و خداوند ميفرمايد مشغول بشويد زيرا که من با شما هستم. قول يهوه صبايوت اين 

است. بر حسب کالم آن عهدی که در حين بيرون آوردن شما از مصر با شما بستم 

 (. 5-3: 2)حجی   ”باشد، ترسان مباشيدو چونکه روح من در ميان شما قائم می

فضيلت جميع اّمتها خواهند آمد و يهوه “رسد: وعده پر جالل خدا میآنگاه نوبت به 

گويد گويد اين خانه را از جالل پر خواهم ساخت... يهوه صبايوت میصبايوت می

 (. 9و  7: 2)حجی  ”تر خواهد بودجالل آخر اين خانه از جالل نخستينش عظيم

ما عيسی مسيح جامه در آمدن خداوند  خداوند امين و وفادار است. وعده مذکور

اند عمق و عظمت توانستهعمل پوشيد. من گمان نميکنم که قوم در آن زمان می

با اين وجود از کالم خدا اطاعت کردند و به صدای  .وعده او را درک کنند

برخاسته و بنا “القدس به کليسا ميگويد: القدس گوش فرا دادند. امروز روحروح

بايد اطاعت کنيم حتی اگر  ”ملکوت را موعظه کنيد! نماييد، هراسان مباشيد، انجيل

بطور ساده يعنی اطاعت مجّدانه از  ”ترس خداوند“درک کاملی هم نداشته باشيم. 

گويد و ما مند هستيم. او با ما سخن میالقدس بهرهخداوند. ما از نعمت حضور روح

 بر حسب ترس خداوند بقيـۀ وفادارنمايد. بياييد ما نيز همانند را تشويق و ترغيب می

 القدس که نبی انبيا است اطاعت نماييم. بنا کنيم و از روح
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 فصل نوزدهم

 تینبّوی تسّلکمک و 

 .(13: 1)زکريا  ”خداوند با سخنان نيکو و کالم تسلی آميز... جواب داد“

 معیارهای خدا برای کار 

ات مّلی در اين بخش از کتاب عزرا، ارتباط موجود ميان خدمت نّبوتی و حي

در آن “توان مالحظه نمود: اسرائيل، قوم خدا را به نحو بسيار شّفاف و آشکاری می

زمان زروبابل بن شالتيئيل و يشوع بن يوصادق برخاسته به بنا نمودن خانه خدا که 

در اورشليم است شروع کردند و انبيای خدا همراه ايشان بوده ايشان را مساعدت 

  .(2: 5)عزرا  ”نمودندمی

های حجی و زکريا کاماًل آشکار کرد که متوقف ساختن کار به هر عّلت با نبّوت

توانستند باز معيارهای خداوند مغايرت دارد. از ديد معيارهای انسانی، مردم می

که دست از کار  که پادشاه پارس فرمان داده بود ايستادن از کار را توجيه کنند چرا

تنها مالک   – ند. اما از ديد معيارهای الهیبکشند و ايشان موظف بودند اطاعت کن

آنان هيچ دليل موّجه و معقولی برای دست کشيدن از کار  – معتبر برای قوم ملکوت

کردند چرا که سخن ايشان را بيان می نداشتند. و بر مبنای اين اصل، انبيا کالم خدا

ت ملکوت خدا . آنها خصوصّيامينمودندنقشی بود که در کار و بنا و بازسازی ايفا 

خصوصّياتی که به راحتی به دست فراموشی  ،کردندمیرا برای قوم خدا بازگو 

سپرده شده بود. انبيای خدا قدرت حاکمّيت خدا و نوع رابطه صحيح قوم با او را به 

شدند. اگر هر چيزی را در پرتو نور ملکوت خدا و اراده او میمردم يادآور 

ند چشم اندازی مناسب و متعادل برای ساير توانستسنجيدند، از آن پس میمی

 های خود داشته باشند. وظايف و مسئوليت

 بخش کالم نیکو و تسلی

توان درک بهتری از ای که در آغاز اين فصل ذکر شده است اينک میبا توجه به آيه

های زکريا داشت. او برای قوم آشکار کرد که آنچه پدرانشان انجام داده بودند نبّوت

خداوند بر پدران شما بسيار “گويد: مستحق داوری خدا بود. از يک سو می

که فرشته خدا  ميدهدشرح  ه ايشان( و از سوی ديگر ب2: 1)زکريا  ”غضبناک بود

ای يهوه صبايوت تا به کی بر اورشليم و “برای ايشان شفاعت کرده و گفته بود: 

 ”رحمت نخواهی نمود؟شهرهای يهودا که در اين هفتاد سال غضبناک ميبودی 

خداوند با سخنان نيکو و کالم “: نشان ميدهد را به آنها خداوند العملسپس عکس

به قوم  او .(13-12: 1) ”ای را که با من تکّلم مينمود جواب دادآميز آن فرشتهتسّلی
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االحسان است. دراينجا برخی از يادآور شد که خدای ايشان خدای رحيم و کثير

 آميز خدا را مرور ميکنيم: الم تسّلیسخنان نيکو و ک

 بازسازی هیکل  ةوعد – 1

ها رجوع خواهم نمود و خانه به اورشليم با رحمت :بنابراين خداوند چنين ميگويد“

 (. 16: 1)  ”من در آن بنا خواهد شد

اسارتی بود ليکن جنبه پس ةچه وعده زيبائی برای بقّيت خدا! اين وعده مختص بقّي

مسيحی انجام شده است. آنان با خارج شدن از  بقيـۀ وفاداروزه برای روحانی آن امر

خواهد خانه خود را مشمول رحمت خداوند خواهند شد. خدا می ”کليسا“های ويرانه

 بقيـۀ وفادارخود در بين آنان ساکن گردد.  ریدر ميان ايشان بنا کند، و با تمامی ُپ

مسيحی ممکن است با نگاه به منابع محدود و شرايط بسيار دشوار خود مانند بقّيه 

خداوند در آن روزگار توسط  اّما عهد عتيق در آن اّيام دچار هراس و حرمان بشوند.

 فرمايد. تسّلی راعطا می ترين وعده والقدس عظيمنبی خود و امروزه از طريق روح

 قدرت و قّوت روح خدا  ةوعد – 2

نه به قدرت و نه به قّوت بلکه به روح من. “خود فرمود:  ةخدا از دهان زکريا به بقّي

(. هللويا! خداوند اهداف خويش را نه از طريق 6: 4) ”قول يهوه صبايوت اين است

 رساند. که توّسط قّوت روح قّدوس خويش به سرانجام میبلنيروی اندک انسانی 

 شاقول در دست خدا  ةوعد – 3

اين دقيقًا  .”اهميت هستيمما بسيار کوچک و کم“اوقات ممکن است بگوييم گاهی 

اسارتی در آن ايام از خود داشتند. اما يکبار ديگر پس ةهمان تصّوری است که بقّي

را خوار شمارد  امور کوچککيست که روز “گويد: زکريا سخنان تسلی آميز می

زيرا که اين هفت ]مرد[ مسرور خواهند شد حينی که شاقول را در دست زروبابل 

و  ”عظيم“ (. مسيحيانی که آرزومند انجام دادن کارهای10: 4)زکريا  ”بينندمی

شمارند ليکن بقّيه شاقولی درملکوت خدا را حقير می بقيـۀ وفادار ،هستند ”شگرف“

بل حقيقی يعنی عيسی مسيح قرار دارند. شادی کنيد و زروبا هایهستند که در دست

 فرياد شادمانی سر دهيد. 

 خدمت کهانتی و پادشاهانه مسح شدگان  ةوعد – 4

اينها پسران روغن زيت “زيتون حقيقی است که نبی ميگويد: درخت  خداوند آن 

(. 14: 4)زکريا  ”ايستندمی مالک تمامی جهانباشندکه نزد ]افراد مسح شده[ می

خويش بکار  پادشاهیو  کهانتیخود خداوند اين دو درخت زيتون را در خدمت 

 برد. می
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 آمدن ملکوت  ةوعد – 5

اند با جديت  کرده کاری را که آغاز تازکريا بقّيه دلسرد و مأيوس را تشويق ميکند 

داوند چنين خ“شود: آور میادامه بدهند. او يکبار ديگر وعده خدا را بديشان ياد

ام و در ميان اورشليم ساکن خواهم شد و به صهيون مراجعت نموده :ميگويد

اورشليم به شهر حق و کوه يهوه صبايوت ]اشاره به ملکوت[ به کوه مقّدس مسّمی 

 (. 3: 8) ”خواهد شد

کند و خدا يادآوری می بقيـۀ وفادارهای او را پيوسته به زکريا روند کار خدا و وعده

القدس برای تمام دهد. اين دقيقاً  همان کاری است که روحايشان قرار می پيش چشم

شنوند انجام کسانی که گوش شنوا دارند و آنچه را که روح به کليساها ميگويد می

 دهد. می

  بقیـۀ وفادار ثمیرا ةوعد – 6

کند که خدا چيزی بسيار بزرگ برای وفاداران گوشزد می بقيـۀ وفادارزکريا به 

اين قوم مثل  بقّیهمن برای  :اما االن يهوه صبايوت ميگويد“نگاه داشته است:  خود

خواهد  ايام سابق نخواهم بود. زيرا که زرع سالمتی خواهد بود و مو ميوه خود را

اين قوم را مالک جمیع اين  ةبقّیبخشيد و من  دآورد و آسمان شبنم خويش را خواه

را نجات خواهم داد تا مورد برکت بشويد. پس ... همچنان شما چیزها خواهم گردانید

 (. 13 -11: 8) ”مترسيد و دستهای شما قوی باشد

 خداوند ” روز عظیم“آمدن  ةوعد – 7

های خود حقايق متعددی را در ارتباط با آمدن خداوند بيان زکريا در خاتمه نبّوت

تاب زکريا ياد آور نقشه و هدف خدا است. در آخرين باب ک ”روز عظيم“کرد. اّما 

يهوه بر تمامی “چندين بار به کار رفته است. به عنوان نمونه  ”آن روز“عبارت 

: 9) ”يهوه واحد خواهد بود و اسم او واحد در آن روززمين پادشاه خواهد بود. 

ماندگان از جميع امتهايی که به ضد اورشليم و واقع خواهد شد که همه باقی“(. 14

ها بر خواهند آمد تا يهوه صبايوت پادشاه را عبادت نمايند و عيد خيمه هر سالآيند 

با مذبح خداوند   ”آن روز“ارتباط  (. سپس زکريا از16: 14) ”را نگاه دارند

های اسبان ]عبارت[ مقّدس خداوند منقوش بر زنگدر آن روز “گزارش ميدهد: 

: 14) ”خواهد بود ذبحم های پيشها در خانه خداوند مثل کاسهخواهد شد و ديگ

20 .) 

 خدای آسمان بر زمین 



102 
 

ديگر کار  يکبار ،زروبابل، يهوشع و ساير افراد قوم با الهام از تعاليم نبّوتی

ميتوانيم  بازسازی را آغازکردند و اين بار آن را به پايان رسانيدند. اينک بهتر

ان را مساعدت انبيای خدا همراه ايشان بوده ايش“را درک کنيم:  2: 5معنای عزرا 

اما  ،های دشمنان متوّقف نشده بودها و کار شکنیبا وجودی که مخالفت .”نمودندمی

انبيا همچنان به کار خود ادامه دادند. همانطور که در  آنها با الهام از تأثير حضور

اّما چشم . “تر ميشدورآتش خشم و نفرت دشمن شعله ،کردندمراحل کار پيشرفت می

: 5)عزرا  ”مشايخ يهوا بود که ايشان را نتوانستند از کار باز دارند خدای ايشان بر

(. در اين مقطع نه دشمن و نه پادشاه فارس قادر به ممانعت کردن از ايشان 5

بودند. ايستادگی و مداومت بقّيه بر انجام کار خدا اعالم کرد که خداوند در آسمان و ن

 بر زمين پادشاه و حاکم است. 

ما بندگان “ت دولتی که دليل کار ايشان را سئوال کرده بودند گفتند: در پاسخ مقاما

(. خدای آنان نه فقط خدای آسمان بلکه 11: 5)عزرا  ”خدای آسمان و زمين هستيم

بيست و دو بار در عهد عتيق به   ”خدای آسمان“همچنين خدای زمين بود. عبارت 

 .شوديا و دانيال يافت میهای عزرا، نحمکار رفته است که بخش اعظم آن در کتاب

اينها کتابهايی هستند که در طول دوران اسارت و بازسازی به رشته تحرير در 

بود چرا  ”خدای آسمان“خدا  ،اند. پس از انهدام اورشليم و پيش از بازسازی آنآمده

 ،قوم خدا که اکنون بازگشت کرده بودند ةکه در هيکل خود حضور نداشت. اما بقّي

ناميدند. شيطان اغلب سعی ميکند تا خدا صرفًا  ”خدای زمين“و را متهّورانه ا

معرفی کند. در کمال تأسف  ”خدای زمين“باشد و او بتواند خود را  ”خدای آسمان“

نه تنها مذاهب دنيوی بلکه قاطبه مسيحيان نيز همين گونه عمل ميکنند چرا که 

 دانند. ملکوت و حاکمّيت خدا را محدود به آسمان می

ملکوت خدا بايد بيايد  – و کنار آمدن ندارد سازشخدا هيچ جائی برای  ـۀ وفاداربقي

سلطنت جهان از آن خداوند “معرفی گردد:  و زمینو خدا بايد به نام خدای آسمان 

 (. 15: 11 شفه)مکا ”ما و مسيح او شد و تا ابداالباد حکمرانی خواهد کرد

او را محور زندگی خويش قرار خدا حاکم مطلق و ياور کسانی است که ملکوت 

تمام  ،اندی که خويشتن را وقف خدمت او کردهبقيـۀ وفاداردهند. او به خاطر می

 سازد. شرايط ظالمانه و بيرحمانه را متّحول و واژگون می

از آنجا دور شويد و “کنند: اين حکم خدا برای تمام کسانی است که با او مخالفت می

 مشغول شدند و بنا نمودنض نباشيد... و مشايخ يهود به به کار اين خانه خدا معتر

. و بر حسب حکم کار را پیش بردندحجی نبی و زکريا ابن عدو  نبوتبر حسب 

: 6)عزرا  ”خدای اسرائيل آن را بنا نموده به انجام رسانيدند. و اين خانه... تمام شد

 (. 15-14و  6-7
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 خدا ةدست تقويت کنند 

آيد و او کسی نيست ديگر از رهبران بقّيه به صحنه می کتاب عزرا يکی 7در باب 

عزرای کاهن را  خدا جز خود عزرا. پنجاه سال سپری شده بود از آن موقعی که

خوانده بود و او را برای تعليم دادن قوم به اورشليم فرستاده بود. از اين باب تا پايان 

ت روحانی، اخالقی و کتاب عزرا به شرح عملکرد اين خادم برگزيده در احيای حيا

اجتماعی قوم خدا اختصاص يافته است. عزرا يک کاهن بود. مسئوليت او دريافت 

مکاشفات جديد نبود بلکه توضيح و تفسير مکاشفات موجود. او در حوزه شريعت 

عزرا دل “يک متخصص بود. مأموريت عزرا را ميتوان اينگونه خالصه کرد: 

و به عمل آوردن آن و به تعليم دادن فرايض به طلب نمودن شريعت خداوند  خود را

 (. 10: 7)عزرا  ”و احکام به اسرائيل مهيا ساخته بود

کتاب او مشاهده کرديم، نشانگر احتمال آلوده  خدمت عزرا، چنانکه در بخش اخير

 با اقوام مجاور بود.  بقيـۀ وفادارشدن 

کار  در قيـۀ وفادارباگر چه زروبابل و پس از او عزرا خود را کاماًل وقف هدايت 

اما هنوز مشکالتی در ميان بود. نحميا  ،بازسازی و اعالم ملکوت خدا کرده بودند

. او يکی ديگر از خادمين برگزيده باستدفردی بود که دعوت شد تا در اين شکاف 

 بقّيه بود که انتخاب شد تا آخرين قسمت هدف خدا را کامل سازد. 
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 فصل بیستم

 ديوار ويران شده

 (. 3: 1)نحميا  ”ر اورشليم خراب و دروازه هايش به آتش سوخته شده استحصا“

 حصار  دونب شهر

گزيند. را برای متحّقق ساختن کار عظيم خود بر می اهميتیظاهرًا بیخداوند افراد 

سرمايه محدودی که در اختيار  با وجود ،ی که از اسارت بازگشته بودندبقيـۀ وفادار

های زروبابل مرّمت نمودند و اصول راهنمائی ساختمان هيکل و مذبح را ب ،داشتند

بنيادی شريعت را به ياری تعليمات عزرا فرا گرفتند. اّما هنوز نقشه خدا تکميل 

اما کار هنوز تمام نشده  ،نشده بود. هر چند مذبح نماد ملکوت و حاکمّيت خدا بود

داشت ديوار نداشت. تنها کشيدن  اربود. شهر اورشليم که معبد و مذبح در آن قر

همسايه محفوظ  ی اقوامهاتوانست آن را از گزند قدرتمی آن به دورمحکم ديواری 

 دارد. 

در آن روزگار، تنها شهرهائی که دارای ديواری مستحکم بودند مرکز حکومت 

شهر اورشليم  شدند. در واقع هدف نبوکدنصر از ويران ساختن ديوارشناخته می

به عنوان يک مرکز حکومت شناخته نشود. شهری که  ديگر اين شهر کهود همين ب

 محصور با ديوارهای بلند و مستحکم نبود، در برابر حمالت دشمنان کاماًل ناتوان و

هنوز  اّما خود شهر ،چند معبد اورشليم مکان سکونت خدا بود پذير بود. هرآسيب

 قوم خداحاکمّيت خدا برای مرکز حکومت او نشده بود. حضور مذبح، نمايانگر 

باشد. اورشليم  دشمنان خدابايست نماد حاکمّيت خدا برای اورشليم می بود، اما ديوار

به ديواری مستحکم نياز داشت. نحميا، يکی از آخرين افرادی که بعد از اسارت 

کاری را  بازگشته بود، ضرورت اين امر را درک کرده بود. وی قدم پيش گذاشت تا

معاصر او آغاز کرده بودند تکميل نمايد. او خوانده شده بود تا  وفاداربقيـۀ که 

با جود واپسين مرحله مرّمت و بازسازی را طبق نقشه خدا به پايان برساند و 

 مهم و حيرت آور به انجام برساند.  یکارشرايطی بسيار دشوار، 

 دهنده با هدفی بزرگ يک تسلی

گذشت. به را به انجام رسانيده بود میچند سال از زمانی که عزرا خدمت خود 

شخصی يهودی به نام نحميا ساقی پادشاه بود. او در  .گرديممی حکومت پارس باز

بلکه  ،قرار داشت که نه تنها ميتوانست مستقيمًا با پادشاه در ارتباط باشد تیموقعي

 وذ وثروت، نف با وجود. قرار بگيردتوانست مفيد برای افراد بسيار ديگری نيز می

هايی که داشت هيچگاه مسئوليت خويش در قبال خدا و قوم او را از ياد موفقّيت

 نبرد. 
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هنگامی که تنی چند از يهوديان پس از بازديد اورشليم به ديدار نحميا آمدند وی 

از ايشان درباره بقّيه يهودی که از اسيری باقی مانده بودند و درباره “گويد: می

 نحميا نگران بقّيه قوم خدا و شهر خدا يا در .(2 :1 يا)نحم ”ال نمودمسؤاورشليم 

نحميا محدود به وضعيت بقّيه  سؤالواقع مرکز استقرار ملکوت خدا بود. اگر 

گرا تصّور کرد . و چنانچه پرسش او تنها مّلیفردی  يهوديان ميشد ممکن بود او را

سبت به رنج و مرارت شد گفت که نحميا نمعطوف به موقعيت اورشليم بود آنگاه می

مذهب و نامتجانس بود. اما اعتنا و به عبارت ديگر يک شخص خشکهقوم خدا بی

ال نشان ميدهد که او براستی يک مرد خدای متعادل بود که مطابق معنای سؤنحوه 

او نه تنها قوم خود را تسّلی  .”تسلی دهنده“ اسم خويش زندگی ميکرد. نحميا يعنی

بود  بقيـۀ وفاداربود. او نه فقط در انديشه سعادت و رفاه  دا نيزی ختسلداد بلکه مايه 

يعنی  ،راستين ةدهندانديشيد. خدمت او در مسير تسّلیبلکه به ملکوت خدا نيز می

 بخش يهوه است. القدس بود که نحميای عظيم و تسّلیروح

دهد. القدس را در اختيار ما قرار مياين حقيقت، تصويری از عملکرد کنونی روح

اند ليکن اکنون به سوی مسيح که های متمادی در اسارت بودهمسيحيان قرن

خواند تا القدس آنان را فرا میاند، و روحسرزمين روحانی ايشان است بازگشته

بپاخيزند و حصار اورشليم روحانی خود را بنا کنند تا ملکوت خدا بر دشمنان او 

مشّوق در نحميا نيز کار ميکرد. نحميا از اعالم گردد. اين روح برانگيزاننده و 

رفاه، نفوذ و آسايشی که در بارگاه پادشاه پارس داشت چشم پوشيد. او به خاطر 

کرد، ديوار دور بقّيه قوم خدا را بنا نمود  بازگشتن به اورشليم آنچه را که داشت فدا

انيت يهوه و و اورشليم را به عنوان اقامتگاه ملکوت خدا اعالم کرد و بدينوسيله حّق

دانست که همه چيز بايد برای ظهور آتی پادشاه قوم او را به اثبات رسانيد. او می

يهود مهّيا گردد. زروبابل و عزرا پيش از او هيکل را مرّمت، اورشليم را احياء، 

و قوم را دوباره مّتحد و متشّکل ساختند. خط سير مسيحائی  عهد را تجديد

 الوقوع بود. پادشاه قريبنخورده و سالم و ظهور دست

  بقیـۀ وفادارشخصّیت يک 

ای بود که نحميا بدنبال کشف آن با يهوديانی آيا براستی همه چيز مهيا بود؟ اين نکته

آور بود: که از اورشليم به ديدار او آمده بودند گفتگو کرد. اما آنچه يافت بسيار تأثر

اند، در مصيبت سخت و افتضاح آنانی که آنجا در بلوک از اسيری باقی مانده“

 يا)نحم ”هايش به آتش سوخته شده استباشند و حصار اورشليم خراب و دروازهمی

چون اين سخنان را “(. واکنش نحميا معّرف شخصّيت يک بقّيه راستين است: 3: 1

شنيدم نشستم و گريه کرده اّيامی چند ماتم داشتم و به حضور خدای آسمانها روزه 

 (. 4: 1 يا)نحم ”ودمگرفته دعا نم
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(.  4: 5)متی  ”خوشابحال ماتميان زيرا ايشان تسّلی خواهند يافت“عيسی فرمود: 

ماتم بگيريم و گريه کنيم، چرا  ی جهانیسزاوار است که بخاطر شرايط کنونی کليسا

ای در بايست نماد ملکوت خداوند باشد. اگر چه قوم خدا به نحو قابل مالحظهکه می

باشند در مصيبت سخت و افتضاح می“اّما کليسا هنوز  ،يا شده استبرخی موارد اح

ماتم گرفتن به تنهائی  ”.هايش به آتش سوخته شده استو حصار... خراب و دروازه

شويم! نحميای حقيقی ما يعنی  کافی نيست. عمل هم الزم است. ما بايد دست به کار

کند که برخيزيم، بنا کنيم، قوت ما ميباشد ما را ترغيب می ةدهندالقدس که تسّلیروح

 يد. او تسّلی بيابيم تا هنگامی که پادشاه ما بي

های سوختنی وفاداری زروبابل و عزرا مذبح را بازسازی کردند و با تقديم قربانی

خود را به خدا اعالم کردند و تصديق نمودند که تنها او بر تمام جهان پادشاه و 

ای برای نام او بنياد مرّمت کردن هيکل، خانهفرمانروا است. افزون بر اين، با 

کردند چون تا نهادند. اما دنيا و دشمنان ايشان کارهای آنان را چندان جّدی تلقی نمی

ه بود. نحميا گشتزمانی که حصار اورشليم بنا نشده بود ملکوت خدا کاماًل مستقر ن

دانست کارهای انجام بر آنچه پيش از او انجام داده بودند احترام ميگذاشت اّما می

 ةحرمت شدن بقّيشده کافی نبودند. نحميا به خاطر ديوار ويران شده اورشليم و بی

 وفادار گريه ميکرد. 

اين عصر نبايد اعتنای چندانی به تالش  بقيـۀ وفادارامروزه برخی گمان ميکنند که 

 ۀ وفاداربقيـساير مسيحيان داشته باشند. اما اين تصّور به هيچ وجه درست نيست! 

اين عصر بايد آنچه را که مقّدسين خدا در زمان خود و برای نسل معاصر خود 

اند احساس اند اذعان و تصديق نمايند. آنان بايد از آنچه ديگران انجام دادهانجام داده

شادمانی و شعف کنند. ولی اين به تنهايی کافی نيست. آنها به حصاری در اطراف 

ارند. آنها بايد شروع کنند به اعالم پيغام ملکوت خدا و با احتياج د خودشاناورشليم 

زيستن مطابق اين اعالم، اجازه بدهند که تمام جهانيان متوجه شوند که تنها يک 

ملکوت عيسی مسيح خداوند که پادشاه پادشاهان  – يک ملکوت وجود دارد پادشاه و

 االرباب است. و رب

 

 

 

 موعظه و ديد روحانی 

(. او ميدانست که 5: 1 يا)نحم ”ای يهوه خدای آسمان ها“نحميا اينگونه دعا کرد: 

خطاب کند. ميدانست که به دليل گناهان و  ”خدای آسمان و زمين“تواند خدا را نمی
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و ملکوت او نمادی بر زمين نداشت. او  ه بودشهر خدا ويران شد ،قصورات قوم

واری به دورش نداشته باشد، خدا نيز همچنين آگاه بود که تا وقتی اورشليم دي

ملکوتی بر زمين نخواهد داشت.  به همين عّلت بود که او گريست و اعتراف و توبه 

 نمود. 

خطاب کنيم؟  ”خدای آسمان و زمين“آيا ما مسيحيان شهامت آن را داريم که خدا را 

گان اعالم توانيم ملکوت خدا و حاکمّيت مطلق او بر تمام ملل جهان را به همآيا می

کنيم؟ يا اينکه صرفًا با موعظه کردن انجيل نجات فردی، خدا را در آسمان قرار 

دهيم؟ ما وظيفه داريم انجيل ملکوت خدا را موعظه کنيم، ملکوتی که دنيا را با می

های روحانی شرارت در جايهای آسمانی به تمامی جهانداران اين ظلمت و فوج

ما برای موعظه کردن ملکوت خدا به مکاشفه خواند. اچالش و مبارزه فرا می

احتياج داريم، در غير اينصورت امکان دارد نجات و حيات ابدی را با ملکوت خدا 

اشتباه بگيريم. نحميا پيام ملکوت را با بنا کردن حصار اورشليم موعظه کرد. و به 

ارتباط  اين وسيله، راه را برای ورود پادشاه آماده ساخت. اگر او از ملکوت خدا و

هيچگاه برای مرّمت و بازسازی ديوار  ،ای نداشتآن با حصار اورشليم مکاشفه

تالش نميکرد. نور و معرفتی که به او داده شده بود وی را برانگيخت تا با مداومت 

و پشتکار وظيفه خود را به پايان برساند. چه اشخاصی جز آنان که دارای ديد 

 جيل را موعظه کند؟روحانی روشنی هستند قادرند اين ان

در  ،ارس برای بازگشت به اورشليم کسب اجازه کندپپيش از آنکه نحميا از پادشاه 

(. او کاماًل حق 2: 2 يا)نحم ”نهايت ترسان شدممن بی“حق خود شهادت ميدهد که 

داشت که هراسان باشد. درخواست او برای مرمت و بازسازی ديوار اورشليم خيلی 

ک شورش و طغيان عليه امپراتوری پارس قلمداد گردد. توانست طرح يآسان می

که مسئوليت اعالم پيام ملکوت به او سپرده شده  بقيـۀ وفادارليکن او به عنوان يک 

بود چاره ديگری نداشت جز اينکه امنّيت فردی خويش را فراموش کند. وقتی يک 

بقّيه حاضر ميشود به خاطر راستی و حقيقت بايستد و بهای آن را نيز بپردازد، خدا 

جا يکبار گذارد، چنانکه برای نحميا نيز وارد عمل شد. و در اينقدم در صحنه می

پادشاه را  ها هستيم چرا کهديگر شاهد حاکمّيت مطلق خدا بر تمامی حکام و قدرت

پذيرد. زمانی که خدا افرادی را موافق دل خويش بينيم که درخواست نحميا را میمی

 . ه کار او مشغول شوندآنها ب فرمايد تافيض و قّوت خود را افاضه می ،يابدمی
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 فصل بیست و يکم

 گیرندان میسنگها ج

 .(17: 2)نحميا  ”بياييد و حصار اورشليم را تعمير نماييم تا ديگر رسوا نباشيم“

 (. 2: 4)نحميا  ”های خاکروبه زنده خواهند ساخت؟آيا... سنگها از توده“

 دشمن، آشفته و خشمگین 

به مراحل  7الی  1کتاب نحميا به طور کلی به دو بخش تقسيم شده است: بابهای 

مقوله  13الی  8د. و بابهای نبازسازی ديوارشهر اورشليم اختصاص دارترميم و 

شوند. بخش اول به ما ميگويد که چگونه ملکوت خدا تقويت کردن قوم را شامل می

شود و دربخش دوم تقديس و وقف شدن قوم را شاهديم. پيش از آنکه نشان داده می

بايست ابتدا می ،راده خدا نمايندمردم بتوانند خود را وقف گام نهادن در مسير تحّقق ا

ملکوت خدا اعالم گردد. خدمت نحميا در آن روزگار موازی با درک خدمت بقّيه 

 درعصر حاضر است. 

يابيم که مخالفان برای ممانعت از انجام کار در بخش اول کتاب نحميا در می

مسخر ها در ابتدا به شکل تشوند. مخالفتبازسازی ديوار به سرعت وارد عمل می

به ويژه زمانی  ،چينیند و بعد به شکل توطئه و دسيسهوشنمودن ظاهر می و تحقير

انگيزی پيش ميرود. اما نحميا با حکمت و درايت که فرآيند کار با سرعت اعجاب

کند و کار را به انگيزی که خدا به وی داده است بر تمام مشکالت غلبه میحيرت

 پايان ميرساند. 

ايشان را “نحميا در باب دوم کتاب خود از نفرت و خشم دشمنانش سخن ميگويد: 

(. چه چيزی در وجود اين بقّيه بازگشته از اسارت و 10: 2) ”بسيار ناپسند آمد

انگيخت؟ آنها عمليات بازسازی ايشان آنقدر مهم بود که خشم دشمنان را بر می

دانستند که اورشليم شهر خداوند است و بازسازی حصار آن به منزله اعالم می

. برای دنيا هيچ اهّميت ندارد که مسيحيان در ساختمان کليسا ميباشدملکوت خدا 

، جشن بگيرند و حتی مبشرينی را به بخوانندجمع شوند، سرودهای روحانی 

يل ملکوت را موعظه کند، کشورهای جهان سّوم اعزام دارند. اما چنانچه کليسا انج

باشد، آنگاه دنيا غضبناک و انگيز نجات و رستگاری میکه شامل خبر شادی بر

خشمگين خواهد شد. تا هنگامی که کليسا، دنيا را به عنوان ملکوت شيطان معرفی 

نکند همه چيز خوب خواهد بود. اما زمانی که واقعّيت ملکوت شيطان را در مقابل 

دارد، آنگاه تمام خشم و نفرت جهنم  د و نقاب از چهره آن برملکوت خدا آشکار کن

 برانگيخته خواهد شد. 



109 
 

 

 ها بازديد و برآورد خرابی

های ديوار اورشليم توسط باب دوم در ادامه به شرح بازديد و برآورد وسعت خرابی

آوری اطالعات الزم زمينه شروع کار را فراهم ساخت. پردازد. او با جمعنحميا می

مسيحّيت امروزی در قياس با معيارهای  ما بررسی درست و مناسبی از اگر

خرابی آن  ةخواهيم توانست تصوير درستی از گستر ،راستين کالم خدا بعمل آوريم

از ( 1 :سازدآشکار میچند حقيقيت را  عرضه کنيم. چنين ارزيابی و برآوردی

که لوتر نتوانست همه آنها ند اهائی وارد آن شدهاصالحات کليسا، ِبدعت زمان آغاز

در ميان  ،و جسم و گناه دنيا شيطان توانست با کارگيری از (2. کن کندرا ريشه

بسياری از مسيحيان در پی  (3 .فرزندان خدا هرج و مرج و آشفتگی بياندازد

صحيح اها و اعمال نآموزه ”روحانيون روحانيون وغير“ نظام( 4شهوات هستند. 

و ساير  ،روح ايزابل در کليسا نفوذ کرده است (5ه است. بسياری را اشاعه داد

ها بسيار زياد و هم ميزان کاری که بايد مواردی از اين دست. هم ميزان خرابی

هنگامی که به حجم گسترده صدماتی که  صورت بگيرد بسيار عظيم است! تا

ته زده است پی ببريم، و تا زمانی که از سوی خداوند برانگيخ ”هکليسای خراب“

شما بالئی را که در آن هستيم که اورشليم “شويم، ميتوانيم همراه با نحميا بگوئيم: 

بينيد. بيائيد و حصار هايش به آتش سوخته شده است میچگونه خراب و دروازه

 (. 17 :2 يا)نحم ”اورشليم را تعمير نماييم تا ديگر رسوا نباشيم

 یات عملتمسخر و تحقیرنمودن 

 ”.قوی ساختند کار خوبدستهای خود را برای “خوانيم که میدر ادامه باب دوم 

 ”کار خوب“هللويا! کالم خدا تأکيد کرده است که کار کردن برای ملکوت خدا 

است. مسيحيان با برخورداری از امتياز توّلد تازه روحانی، فرزندان خدا هستند. 

تنها محدود   ”بکار خو“ملکوت درگير نيستند. اين  ”کار خوب“ليکن تمام آنها در 

به دعوت مردم جهت شناخت مسيح و جای گرفتن در ميان اعضای خانواده خدا 

باشد بلکه همچنين شامل دعوت مردم به موعظه انجيل ملکوت و زيستن بر نمی

 سازد. طبق آن ميباشد که ايشان را فاتح و پيروزمند می

ازی حصار اورشليم کارگران پيروزمند ملکوت در روزگار نحميا فّعاالنه در بازس

شرکت داشتند. در اين ميان دشمنان ايشان تالش کردند تا از طريق تمسخر و تحقير 

ما را استهزا “دلسرد نمايند:  ”کار خوب“، ايشان را از ادامه بقيـۀ وفادارکردن 

کنيد؟ آيا بر پادشاه نمودند و ما را حقير شمرده گفتند اين چه کار است که شما می

 (. 19: 2 يا)نحم ”يد؟انگيزفتنه می
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خيزند تا کار نيک موعظه به انجيل ملکوت خدا را بر می بقيـۀ وفادارزمانی که 

ايمانان( د، پيمانی نامقّدس )پيمانی ميان ايمانداران ظاهری و برخی بینانجام بده

کند تا ايشان را تحقير وتمسخر نمايد. پاسخ الزم در قبال اين پيمان نامقّدس سعی می

خدای آسمانها ما را کامياب “بايد همان باشد که نحميا خطاب به دشمنان خود گفت: 

 شماخواهيم نمود. اّما  خواهد ساخت. پس ما که بندگان او هستيم برخاسته تعمير

 ”باشدنصیبی و نه حّقی و نه ذکری می نه]سنبلط، طوبيا، جشم[ را در اورشليم 

 ،کرد(. هنگامی که خداوند عيسی ساختار ملکوت آسمان را تشريح می20: 2 يا)نحم

خواهم  حًاآنگاه به ايشان صري“کلماتی متفاوت را بيان نمود:  پاسخی مشابه ولی با

(. اين 23: 7)متی  ”گفت هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شويد

اعالم ملکوت آسمان  ”کار خوب“خواهند مانع ازکاران افرادی هستندکه میبد

معجزات بسيار انجام بدهند، ارواح  – بشوند. آری ممکن است آنها ايماندار باشند

اما نه در چهارچوب ملکوت. اين افراد در  – و نبّوت نمايند نندپليد را اخراج ک

محور و بدکار بلکه کارگرانی خودکنند. اعالم و پيشبرد ملکوت خدا مشارکت نمی

 هستند که نصيبی از خداوند در سلطنت هزاره او نخواهند داشت. 

 وحدت و هماهنگی در بازسازی 

در کار  بقيـۀ وفادارباب سوم کتاب نحميا به بازگويی و تکريم مشارکت تمامی 

آن،  ةدر نتيج ، کهخوب مرّمت و بازسازی حصار شهر اختصاص يافته است

خويش را به اين  بقيـۀ وفادارم بعنوان ملکوت خدا معرفی و اعالم شد. خدا اورشلي

د و به اين نحو نام آنان تا نموکالمش ثبت  در را اسامی ايشان که ترتيب پاداش داد

 برابر ديدگان او خواهند بود.  ابد در

. پانزده بار تکرار شده است ”به پهلوی ايشان“يا  ”به پهلوی او“در باب سه عبارت 

تکرار شده است. اين  ”بعد از ايشان“و  ”بعد از او“مرتبه نيز عبارت  16همچنين 

عبارات مبين وحدت و يکدلی در انجام کار هستند. کارگران در کنار يکديگر تمام 

ديوار را کشيدند. کار به نحو بسيار منظمی پيش رفت. آنها از دروازه گوسفند که 

از کردند. سپس به ترتيب به سمت دروازه ها به هيکل بود آغمحل ورود قربانی

ماهی، دروازه وادی، دروازه خاکروبه، دروازه چشمه، دروازه آب، دروازه اسبان، 

 به دروازه گوسفند رسيدند. باز از آنجا  رفتند وو دروازه شرقی پيش 

حصار بود. هر يک از کارگران با تمام وجود  بخش در اينکار خودعامل وحدت

يل کار بود. تقسيم کار و واگذاری مسئوليت به نحو زيبائی انجام خود خواهان تکم

شده بود. هر گروه در تکميل بخشی از حصار که بر عهده ايشان گذاشته شده بود با 

طلبی کرد. هيچکس در انديشه تکروی، تجزيهيکپارچگی و از دل و جان تالش می

ديگری کار  ”بعد از“يا  ”به پهلو“يا رقابت و چشم و هم چشمی نبود. هر شخص 

 ميکرد. در نتيجه، کار خوب به کمال رسيد. 
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چه چيزی  ،های آشکار و ناخوشايند مسيحّيت امروزدر شرايط تفرقه و جدايی

داشتن هدف  ،ميتواند عامل وحدت و يکدلی در ميان مسيحيان باشد؟ يک راه حل

ر کليسای يعنی موعظه ملکوت خدا و تالش برای استقرار آن. در ه – مشترک است

که آنچه خداوند ما  اين صورت است در محّلی پرچم ملکوت بايد افراشته شود. تنها

به اين بشارت ملکوت در تمام عالم موعظه “فرمود جامه عمل خواهد پوشيد: 

: 24)متی   ”ها شهادتی شود. آنگاه انتها خواهد رسيدخواهد شد تا بر جميع اّمت

يافتنی باشد که فرزندان خدا با هدف واند دست(. وحدت و يکدلی تنها زمانی ميت14

 يکديگر اقدام کنند.  ”بعد از“يا  ”به پهلو“مشترک موعظه ملکوت خدا 

 مدادن کال ال قرارسؤمورد 

به ما نشان ميدهد که دشمن هرگز بدون مبارزه دست از  4کتاب نحميا باب 

همزيستی کشد. بين ملکوت خدا و ملکوت شيطان هيچ های خود نمیفعالّيت

تواند به وجود آيد. متأسفانه بسياری از مسيحيان در عصر آميزی نمیمسالمت

کنند که گوئی ميان خدا و ای رفتار میحاضر و در نظام کنونی جهان به گونه

بس اعالم شده است. در حالی که به هيچ وجه اينگونه شيطان ترک مخاصمه و آتش

شمن خدا بجنگيم. ما اينجا هستيم تا نيست. علت زيستن ما اين است که بر ضد د

بشرّيت  ةقلمرو از دست رفته خود را باز پس بگيريم و ملکوت خدا را به هم

موعظه کنيم. و اگر ما در راستای انجام آنچه وظيفه داريم گام برداريم، دشمن نيز 

بخش مجبور خواهد بود خود را نشان بدهد. چنانچه ما به عنوان جنگجويان رهايی

بار خود دشمن پنهانی به اعمال شرارت ،االنه در صحنه نبرد حاضر نشويمخدا فّع

ای برای ساکت کردن مسيحيان واعظ ادامه خواهد داد. شيطان از هر ترفند و حيله

کند ليکن قدرت غلبه بر آنان ندارد! نبرد روحانی چهره دشمن را ملکوت استفاده می

 آشکار و او را شرمسار ميسازد. 

آميز وارد صحنه االت کنايهسؤبينيم که با تاب نحميا شيطان را میک 4در باب 

هنگامی که سنبلط “شود، همان ترفندی که قباًل در باغ عدن به کار برده بود: می

شنيد که ما به بنای حصار مشغول هستيم، خشمش افروخته شده بسيارغضبناک 

شگر سامره متکّلم شده گرديد و يهوديان را استهزا نمود. و در حضور برادرانش و ل

کنند؟ آيا شهر را برای خود مستحکم خواهند گفت اين يهوديان ضعيف چه می

ساخت؟ و قربانی خواهند گذرانيد؟ و در يک روز کار را به انجام خواهند رسانيد؟ 

های خاکروبه زنده خواهند ساخت؟ و حال آنکه سوخته شده است. و سنگها از توده

کنند باال او بود گفت اگر شغالی نيز بر آنچه ايشان بنا میو طوبيای عمونی که نزد 

  .(3-1: 4 يا)نحم ”رود حصار سنگی ايشان را منهدم خواهد ساخت!

سنبلط والی سامره و طوبيا فرماندار عمون بودند، دو شخصّيت متنّفذ و قدرتمند در 

ميتوانستند يا نميتوانستند از  ”يهوديان ضعيف“ال اين نبود که آيا سؤجامعه خود. 
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توانست آن کار می خدابلکه موضوع اين بود که آيا  ،سنگهای مرده حصار بنا کنند

يهود چه اندازه ضعيف بودند. اگر خدا گفته  ةرا انجام بدهد يا خير. مهم نبود که بقّي

 بود پس به انجام ميرسيد. 

ر شديد بود. آيا براستی خدا در اين شرايط، وسوسه ترديد و شک در مورد خدا بسيا

توانستند به خدا اعتماد يهود می ةداد؟ آيا اين تعداد اندک بقّياين کار را انجام می

قباًل در کالمی که خدا  ،کنند؟ نحميا ميدانست آنچه که قصد انجام دادنش را داشت

 بيان فرموده بود تکميل و انجام شده بود، اگر چه دشمن سعی داشت شک و ترديد را

 دامن بزند. 

مشابه اين ترفند در مورد خداوند عيسی، هنگامی که در بيابان مورد آزمايش قرار 

شيطان با  ،گرفت، به کار رفت. پس از آنکه او چهل شبانه روز، روزه گرفته بود

: 4)متی ”اگرپسر خدا هستی بگو تا اين سنگها نان شود“اين وسوسه به نزد او آمد:  

ی نيست که سنبلط بدنبال ايجاد آن بود وقتی که پرسيد: (. آيا اين شبيه چالش3

تجربه  آن عيسی در پاسخ ”های خاکروبه زنده خواهند ساخت؟ها از تودهسنگ“

ای مکتوب است انسان نه محض نان زيست ميکند بلکه به هر کلمه“کننده فرمود: 

ود که (. از نظر عيسی نکته مهم اين نب4: 4)متی ” که از دهان خدا صادر گردد

سنگها به نان تبديل شوند. بلکه مهم اين بود که هر معجزه در راستای هدف خدا و 

خدا زندگی کند نه توسط  ةتحّقق کالم او انجام گيرد. انسان بايد به وسيله کلم

 معجزات. 

پذير نيست. اما دشمن کننده موعظه ملکوت خدا يک عمل شکستکار بازسازی

ناپذير و ثابت بايست بر بنياد جنبشلوه بدهد. ما میدوست دارد که آن را اينگونه ج

 کالم خدا بايستيم. 
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 فصل بیست و دّوم

 بناکنندگان و جنگجويان ملکوت

  .(20: 4)نحميا  ”خدای ما برای ما جنگ خواهد نمود“

 جنگ روحانی کار همراه با 

 . در صددرا تمسخر و تحقير ميکردنددشمنان خشمگين کار خوب بازسازی حصار 

زبان نحميا را مرعوب و دلسرد نمايند. اما نحميا به جای با کنايه و زخم ودند کهب

کار “هر گونه واکنش دست به دعا برداشت و بناکنندگان حصار با تمام وجود به 

بينی شده آن رسيد. در راه بلندی پيشادامه دادند تا مرّمت حصار به نيمه ”خوب

مورد توجه قرار بدهيم: اول اهمّيت دعا و دوم  اينجا الزم است دو نکته را به ويژه

نّيت و انگيزه قلبی. هنگام مواجه شدن با خطرات، بايد اين دو نکته همواره از سوی 

انجام بدهند رعايت شود.  ”کار خوب“اند تا برای خدا کسانی که فراخوانده شده

و  هنگامی که کار در حال پيشرفت است، نخستين واکنش دشمن همواره تحقير

به صورت ابراز خشم و نفرت و توهين نمايان  ،باشد و در مرحله بعدتمسخر می

بر کار به خوبی آگاه بود. به همين  انميشود. نحميا از خطر اين حمالت و تأثيرش

 جهت قلب خود را در دعا به حضور خدا بلند کرد. 

 ”کار بودزيرا که دل قوم در “و خدا از طريق نحميا تمامی قوم را تشويق نمود: 

ها شّدت گرفت و دشمن برای متوقف ساختن روند بازسازی (. مخالفت6: 4يا )نحم

چينی زد. در اين مرحله نحميا برای مقابله با تهديد جديد دشمن قدم به دست به توطئه

عمونيان و اشدوديان شنيدند که  چون سنبلط و طوبيا و اعراب و“ميدان گذاشت: 

آنگاه خشم  ،شودهايش بسته میاست و شکاف مرمت حصار اورشليم پيش رفته

که بيايند و با اورشليم جنگ  جمیع ايشان توطئه کردندايشان به شّدت افروخته شد و 

نمايند و به آن ضرر برسانند. پس نزد خدای خود دعا نموديم و از ترس ايشان روز 

 (. 9-7: 4 يا)نحم ”در مقابل ايشان قرار داديم پاسبانانو شب 

ت تصويری عالی، چشمگير و واقعی از جنگ روحانی به خاطر ملکوت خدا اين آيا

خدا را چندان  بقيـۀ وفاداررا در برابر ديدگان ما قرار ميدهند. ابتدا، دشمن عملکرد 

و صرفًا به تمسخر و تحقير ايشان پرداخته بود. اما زمانی که  هتلّقی نکرد یجد

ا ساير دشمنان راستی و حقيقت تبانی ب ،خشمگين شده ،کنددريافتند کار پيشرفت می

موعظه ملکوت خدا  ”کار خوب“ ضدکردند. آنها با قاطعيت تصميم به جنگ بر 

گرفتند. در مقابل، قوم خدا فعاالنه کار ميکردند، دعا، حراست و نگاهبانی 

نمودند. آنان در تکيه و اعتماد بر خدا هرگز مسئوليت انسانی و تدابير احتياطی می

نبردند. از يکسو با ايمان به خدا توّکل کردند و از سوی ديگر با همکاری  را از ياد
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و مداومت به تالش خود ادامه دادند. رعايت هر دوجنبه برای نيل به موفقّيت 

 ضرورت دارد. 

 کار همراه با مشکالت داخلی 

بايستی با مشکالت خدا نه فقط از آزار دشمنان در رنج بود بلکه می بقيـۀ وفادار

يهوديان گفتند که قّوت حّماالن تلف شده است و “داخلی نيز دست و پنجه نرم کند. 

گفتند: آگاه توانيم حصار را بنا نماييم. و دشمنان ما میهوار بسيار است که نمی

نخواهند شد و نخواهند فهميد تا در ميان ايشان داخل شده ايشان را بُکشيم و کار را 

م. و واقع شد که يهوديانی که نزد ايشان ساکن بودند ده مرتبه به ما گفتند تمام نمايي

-10: 4يا )نحم ”چون شما برگرديد ايشان از هر طرف بر ما حمله خواهند آورد

12 .) 

اينک نحميا با مشکالت بزرگتری مواجه بود. کارگران خسته بودند و از بابت 

بقيـۀ معمول يک  شتند. به طوروسعت کار جابجا نمودن آوار و سنگها شکايت دا

ناچار است با فساد و انحرافی که در ميان قوم خدا نفوذ کرده است و در  وفادار

طول سالها روی هم انباشته شده است دست و پنجه نرم کند. چنين انحرافاتی به 

شود. در اين ميان هر چه زمان طور معمول از نسلی به نسل ديگر منتقل می

 از ميان قوم خدا دشوارتر خواهد بود.  هازدودن آنبيشتری سپری شود، 

اگر چه لوتر نهضت اصالحات را به ارمغان آورد اّما انحرافات متعّددی را که الزم 

در ضمنی که خدا  ،. در اين مقطع از تاريخناديده گرفتبود با آنها برخورد کند 

 اما اعالم نمايند،افرازد تا حصار را مرّمت کنند و ملکوت او را میبررا  ایهبقّي

شوند. ديدن چنين محيطی روبرو می ”هوار“ها و خرابی از زيادی مقدارآنان با 

فاسد و محدودّيت امکانات، موجب آن خواهد شد که شهامت خود را از دست بدهند 

 و دلسرد شوند. 

پراکنی همواره آماج سخنان دلسرد کننده و شايعه بقيـۀ وفادارگذشته از اين، 

آميز، انتقادات و هستند. اخبار تهديد ”ايشان ساکن نزد در“که  باشندمی مسيحيانی

بايد بر روی  بقيـۀ وفادارکنند. اما گوش ها در برابر کارگران مانع ايجاد میاهانت

است. اگر  ها و اغراض دشمن کاماًل آشکارچنين سخنانی بسته باشد. اهداف، انگيزه

هر گاه خدا “کردند. اما جالل بر خدا را تمام میکشتند و کار بودند همه را می قادر

(. از آنجا که کار خوب به خدا تعّلق 31: 8 يان)روم“با ما است کيست به ضد ما؟ 

کنند او فرمايد. و چون دشمنان با خدا معاندت میاو قّوت الزم را نيز عطا می ،دارد

 ايشان را نابود ميسازد. 

  همراه با اسلحهکار 
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پس قوم را در جايهای پست، در عقب حصار و بر “بهترين دفاع ما، حمله است: 

ها های خالی تعيين نمودم و ايشان را بر حسب قبايل ايشان با شمشيرها و نيزهمکان

های ايشان قرار دادم. پس نظر کرده برخاستم و به بزرگان و سروران و و کمان

اوند عظيم و مهيب را بياد آوريد و به جهت بقّيه قوم گفتم: از ايشان مترسيد بلکه خد

-13: 4 يا)نحم ”های خود جنگ نماييدبرادران و پسران و دختران و زنان و خانه

14 .) 

رويارويی  ”.جنگ نماييد .و را بياد آوريد.. خداوند... مترسيد...“نحميا گفت: 

ران بار ضرورت ندارد. آنچه الزم ميباشد اين است که ايماندابزرگ و خشونت

ضعيف را تقويت کنيم و ايشان را تشويق نماييم که از دشمن نهراسند و در حالی که 

 به کار بنای حصار مشغول هستند مستعد جنگ باشند. 

آنانی که حصار “اينگونه خالصه شده است:  بقيـۀ وفادارعملکرد و طرز برخورد 

يک دست کار  ها هر کدام بهبردند و عملهرا بنا ميکردند و آنانی که بار می

گرفتند. و بنايان هر کدام شمشير بر کمر خود کردند و به دست ديگر اسلحه میمی

خدای ما برای ما  و به بزرگان و سروران و بقّيه قوم گفتم... کردند...بسته بنايی می

متشّکل است از بنا کنندگان و  بقيـۀ وفادار(. 20-17: 4 يا)نحم ”جنگ خواهد کرد

ها، قوم ملکوت در جنگاوران که اعتماد و تکيه آنان بر خداوند است. در تمام نسل

توانند وجود هر دو جنبه را اند. بسياری از مسيحيان نمیحال مرّمت و مبارزه بوده

در زندگی شخصی و حيات کليسايی خود مشاهده کنند. معمواًل يکی قربانی ديگری 

 د و يا ارزش آن در قياس با جنبه ديگر ناديده گرفته ميشود. ميشو

خوشابحال “اندازيم: نگاهی به عهد جديد می ،با توجه به متن مورد بررسی خود

(. زمانی که شخصی 15: 14قا )لو ”کسی که در ملکوت خدا غذا می خورد

شنيد:  تواند او را پيروی کند و وارد ملکوت شود، پاسخازعيسی پرسيد چگونه می

برجی داشته باشد و اول ننشيند تا برآورد خرج آن را  بنایکيست از شما که قصد “

يا کدام پادشاه است که برای مقابله  يا ّقوت تمام کردن آن را دارد يا نه؟...آبکند که 

که آيا با ده هزار سپاه قدرت  با پادشاه ديگر برود جز اينکه اول نشسته تأمل نمايد

(. 31-28: 14)لوقا  ”آيد؟ارد که با بيست هزار لشگر بر وی میمقاومت کسی را د

دراينجا عيسی بر دو جنبه مؤثر در زندگی ملکوت تأکيد کرده است: بنا کردن و 

 جنگيدن. 

 

 کار همراه با انکار نفس 

کتاب نحميا شاهد بروز مشکلی جديد و بسيار جدی و خطرناک هستيم.  5در باب 

کشی ميکردند و بر برادران خود ستم مينمودند. نحميا بهرهفقرا  افراد ثروتمند از



116 
 

ای از انکار نفس و از خودگذشتگی را در برابر ايشان قرار تصميم گرفت نمونه

بلکه حتی از حقوق قانونی  ،بدهد. او نه تنها با اخذ ماليات از فقرا مخالفت کرد

خويش به عنوان والی يهوديه چشم پوشيد. اين نمونه واکنش سريع و مثبتی را بدنبال 

مردم فقير تسکين يافته، مملو  ،عّيت کردندتبداشت. هنگامی که بزرگان قوم از نحميا 

 از شادی شدند. در نتيجه کار با شور و اشتياقی جديد ادامه يافت. 

 و الگوی بسيار بزرگی است که پولس در خصوص او مينويسد: خداوند ما نمونه

دولتمند بود برای شما  نددانيد که هر چزيرا که فيض خداوند ما عيسی مسيح را می“

بقيـۀ (. نحميا و ساير 9: 8 تيانقرن 2) ”فقر او دولتمند شويد فقير شد تا شما از

: 20)اعمال ”تر استخندهدادن از گرفتن فر“از حکم خداوند پيروی کردند:  وفادار

کار “(. بيائيد همه به دنبال رد پای عيسی حرکت کنيم مبادا در جهت مخالف 35

قرار بگيريم و مانعی در برابر ملکوت خدا بشويم. به منظور ممانعت از  ”خوب

عملکرد دشمن که قصد متوقف ساختن کار خدا را دارد همه ما بايد نگرش و رفتار 

 قرار دهيم. را سرلوحه خويش  مسيح
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 فصل بیست و سّوم

 قوت خدا برای انجام کاری عظیم

 (. 9: 6)نحميا  ”پس حال ای خدا دستهای مرا قوی ساز“

پيشبرد ملکوت خدا از طريق موعظه انجيل ملکوت عاملی است که بيش از هر 

از چندين ترفند  نحمياکتاب  6شود. باب چيز موجب يأس و سرخوردگی دشمن می

چون سنبلط و طوبيا و جشم عربی و ساير دشمنان ما “دشمن پرده بر ميدارد: 

با آنکه  ،ای در آن باقی نمانده استام و هيچ رخنهشنيدند که حصار را بنا کرده

سنبلط و جشم نزد من فرستاده  ،پا ننموده بودم هايش را هنوز بردرهای دروازه

هات بيابان اونو مالقات کنيم. اما ايشان قصد ضرر من گفتند: بيا تا در يکی از د

داشتند. پس قاصدان نزد ايشان فرستاده گفتم: من در مهّم عظيمی مشغولم و نميتوانم 

و  ؟کار حينی که من آن را ترک کرده نزد شما فرود آيم به تعويق افتد فرود آيم چرا

ل اين جواب به ايشان پس ايشان چهار دفعه مثل اين پيغام به من فرستادند و من مث

 (. 4-1: 6 يا)نحم ”فرستادم

دانست که دشمنان او در ورای اين درخواست به توطئه بر ضّد نحميا به خوبی می

ممانعت از ادامه روند بازسازی حصار بود. از آنجا که  آنها اند. هدفاو نشسته

فريب و جويی کارآيی نداشت، آنها به قصد براندازی، از راه خشونت و ستيزه

سازش کاری وارد شدند. نحميا مردی با ثبات شخصّيت و قلبی کاماًل وقف شده 

برای کار خدا بود. او خيلی سريع به نيرنگ دشمنان پی برد و دريافت که آنها 

اند. اگر چه در ظاهر پيشنهاد صلح ديدگاه خود را نسبت به ملکوت خدا تغيير نداده

 شانآنان واقف بود و هيچ توجهی به پيشنهاد داشتند، اما نحميا به انگيزه واقعی

که بدان مشغول بود جلوگيری  ”مهم عظيمی“د. در نتيجه وی از ايجاد وقفه در کرن

حاصل به منزله عدول کردن و کرد. برای نحميا صرف وقت به جهت گفتگوهای بی

 بود.  ”فرود آمدن“

 ناديده گرفتن شايعات افترا آمیز 

تاکتيکش بار ديگر با شکست روبرو شده است به ابتکار  که دشوقتی دشمن متوجه 

پس سنبلط دفعه پنجم خادم خود را به “افترا.  سالح شايعه و  – جديدی دست زد

 (. 5: 6يا)نحم ”همين طور نزد من فرستاد و مکتوبی گشوده در دستش بود

ای اين کار، روالی متداول و پذيرفته شده نبود. دولتمردی همچون سنبلط هرگز بر

بدون مهر و موم ارسال نميکرد. اما در اين موقعيت او به عمد  ةدولتمردی ديگر نام

امکان خواندن مضمون آن را داشته  کسیای غير ممهور فرستاده بود تا هر نامه
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در اين متن اهّميت زيادی دارد و بايد در پرتو  ”مکتوبی گشوده“باشد. عبارت 

 مختّصات دقيق تاريخی تفسير گردد. 

در ميان اّمتها شهرت يافته است و جشم اين را می “آن نامه نوشته شده بود:  در

کنی و تو انگيزی داريد و برای همين حصار را بنا میگويد که تو و يهود قصد فتنه

تا درباره تو  ایخواهی که پادشاه ايشان بشوی. و انبيا تعيين نمودهبر وفق کالم می

هودا پادشاهی است. و حال بر وفق اين کالم، خبر در اورشليم ندا کرده گويند در ي

 (. 7-6: 6)نحميا  ”به پادشاه )فارس( خواهد رسيد. پس بيا تا با هم مشورت نماييم

حصار و اعالم پادشاهی توجه کنيد. همچنين دقت داشته  بازسازی بين ةبه رابط

باشيد که اعالم پادشاهی به منزله شورش و عصيان بود. تمام اين اّتهامات واهی 

زيرا جميع “آن را آشکار کرده است:  9کردند که نحميا در آيه هدفی را دنبال می

کار باز دارند تا ايشان خواستند ما را بترسانند به اين قصد که دستهای ما را از 

نحميا در پاسخ به ترفند جديد دشمن ابتدا پيامی با اين مضمون برای  ”.کرده نشود

گويی واقع نشده است بلکه آن را از دل خود مثل اين کالم که تو می“آنها فرستاد: 

پس حال ای خدا “و سپس به حضور خدا دعا کرد:  ،(8: 6) ”ایابداع نموده

 (. 9: 6) ”دستهای مرا قوی ساز

وفاداری که در کار عظيم اعالم ملکوت خدا مشغول هستند ميبايد همچون نحميا  ةبقي

های خودخواهی و خود تکريمی از توجه کردن به شايعات و اتهامات ملکوت

کند به خاطر ملکوت خودش نيست حصار را بنا می بقيـۀ وفاداراجتناب کنند. اگر 

االرباب است. اگر آنها در دام ترس و رببلکه به خاطر بازگشت پادشاه پادشاهان 

آنگاه دستهايشان سست خواهد شد و کار پيشرفت  ،از افترا و اتهام گرفتار شوند

 نخواهد کرد. 

 تشخیص دادن انبیای دروغین 

هايی که دشمن به کار برد استفاده از انبيای دروغين جهت يکی از آخرين حيله

ن او بود تا شايد از اين طريق بتواند مرعوب ساختن نحميا و همکاران و کارگرا

ترين (. اين يکی از خطرناک14-10: 6 ياآنها را از ادامه کار خوب باز دارد )نحم

ترين ابزاری است که شيطان برای ممانعت از کار خدا استفاده کرده و قدرتمند

نزد انبيای کذبه احتراز کنيد که به لباس ميشها  از“است. خدا به ما هشدار داد که: 

 (. 15: 7)متی  ”باشندآيند ولی در باطن گرگان درنده میشما می

انبيای کذبه چه کسانی هستند؟ اشخاصی که به هر طريق قوم خدا را از اعالم 

سازند. وقتی عيسی از انبيای کذبه سخن گفت ما را در ابهام ملکوت خدا دلسرد می

آن در و وسيع است آن تنگ داخل شويد. زيرا فراخ است  در از“باقی نگذاشت: 

طريقی که مؤدی به هالکت است و آنانی که بدان داخل می شوند بسيارند. زيرا 
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تنگ است آن در و دشوار است آن طريقی که مؤدی به حيات است و يابندگان آن 

 (. 15-13: 7)متی  ”اند. اما از انبيای کذبه احتراز کنيدکم

اخ و طريق وسيع که مؤدی به انبيای دروغين شمار کثيری را به سوی در فر

شوند ثمرات آنها هستند که وارد می ”بسياری“هالکت است هدايت ميکنند. عده 

(. 16: 7)متی  ”های ايشان خواهيد شناختايشان را از ميوه“چنانکه عيسی فرمود: 

انبيا و خادمين راستين انجيل، فرزندان خدا را به سوی در تنگ و طريق دشوار 

دانند که هر ايماندار بايد در مقابل تخت داوری مسيح بايستد آنها میکنند. هدايت می

و در قبال کارهايی که در بدن او انجام داده است پاسخگو باشد. خداوند عيسی ادامه 

نه هرکه ]در طريق وسيع[ مرا خداوند، خداوند گويد داخل ملکوت آسمان “دهد: می

مرا که در آسمان است به جا آورد.  گردد. بلکه آنکه ]در طريق دشوار[ اراده پدر

خداوندا، خداوندا، آيا به نام تو نبّوت ننموديم و به  :بسا در آن روز مرا خواهند گفت

ظاهر نساختيم؟ آنگاه به  اسم تو ديوها را اخراج نکرديم و به نام تو معجزات بسيار

 ”ور شويدمن د ای بدکاران از .ايشان صريحًا خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم

 (. 23-21: 7)متی 

انبيای  ”از انبيای کذبه احتراز کنيد!“حکم خداوند در اينجا صريح و مؤکد است: 

دروغين در عصر نحميا به عمد يا نادانسته در جهت ممانعت از کار مرمت حصار 

 ،کردند. امروز نيز شرايط تغيير نکرده است. انبيای دروغيناورشليم حرکت می

انجيل ملکوت را موعظه نميکنند بلکه به طور مستقيم يا غير مستقيم در برابر آن 

شوند و در طريق دشوار گام نمايند. ايماندارانی که از در تنگ داخل میمقاومت می

و يک رهبر  بقيـۀ وفادارنهند پاداش خواهند گرفت. نحميا يک عضو راستين می

 ا تشخيص ميداد. حقيقی بود که هر ترفند و حيله دشمن ر

 اتمام کار خدا 

به اتمام رسيد و واقع شدکه چون جميع دشمنان ما اين را شنيدند و  پس حصار...“

در نظر خود بسيار پست شدند و  ،همه امتهايی که مجاور ما بودند اين را ديدند

(. شايد 16-15: 6 يا)نحم ”جانب خدای ما معمول شده است اين کار ازدانستند که 

ها و خطرات کار را باشد چرا که دشواری” پس“ مهمترين کلمه در اين آيات واژه 

تمام مشکالت و مخاطرات موجود، کار متعّلق به خدا  ا وجودبه ما يادآور ميشود. ب

به اتمام رسيد. حصار نماد خارجی و قابل  بقيـۀ وفاداربود و به دست او از طريق 

بود که از آن  ایهخدا بود. ملکوت خدا شامل تمام بقي داربقيـۀ وفايت ملکوت و ؤر

 وارد شود. حقيقی حراست ميکردند تا زمانی که پادشاه

ويژگی تالش و مجاهدت نحميا و بقّيه قوم در احتياط، شهامت و ايستادگی غيورانه 

تمام نيروهای مخالف است. دشمن کار خود را درابتدا با تمسخر و تحقير  در برابر



120 
 

چينی روی آورد و در نهايت به تهمت و افترا کرد، سپس به توطئه و دسيسهشروع 

محکم و راسخ  بقيـۀ وفادارای که به کار برد، متوسل شد. ليکن در قبال هر شيوه

ايستادگی کرد. هيچ چيز بر آنان کارگر نيفتاد، تا زمانی که حصار کامل شد. اين 

ای بود که بر ان از عظمت وظيفهمقاومت در برابر مخالفين نتيجه درک روشن آن

شوند. او با هدايت و عهده داشتند. حصارهای خدا همواره بدين روال بنا می

زيستن بر  ”مهم عظيم“و  ”کارخوب“های خود به کارگرانی که مشغول راهنمايی

 بقيـۀ وفاداررساند. طبق ملکوت وی و اعالم نمودن پيغام ملکوت او هستند ياری می

خوب پيش ميروند بی آنکه اجازه بدهند چيزی از درون يا از بيرون در مسير کار 

 ”کار خوب“مانع ايشان شود. هنگامی که ما در اين عصر و در اين نسل به انجام 

 مسحور کننده کالم خدا درس بگيريم.  و جالبادامه ميدهيم، باشد که از اين بخش 
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 فصل بیست و چهارم

  تفاوتیسازش و بیهای نشانه

  .( 5: 3تيموتاوس  2) ”کنندصورت دينداری دارند ليکن قّوت آن را انکار می“

 معیارها و ضوابط انجیل ملکوت 

( نشان 7الی  1هدف و مقصود من از بازنگری بخش اول کتاب نحميا )باب های 

بود. آنان آگاه بودند  بقيـۀ وفادارحصار اورشليم برای  زيادالعاده دادن اهّميت فوق

تواند يک ملکوت قدرتمند باشد. بنابراين با تمام توان يم بدون حصار نمیکه اورشل

ياوری کرد.  ”کارخوب“ خويش به مرّمت آن پرداختند و خدا ايشان را در انجام اين

ملکوت بود و  نمايانگرتوانست انجام گيرد که شهر تقديس و تحکيم تنها زمانی می

 مردم در آن مستقر شده بودند. 

اما اورشليم  ،هيکل در زمان نحميا بازسازی و تقديس شده بود اگرچه قباًل

نميتوانست بدون ديوار محافظش به عنوان يک ملکوت نماد حاکمّيت مطلق خدا بر 

مانند يک شهر بدون حصار  ”نجات توسط فيض“ ها باشد. در مسيحيت،تمام مّلت

نتها خواهد رسيد. ها موعظه شود، ااست. تنها زمانی که انجيل ملکوت به تمام مّلت

ما بايد با جديت تالش کنيم تا قوم خدا دريابند که نجات و ملکوت، يکسان نيستند، 

فيض و پاداش دو جنبه متفاوت در زندگی تازه ما در مسيح ميباشند و اينکه فديه، 

 بخشش فيض است در حالی که ملکوت آسمان، پاداش رشد و بلوغ ميباشد. 

 انبیای دوران بازسازی 

در عهد عتيق است اّما عهد عتيق با  بقيـۀ وفادارحاظ تاريخی، نحميا آخرين به ل

 تابهایالقدس در الهام کشود. زمانی که به حکمت روحکتاب مالکی بسته می

ريد ببينيم چه چيز اشوم. بگذزده میبه شدت مبهوت و حيرت ،انديشممقّدس میکتاب

کتاب او بخش  که باعث گرديدويژه و خاّصی در خدمت مالکی نبی وجود داشت 

 پايانی عهد عتيق قرار گيرد. 

مالکی مانند حجی و زکريا از انبيای دوران بازسازی بود. دوران بازگشت با 

پوشی ايشان از رفاه و امنيتی که در امپراتوری پارس و چشم بقيـۀ وفادارمراجعت 

ای از اين کره شهتا در گو پيش گرفتندداشتند آغاز گرديد. آنها سفری طوالنی را 

خاکی ملکوت خدا را بازسازی نمايند. دنيا با تحقير و نفرت به آنها نگاه ميکرد 

محور يک  اهميت و فقير،ليکن خدا از ايشان خشنود بود. اين گروه کوچک، بی

نبرد بسيار بزرگ و جهانی بودند. همه چيز به آنها بستگی داشت. چشم خدا به آنان 

آنها را تحت نظر داشت. خدا از ايشان بسيار خشنود بود چرا  بود و البته شيطان نيز
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رفتند تا ملکوت او را بر زمين اعالم نمايند. شيطان بيمناک و خشمگين که آنها می

 بود چون ملکوت او از سوی اين گروه کوچک به شدت تهديد ميشد. 

يد شدند و و به بابل تبع قوم اسرائيل به دليل نافرمانی از اراده و هدف خدا اسير

شد. سالها بعد پادشاه پارس تحت  چندی پس از آن بابل بدست سپاهيان پارس تسخير

الهام خداوند، اجازه داد که يهوديان به سرزمين مادری خويش بازگردند و اورشليم 

را بار ديگر بنا کنند. تنها شماری اندک از يهوديان تحت رهبری زروبابل والی 

به سرزمين موعود بازگشتند، مذبح را برپا نمودند و  يهوديه همراه با عزرای کاهن

برای خداوند قربانی گذرانيدند. سپس حصار اطراف اورشليم به سرپرستی و هدايت 

قوم و تکميل  بازگشتنحميا مرّمت و بازسازی شد. دوره زمانی حد فاصل ميان 

 شدن حصار اورشليم را دوران احيا و بازسازی مينامند.

  ”انبيای دوران بازسازی“که به  خدا از سه نبی استفاده کرد ،درخالل اين دوران

مشهورند. حجی و زکريا در زمان مرّمت هيکل و بازسازی مذبح حضور داشتند و 

مداومت در انجام کار خوب تشويق و ترغيب ميکردند.  را به پايداری و بقيـۀ وفادار

 شد.  صحنه وارد ،ليکن مالکی پس از برگزاری مراسم تقديس حصار شهر

 اش مالکی در زمینه تاريخی

به منظور درک نگارشات مالکی الزم است به دو نکته مهم توجه داشته باشيم: اّول 

بود. از اين  بقيـۀ وفاداراينکه مالکی نبی دوران بازسازی بود و دّوم اينکه او نبی 

 که بر که کتاب مالکی تنها به کسانی ارتباط دارد شوددو نکته چنين برداشت می

اراده ملکوت ميشمارند.  ةاند و خويشتن را انجام رسانندملکوت ايستاده اصل

را  های مالکی را نميشود و نبايد به قاطبه يهوديان اختصاص داد بلکه بايد آنهانبّوت

 به شمار آورد.  بقيـۀ وفادارارتباط با  صرفاً در

هيکل و مذبح مرّمت و  تاريخی کتاب مالکی به ما نشان ميدهد که زمينةنگاهی به 

 ،شدند. قوم، تقديس و تثبيت شدههای الزم گذرانيده میو قربانی ندبازسازی شده بود

کرده  تعاليم شريعت را فرا گرفته بودند و برای مّدت کوتاهی مطابق آن تعاليم رفتار

به تدريج منطقی بودن شرايط زندگی خود را، که در مقايسه با زندگی  امابودند. 

ال قرار دادند. آنها سؤهوديانی که در جهان پخش بودند تضاد داشت، مورد ديگر ي

 باعثراه را برای ورود مسيحای پادشاه آماده ساخته بودند ليکن تأخير در ظهور او 

که به تدريج در مورد اصول و ضوابطی که بر آنها اتکا داشتند دچار دودلی  شد

ّيتی در مناسک مذهبی ايشان وجود که ديگر واقع شوند. و سر انجام به جائی کشيد

از شرکت در پرستش احساس شادمانی و رضايت خاطر نميکردند.  نداشت. ديگر

فشارهای روزمره زندگی موجب شد تا از اصول و ضوابط اخالقی خود عدول 

 تفاوت شوند. مبّدل به افرادی متکّبر و بی ،کرده
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فساد و گمراهی کاهنان و  پيام داوری مالکی عليه رفتار زشت و شريرانه بقّيه،

ارتباط با خدا صادر گرديد.  ةويژ داشتن امتياز احساس امنّيت کاذب آنان به تصّور

قومی که می بايست نماينده ملکوت خدا باشند شهامت خويش را از دست داده بودند. 

به حقيقت های حجی و زکريا هنوز آنها سرخورده و مأيوس بودند چون نبّوت

ايمانشان رفته رفته به سوی بدگمانی و بدبينی تغيير جهت داد و در بودند.  نپيوسته

مورد عنايات الهی و توانايی خدا در رفع نيازهايشان دچار شک گرديدند. اين 

تشريفات تصّنعی، عبادات مکانيکی و تهی  .نگرش به مراسم عبادی آنان منتقل شد

تفاوتی نسبت ربانی، و بیيک و تقديم نمودن قاز احساس، تقّلب کردن در پرداخت ده

به شريعت و احکام اخالقی خدا از جمله نمادهای اين انتقال بودند. کاهنان ايشان 

اسيت و درايت روحانی خود حسدادند و گمراه بودند. آنان اعمال شريرانه انجام می

را چنان از دست داده بودند که متحّير مانده بودند که چرا خدا ايشان را برکت 

آخرين  .در چنين اوضاع و شرايطی بود که مالکی کالم خدا را اعالم کرددهد. نمی

 است.  بقيـۀ وفادارکالم هشدار به ، کالم در عهد عتيق

 در يک بررسی دقیق  بقیـۀ وفادار

های سنگ مالکی با طرح يک سلسله پرسش و پاسخ بدنبال راهی برای نفوذ در قلب

ا آنان بود. هيچ نبی ديگری غير از مالکی رو در روی بقّيه نايستاده بود. آنان ب ةشد

به خود مغرور  بقيـۀ وفادارگمراهی و فساد خويش به خاطر آگاهی از اصول  وجود

بودند ليکن آگاهی و معرفت ايشان فاقد ايمان و عمل بود. خدا از طريق مالکی به 

ی نزنيد! شما بايد در داوری قرار بگيريد و خود را به حماقت و نادان“آنان گفت: 

سخنان مالکی دارويی بسيار تلخ برای  ”.بدانيد که همگان پاداش خير نخواهيد يافت

اين عصر ميتواند داروی مناسب و خوشايندی باشد.  ةآن زمان بود. اما برای بقّي ةبقّي

ال بدنی زيرا الزم است که همه ما پيش مسند مسيح حاضر شويم تا هر کس اعم“

خود را بيابد به حسب آنچه کرده باشد ]نه بر حسب آنچه باور داشته است[ چه 

 .(10: 5 تيانقرن 2) ”نيک، چه بد

مسيحيان بدرستی  ةچون ايام آخر به سرعت نزديک ميشود، کالم مالکی در حّق بقّي

 بقيـۀ وفادارکند. پس الزم است از هشداری که مالکی طی شش پرسش به صدق می

قوم خدا داده است مطلع و آگاه باشيم: چگونه خدا ما را دوست داشته است؟ )مالکی 

(. چگونه به 9: 2الی   6: 1ايم؟ )مالکی (. چگونه نام خدا را حقير شمرده2-5: 1

ايم؟ (. چگونه خدا را خسته کرده16-10 :2 ايم؟ )مالکیعهد خدا خيانت کرده

(. چگونه 12-7: 3ايم؟ )مالکی فريب داده (. چگونه خدا را3:6الی  17: 2)مالکی 

 (. 15-13: 3ايم؟ )مالکی بر ضّد خدا سخن گفته

کردند. عصيانگری ايشان پنهان و خدا را ريشخند می بقيـۀ وفادارطبق کالم مالکی، 

گری و ظاهر سازی در مذهب ، مادیآنها بيتفاوتی و دلسردیآرام بود. به دليل 
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که بعدها در رفتار فريسيان و صدوقيان خودنمايی  خصوصّياتی ،دنموايشان رسوخ 

بايد نسبت به دعوت خود امين باشد چون در غير اينصورت خطر  بقيـۀ وفادارکرد. 

مبدل به  ممکن استگرفتار شدن در دام تزوير و رياکاری ايشان را تهديد ميکند، و 

 2) ”دصورت دينداری دارند ليکن قّوت آن را انکار ميکنن“افرادی شوند که 

 (. 5: 3 تاوستيمو
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 فصل بیست و پنجم

 بقیـۀ وفادارهای خدا به پاسخ

  .(3-2: 1)مالکی  ”يعقوب را دوست داشتم و از عيسو نفرت نمودم“

به سرعت سراشيبی انحطاط و فساد را  بقيـۀ وفادارپس از دوران بازسازی، 

خدا بود. اما االت متعدد آنان بيانگر شکست ايشان در کسب رضايت ؤميپيمود. س

 هر پرسش آنان پاسخی داشت.  خدا در برابر

 ؟ ایچگونه ما را دوست داشته

چگونه ما “آزرد: نخستين پرسش بقّيه مستقيمًا به خدا مربوط ميشد و او را بسيار می

(. آنها آگاهانه و به عمد پيام خدا از دهان مالکی 2: 1)مالکی  ”ای؟را دوست داشته

: 1 )مالکی ”امخداوند ميگويد که شما را دوست داشته“فرمود: را ناديده گرفتند که 

خدا فراموش کرده بودند که محّبت خدا کليد اصلی پيام اوست. فعل جمله  ة(. بقّي2

در متن اصلی بر زمان گذشته داللت ندارد بلکه حالت استمراری  ”امدوست داشته“

مردمی که محّبت خود را ناپذير خدا به ويژه نسبت به . محّبت عظيم و خدشهدارد

 با وجودبسيار زيبا و غير قابل تصّور است. آنها  ،نسبت به او از دست داده بودند

خدمتشان در هيکل، تقديم قربانی و رعايت شعائر و مناسک مذهبی، ديگر نسبت به 

ترين ويژگی و بايست برجستهخدا محّبت نداشتند. محّبت داشتن نسبت به خدا می

دست دادن محّبت نخستين، محور اصلی بيانات مسيح  زستين ميبود. انشانه بقّيه را

لکن بحثی بر تو دارم که محّبت نخستين خود را ترک “به کليسای افسس بود: 

خود  بقيـۀ وفادار(. آيا محّبت آن چيزی نيست که عيسی از 4: 2 شفه)مکا ”ایکرده

 کنند؟لوقوع او زندگی میاای که قبل از بازگشت قريبانتظار دارد، به ويژه بقّيه

آيا عيسو برادر يعقوب “ال بقّيه بسيار زيبا و در خور توجه است: ؤپاسخ خدا به س

: 1)مالکی  ”نبود؟ و خداوند ميگويد يعقوب را دوست داشتم و از عيسو نفرت نمودم

(. خدا با اشاره به عيسو و يعقوب تأکيد ميکند که محّبت او نسبت به بقّيه چه 2-3

زادگی ميق بود. عيسو و يعقوب پسران اسحق بودند. عيسو حق نخستع ژرف و

زادگی ميراثی بود که خود را حقير شمرد و يعقوب آن را تصاحب کرد. حق نخست

تمام زمين کنعان را به تو و بعد از “با ابراهيم آغاز شد و نسل به نسل منتقل گشت: 

ا کثير سازم مانند ستارگان ذّريت تو ر“و  ”تو به ذّريت تو به مالکّيت ابدی دهم

 های دشمنان خودهايی که بر کناره درياست و ذّريت تو دروازهآسمان و مثل ريگ

 ”را متصرف خواهند شد. و از ّذريت تو جميع اّمتهای زمين برکت خواهند يافت

(. ميراث مذکور در واقع اين بود که قوم خدا ملکوت 18-17 :22و  8: 17)پيدايش 

خدا را تشکيل بدهند. پولس رسول در خصوص عيسو و يعقوب مشابه اين بحث را 
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شدن وارثان ملکوت  در کتاب روميان مطرح کرده است و نشان ميدهد که برگزيده

آن را  زادگی خود را حفظ ميکنند يا اينکهخدا منوط به اين امر است که آيا نخست

شمارند. عيسو همواره فرزند اسحق خواهد بود اما وارث او نيست حقير و ناچيز می

 زيرا که حق وراثت خود را فروخت. 

زادگی ميراث خويش امکان دارد که ايمانداران نيز در شرايطی خاص حق نخست

 خود را حراج کنند. از اين ”تولد تازه“توانند شأن و منزلت را بفروشند، اما نمی

جهت آنها نجات خود را از دست نخواهند داد ليکن خود را از دريافت پاداشی که 

حق ايشان است محروم خواهند کرد. بنابراين در خصوص موضوع پاداش گفته 

توانيم يا محّبت خدا را نگاه داريم چنانکه يعقوب نگاه داشت و يا شده است که ما می

 او را بخريم چنانکه عيسو خريد.  نفرت

و برای ملکوت خدا  گشتندخود روگردان مي مقام ممتاز قوم خدا مانند عيسو از اگر

بودند. اما با چشم پوشی از رفاه و شدند، مستحّق نفرت خدا میاهّميتی قائل نمی

نشان دادند  ،آرامش موجود در امپراتوری پارس و بازگشت به ملکوت ميراث خود

ند و با اين حرکت محّبت خدا را زادگی بودکه همچون يعقوب آرزومند حق نخست

از آن خود نمودند. اين واقعّيت که آنان در اورشليم اقامت کردند و در ساير مناطق 

بنياد و اصلی راستين  کردکه برامپراتوری پارس پراکنده نشدند بايد متقاعدشان می

 اند. و به همين دليل محّبت خدا را از آن خود کرده اندايستاده

 ؟ايما را حقیر شمردهچگونه اسم خد

 نشان بدهد عّلت ناخشنودی خدا بقيـۀ وفادارمالکی در ادامه سخنانش تالش ميکند به 

گوييد چگونه اسم و می“اند: آنست که آنان امتيازات و حقوق خود را جّدی نگرفته

نان نجّس بر مذبح من “دهد: ( و خدا پاسخ می6: 1)مالکی  ”ايم؟تو را حقير شمرده

 (. 7: 1) ”گذرانيدمی

کردند. ارزش، و يا معيوب را تقديم خدا میآنان صرفًا هدايايی غيرقابل استفاده، بی

کردند که توجه و رغبت چندانی به ملکوت خدا و در واقع بدين ترتيب اقرار می

انداز به اعمال مذهبی ادامه داده، درهای هيکل را باز نگاه همين چشم ندارند. آنها با

هائی را تقديم ميکردند. اّما خداوند به آنها گفته بود که به روزانه قربانی داشته و

ظواهر مذهبی تشريفات دينی عالقه و توجهی ندارد. آنچه خدا انتظار داشت 

وفادار او ملکوت را اعالم کنند و در راستای آن  ةکه بقّي بود ”کهانت ملوکانه“

هست که نامش به عنوان يگانه حاکم  همزيست نمايند. هدف خدا اين بوده و هنوز 

باشم و من پادشاه عظيم می“: قرار گيردمطلق آفرينش و از جمله زمين مورد تکريم 

 (. 14: 1)مالکی  ”ها مهيب خواهد بوداسم من در ميان اّمت
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 ؟ايمچگونه خدا را خسته کرده

ميگوييد “د: فرمايال قرار گرفته بود و خدا در اين مورد میسؤعدالت خدا نيز مورد 

ايد همه بدکاران به نظر خداوند پسنديده ايم؟ از اينکه گفتهچگونه او را خسته نموده

 ”باشند و او از ايشان مسرور است يا اينکه خدايی که داوری کند کجاست؟می

هستند و در عين حال به خدا  بقيـۀ وفادار(. آنها مدعی بودند که 17: 2)مالکی 

 دادند. تی میعدالتی و ناراسنسبت بی

گرفتار بدبينی و نا اميدی هستند. آگاه بود که آنان شهامت  ،خدا می دانست که قوم

های حجی و زکريا به انجام چرا که هنوز نبّوت ندقلبی خود را از دست داده ا

بخش و تشويق خود بديشان هشدار نرسيده بود. به همين علت او در کنار کالم تسّلی

رسول خود را خواهم فرستاد و او طريق را پيش روی من  اينک من“داد: نيز می

باشيد ناگهان به هيکل خود مهيا خواهد ساخت و خداوندی که شما طالب او می

آيد. باشيد. هان او میخواهد آمد يعنی آن رسول عهدی که شما از او مسرور می

  .(1: 3)مالکی  ”قول يهوه صبايوت اين است

کنيد و مشتاق ظهور رسول ميدانم مرا طلب می“ :گويدبه بيانی ديگر خداوند می

ايد و به اينجا دانم که رفاه و آسايش سرزمين فارس را ترک کردهعهد هستيد. می

دانم که در بين تمام ايد تا به خاطر من اورشليم را مرّمت و بنا کنيد. میآمده

مين دليل است که من هستيد. به ه بقيـۀ وفاداريهوديانی که به اسارت رفتند، شما 

ايد. نمايم. اما شما شهامت خود را از دست دادهشما را دوست دارم و محبت می

ورزند. و شما بی بدگمان، دلشکسته و مأيوس هستيد. کاهنان شما شرارت می

  ”دهيد.عدالتی و ناراستی را به من نسبت می

گيرد. بر می در ابتدای آيه تمام توضيحات و انتظارات خدا را در ”اينک“کلمه 

گويد صبرکنيد، شکيبا باشيد، تحمل کنيد، سازش نکنيد و مانند گويی بديشان می

خداوندی که شما “ تااستقامت کنيد  .زادگی خويش را نفروشيدعيسو ميراث نخست

  .”باشيد ناگهان به هيکل خود خواهد آمدطالب او می

 

 ؟کیست که روز آمدن او را متحمل تواند شد

که روز آمدن او را متحمل تواند شد؟ و کيست که در حين ظهور وی اما کيست “

تواند ايستاد؟ زيرا که او مثل آتش قالگر و مانند صابون گازران خواهد بود. و مثل 

الوی را طاهر ساخته ايشان را مانند نقره خواهد نشست و بنی ةکنندقالگر و مصفی

  (.3-2: 3)مالکی ”طال و نقره مصفی خواهد گردانيد
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هشدار ميدهد که ادعای بقّيه بودن ايشان چنانچه تا به آخر  بقيـۀ وفادارخداوند به 

 صبر نکنند مانع از ايستادن در برابر تخت داوری خدا نخواهد بود. 

لکن اگر کسی بر آن بنياد عمارتی از طال يا “درهمين راستا پولس رسول ميگويد: 

زيرا که  ،ند کار هر کس آشکار خواهد شدنقره يا جواهر يا چوب يا گياه يا کاه بنا ک

آن روز آن را ظاهر خواهد نمود چون که آن به آتش به ظهور خواهد رسيد و خود 

آتش عمل هر کس را خواهد آزمود که چگونه است. اگر کاری که کسی بر آن 

گذارده باشد بماند اجر خواهد يافت. و اگر عمل کسی سوخته شود زيان بدو وارد آيد 

بقيـۀ (. 15-12 :3 تيانقرن 1) ”ود نجات يابد اما چنانکه از ميان آتشهرچند خ

حقيقی کسانی هستند که عمل ايشان باقی ميماند. آنها پاداش خواهند گرفت.  وفادار

هيچگونه تبعيض و جانبداری نزد خداوند نيست. در ارتباط با اين اصل پولس دو 

زيرا که الزمست همه ما پيش “: شودنکته ديگر را به تمام ايمانداران يادآور می

شويم تا هر کس اعمال بدنی خود را بيابد به حسب آنچه کرده  مسند مسيح حاضر

پس چون ملکوتی را که نميتوان “(. 10: 5 نتيانقر 2) ”باشد چه نيک، چه بد

يابيم، شکر بجا آوريم تا به خشوع و تقوا، خدا را عبادت پسنديده نماييم. جنبانيد می

 (. 29-28: 12 انيان)عبر ”ما آتش فرو برنده است زيرا خدای

خداوند را به ما ياد آور  ةگوندر کتاب مکاشفه، يوحنای رسول خصوصيت آتش

 (. 14: 1 شفه)مکا ”و چشمان او مثل شعله آتش“شود: می

 ”پذيرمباشم تبديل نمیزيرا من که يهوه می“خداوند کالم خود را ادامه ميدهد: 

 بقيـۀ وفادارهايی که در اين عصر و هر زمان ديگر برای ش(. پرس6: 3)مالکی 

باشد اين است که آيا خدا تغيير پذيراست؟ شما که مدعی بقّيه قوم خدا مطرح می

 ادامه ندهيدآخر  اگر تا بهکنيد بودن در يک مسيحّيت تحريف شده هستيد آيا گمان می

قرارگرفتن در جرگه بقيت وفادار کنيد با يا فکر میآ؟ نجات خواهيد يافت به هر حال

خواهيد و آگاهی از اصول و ضوابط آن از آتش داوری مسيح خواهيد َرست؟ آيا می

برهنه و از ميراث خود محروم شويد؟ آيا شما صرفًا يک بقّيه ظاهری هستيد که 

 هستيد؟ ”وفادار ةبقّي“مالکی در حق آنان نبّوت کرد و يا براستی از 

 ؟ايمزده در چه چیز تو را گول

زمان خود که  بقيـۀ وفادارامروز برای ما کالم خدا همان کالمی است که مالکی به 

گويد به سوی اّما يهوه صبايوت می“آخرين بقّيه پيش از ظهور خداوند بودند گفت: 

اما شما مرا گول زده  من بازگشت نماييد و من به سوی شما بازگشت خواهم کرد...

در چه : “ال کنيمؤآن عصر س ةشايد ما نيز مانند بقّي ”.[ايد ]ازمن دزدی کرده ايد

(. و خداوند پاسخ 8-7: 3)مالکی ”ايم[؟تو دزدی کرده ]از چيز تو را گول زده ايم

 ”.درعشرها و هدايا“ :ميدهد
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گرايمان، ما با امتناع از پرداخت آنچه به خدا تعّلق دارد از او یماددر جوامع شديدًا 

باشد اين است که يکدهم ملکوت که هرگز قابل تغيير نمی کنيم. يک اصلسرقت می

 کنيم متعلق به خداوند است. آنچه کسب می

کنيم که قوانين سخت مالياتی را رعايت فرض کنيد که در کشورهائی زندگی می

 ،ايمشما اگر دولت متوجه شود که ما در پرداخت ماليات تقّلب کرده کنند. به نظرمی

 خواهد نمود؟! چگونه با ما برخورد

ديون خود را به ملکوت خدا بپردازيم يا از آن سرقت کنيم. آری،  يا ما ميتوانيم

های بسياری از خادمين و سازمانها و نهادهای مسيحی فاسد هستند و از کمک

کنند. اما اين موضوع برای ما عذر موجهی نيست که خيرخواهانه اختالس می

يک و هدايای خود را به او ندارد که ما ده بگوئيم هيچ خادم امين و صادقی وجود

بدهيم. اگر ما درکليسای محّلی خود اعضای صادقی هستيم و به خاطر ملکوت خدا 

غير اينصورت  يک خود را به خداوند تقديم کنيم. درايستيم، بايد درهمان کليسا دهمی

در نام  يک و هدايای خود رابايد کليسائی پيدا کنيم که واعظ ملکوت باشد و ده

دهد بلکه هر يات ما را برکت میمادخداوند به آن کليسا بفرستيم. اين کار نه فقط 

 آنچه را که داريم از جمله وقت ما را مبارک خواهد ساخت. 

 ايم؟به ضد تو چه گفته

به ضّد من سخنان سخت “شايد خداوند در يک مورد ديگرعليه ما طرح دعوی کند: 

ايد گفته“آنگاه خداوند پاسخ ميدهد:  ”به ضّد تو چه گفته ايم؟“. و ما بپرسيم: ”ايدگفته

اينکه اوامر او را نگاه داريم و  فايده است که خدا را عبادت نمائيم و چه سود ازبی

يهوه صبايوت با حزن سلوک نماييم؟ و حال متکّبران را سعادتمند  به حضور

کنند و معهذا ا امتحان میشوند و ايشان خدا رخوانيم و بدکاران نيز فيروز میمی

 (. 15-13: 3)مالکی  ”گردندناجی می

اين دام گرفتار شويم. آيا نسبت به دانش  الزمست خود را تفتيش کنيم مبادا ما نيز در

ايم، از ميان ايم؟ آيا از اينکه دنيا را ترک کردهو دستاوردهای خود مغرور شده

ايم به خود ميباليم؟ آيا از شخيص دادهرا ت ”بدن مسيح“های متعدد بيرون آمده و فرقه

ايم مغرور هستيم؟ آيا چون پی برده ”ملکوت“و  ”نجات“اينکه به تفاوت ميان 

ايم احساس غرور داريم؟ آيا به دليل آگاه شدن اصول و ضوابط بقّيه را درک کرده

کنيم که ال میؤايم؟ و آيا هنوز از خود سزادگی دچار تکّبر شدهاز حق نخست

چگونه  چگونه اسم او را حقير شمرده ايم؟... نه خداوند ما را دوست دارد؟...چگو“

چطور او کيست که روز آمدن او را متحمل تواند شد؟...  ايم؟...خدا را خسته کرده

  ”ايم؟چگونه بر ضّد خدا سخن گفته ؟...ايمگول زدهرا 
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بايد به سوی خدا باشد، می ”آری“های باال اگر پاسخ ما در قبال هر يک از پرسش

 بازگرديم. خودرا نبازيد. استقامت به خرج دهيد و در ميدانی که فرا روی شما قرا

 ”مبادا بيايم و زمين را به لعنت بزنم“ردارد بدويد. وگرنه خداوند خواهد گفت: 

 (. 6: 4)مالکی 

رسيم. زمانی که در اينجا به پايان کتاب مالکی و در نتيجه به پايان عهد عتيق می

دادند خاتمه نمی 6خواندند هرگز با آيه های يهود اين بخش را میمعلمين يا رابی

خواهد کار را با کالم گشتند. هيچکس نمیباز می 4و سپس آيه  5بلکه به آيه 

اما آخرين انديشه  ،است ”لعنت“چه آخرين کلمه  به پايان رساند. اما اگر ”لعنت“

دارد. اين امر معّرف راه گريزی از لعنت،  قرار” مبادا“ ةاين نيست. تأکيد بر واژ

گستره وسيع  بقيـۀ وفادارزادگی و از دست دادن ميراث است. اگر باختن حق نخست

مأموريت خود و اهميت پيامی را که بدو محّول شده است تشخيص بدهد، و اگر 

، و شهامت خود را از دست ندهد، اگر حقيقت ملکوت خدا را به نسل آينده تعليم دهد

خداوندی که شما طالب او “ورد، آنگاه اسهم خويش را در پاسداشت اين حقيقت بي

باشيد. خواهد آمد يعنی آن رسول عهدی که شما از او مسرور می باشيد ناگهان...می

  .(1: 3)مالکی  ”آيدهان او می
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 فصل بیست و ششم

 نظیرتر، برکات بیآشکارمکاشفات 

 2) ”مثل اين در اورشليم واقع نشده بود نمود...شادی عظيمی در اورشليم رخ “

  .(26: 30تواريخ 

 اجر گرانبهای بقّیه 

و دورشدگان را بقّیتی لنگان را “ناپذيرند. او وعده داده است که های خدا تغييروعده

او متشّکل  )کهانت ملوکانه( (. ملکوت کهانتی7: 4)ميکا  ”قوم قوی خواهم ساخت

 د. کن ترها، تا مبادا کسی فخراز ضعفاست نه از قوی

که  ایهنور مکاشفات او بر بقيت ،شويمهر چه بيشتر به زمان ظهور او نزديک می

بقيـۀ تابد. برای آنکه خدا چشم برای ديدن و گوش برای شنيدن دارند درخشانتر می

سازد. او ميداند که جناح قوم را تقويت کند نور مکاشفه خويش را تشديد می وفادار

اکثرّيت در قوم او شهامت ايستادن تا به آخر را ندارند و تنها يک اقلّيت همراه او و 

 برای او خواهند ايستاد تا زمانی که نبرد با پيروزی کامل ايشان به پايان برسد. 

 شکرد ميراثاسرائيل به سبب امتياز عهد و موهبت ارتباط با خداوند تصور می

نبی به  یم از طريق اشعياتوهشده است. اما خدا برای فرو ريختن اين تضمين 

زيرا هر چند قوم تو اسرائيل مثل ريگ دريا ]عهد با ابراهيم[ “اسرائيل اعالم کرد: 

 (. 22: 10 عيا)اش ”بازگشت خواهند نمودبقّیتی باشند فقط از ايشان 

(. چشمان 7: 6 يال)حزق ”نگاه خواهم داشتبقیّتی اّما “خدا توسط حزقيال فرمود: 

بود تا ايشان را حفظ کند و برکت بدهد. او از زبان ارميا گفت:  بقيـۀ وفادارخدا بر 

ام جمع خواهم هائی که ايشان را به آنها راندهگله خويش را از همه زمين بقّیهمن “

از پسران  بقّیتیليکن اينک “گويد: (. همچنين توسط حزقيال می3: 23 يا)ارم ”کرد

خترانی که بيرون آورده ميشوند در آن واگذاشته خواهد شد. هان ايشان را بيرون و د

 .(22: 14 يال)حزق ”خواهند آورد

دهد شود و راه خود را در عهد جديد نيز ادامه میاين وعده در عهد عتيق تکرار می

رسد. در کتاب اشعيا خداوند تأکيد ميکند تا زمانی که درکتاب مکاشفه به کمال می

واقع خواهد گشت که خداوند بار ديگر دست خود را دراز کند تا  در آن روز“که: 

 (. 11: 11 عيا)اش ”بازآورد قوم خويش را... بقّیه

دهد. او توسط زکريا قوم خود قرار می پيش چشکخداوند پيوسته اين وعده را 

ی خواهد بود و مو ميوه خود را خواهد داد و زيرا زرع سالمت“که  بشارت ميدهد
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زمين محصول خود را خواهد آورد و آسمان شبنم خويش را خواهد بخشيد و من 

 (. 12: 8يا )زکر ”اين قوم را مالک جميع اين چيزها خواهم گردانيد بقّیه

در اين آيات چنانکه به اشتباه تصّور شده است به بازگشتگان از اسارت  ”بقّيه“ ةواژ

در بين  موجود در ميان قوم اسرائيل و نيز بقيـۀ وفاداراره ندارد. کانون توجه بر اش

کسانی که حاضر نشده بودند در برابر خدايان غير زانو بزنند  – تبعيديون قرار دارد

بلکه با پرستيدن يهوه بر مذبح او حاکمّيت و ملکوت او را اعالم کرده بودند. بقّيه را 

ها يا غير ايمانداران دانست بلکه متشّکل از تمام افراد وفادار نبايد متشکل از اّمت

در بين ايمانداران که جز در برابر ملکوت خدا در قبال هيچ ملکوت ديگری زانو 

و آتش بيگانه بر مذبح يهوه نمی  ميکنند زنند. آنها از پرستش مختلط امتناعنمی

برای آنان مهيا شده است  اند و پاداشی عظيمافروزند. ايشان توّسط خدا مهر شده

 (. 4: 22 شفهو مکا 25-1: 11، 11-1: 9، 10-1 :6 يال)حزق

مقدس اثبات اين حقيقت است که بخش اعظم درکتاب ”غالب“يا  ”بقّيه“کاربرد واژه 

تمام کليسای  بوديم و اگرکليسای مرئی شکست خورده است. اگر همگی وفادار می

د شاخص اخالقی برای متمايز کردن اقليت نيازی به وجو ،مرئی غالب و فاتح بود

داشت. وفاداران بايد درانتظار پاداشی کاماًل متفاوت )بقّيه( از اکثريت وجود نمی

باشند، نه فقط درعالم آينده بلکه همچنين در حال حاضر. آيا ميتوانيم شکست و 

روح “کنونی مشاهده کنيم؟ آيا مشتاق پرستش خدا در  جهانی ويرانی را در مسيحّيت

بر مذبح حقيقی او هستيم؟ همانطور که در ابتدای اين فصل متذکر شدم  ”و راستی

مکاشفه او آشکار تر ميشود. هر  ،او نزديک ميشويم بازگشتهر چه بيشتر به زمان 

انحطاط فرو ميرود، بقّيه برگزيده او  چه جناح اکثرّيت بيشتر و عميقتر درظلمت و

 کنند. و آشکارمیجالل و فيض الهی را بيشتر مشاهده 

 تر بقّیه شادی عظیم

الزم است  بقيـۀ وفاداربه منظور درک هر چه بهتر از پاداش و برکت کنونی 

 نگاهی کوتاه و سريع به چند رخداد تاريخی اسرائيل داشته باشيم. 

شرح برگزاری جشن فصح را در دوران حکومت حزقيا  30در دوم تواريخ باب 

ترين پادشاهان يهودا عنوان جانشين پدر خود آحاز که از فاسدخوانيم. حزقيا به  می

نبی  یها و تعاليم اشعيابود بر تخت نشست. حزقيا با برخورداری از راهنمايی

او بر يهوه خدای اسرائيل توکل نمود و بعد “آموخت که برای ملکوت خدا بايستد: 

انی که قبل از او بودند و از او از جميع پادشاهان يهودا کسی مثل او نبود و نه از آن

به خداوند چسبيده از پيروی او انحراف نورزيد و اوامری را که خداوند به موسی 

نمود بود و به هر طرفی که رو میامر فرموده بود نگاه داشت. و خداوند با او می

 (.7-5: 18 شاهانپاد 2) ”شدفيروز می
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القدس قدردانی از حزقيا حاين بهترين تعريف و تحسين برای هر انسانی است و رو

جاودان خود رقم زد. حکومت شمالی اسرائيل قباًل در قبال را در کالم هميشه

شکست خورده و به اسارت رفته بود. يهودا در زمان  ،پادشاه آشور ،فالسرتغلت

آحاز، پدر حزقيا مسير انحطاط و تباهی را در پيش گرفته بود. اما به محض آنکه 

اصالحاتی را که خدا از ساير پادشاهان انتظار  ،ا بدست گرفتحزقيا زمام امور ر

رعايت کرد که از  بود داشت به انجام رسانيد. او احکامی را که خدا به موسی داده

 بود.  آئین فصحجمله برگزاری 

مطالب زيادی ميتوان در مورد فصح نوشت ليکن همين اندازه کفايت ميکند که 

سنگ بنايی که ساير برکات بر آن  ، ورهايی بود آور فديه وبگوييم اين جشن ياد

پادشاه چنانکه خدا به موسی گفته بود بنيان اصالحات خود  یقرار ميگرفتند. حزقيا

خون بره قرارداد. او به عنوان يک بقّيه  را بر پايه فديه و رهايی فراهم شده در

 راستين خدا عمل کرد. 

کسانی که صادقانه قصور و  از قرارگرفتن فيض خدا بر 30دوم تواريخ باب 

های خويش را اعتراف ميکنند خبر ميدهد. چنين افرادی هيچگاه به آنچه که ضعف

دلی، نمايی، سختای از رفتار متظاهرانه و خودکردند. هيچ نشانهنيستند تظاهر نمی

بينيم. آنها صميمانه تالشی برای پنهان ساختن شرايط واقعی قلبی ايشان نمی يا هر

مشتاق بودند که فصح را مطابق روال مکتوب برگزار کنند، حتی اگر به لحاظ 

به مبانی ايمان  بازگشتزمانی آنگونه که موسی نشان داده بود نبود. آنان خواستار 

و شادی عظيمی در اورشليم رخ نمود زيرا که از ايام سليمان بن داود “خود بودند: 

 (. 26: 30 ريختوا 2) ”ل اين در اورشليم واقع نشده بودپادشاه اسرائيل مث

اطراف  از زمان سليمان به بعد چنين جشنی برگزار نشده بود. اگر چه هيچ چيز در

مراسم فصح را  بقيـۀ وفاداراما  ،ايشان شکوه و عظمت عصر سليمان را نداشت

او  را مان، قاصدان حزقيا را استهزا کردند چرا که عمل ايبسياریجشن گرفتند. 

 بقيـۀ وفادار. اما کسانی که در برگزاری آن مراسم به قوم خدا و نمودندنمیدرک 

از شادی عظيمی برکت يافتند. آنان که تمسخر کردند و حاضر نشدند در  ،پيوستند

جشن شرکت کنند، اين برکت را از دست دادند. اين فصح برای خدا بسيار با معنا و 

 دلنشين بود. 

  بقیـۀ وفادارای برکت بهتر بر

ترين پادشاه در حکومت جنوبی رويم. او برجستهحال به زمان حکومت يوشيا می

پادشاهان پيش از  بقيـۀ وفادار آخرينيهودا بود. الزم است به ياد داشته باشيم که او 

 ساز بود. به اسارت رفتن يهودا بود. اصالحاتش بسيار قاطع، وسيع و سرنوشت
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رغم شده و تاريکی و ظلمت بر آن چيره شده بود. علیروزهای يهودا شمرده 

ناپذيری در مسير هالکت و نابودی قرار اصالحات يوشيا، قوم به نحو جبران

 داشتند. تمامی آنچه يوشيا انجام داد صرفًا زمان نزول داوری را به تعويق انداخت. 

شرايطی  قوم بيش ازآنچه که قابل اصالح باشد گمراه شده بودند. ليکن حتی در

شدند. نور داشت که توسط يوشيا رهبری می ایهاينچنين وحشتناک و فجيع، خدا بقيت

 تابيد. مکاشفه خدا برای آنها درخشانتر از گذشته می

يوشيا عيد فصحی در اورشليم برای خداوند نگاه داشت و فصح را در چهاردهم “

 نبی در  ئيلايام سمو ازماه اول در اورشليم ذبح نمود... و هيچ عيد فصحی مثل اين 

مثل اين عيد فصحی  اسرائيلنگاه داشته نشده بود و هيچکدام از پادشاهان  اسرائيل

و سکنه اورشليم  اسرائيلکه يوشيا و کاهنان و الويان و تمامی حاضران يهودا و 

 (. 18و  1: 35 ريختوا 2) ”نگاه داشتند نگاه نداشته بود

شدند، آئين ود به پايان آزادی خود نزديکتر میآور شوم که هر چه قوم يهبايد ياد

جشن آئين فصح در دوره حزقيا با زمان  فصح با شکوه بيشتری برگزار ميشد.

سليمان پادشاه مقايسه شده و جشن برگزار شده توسط يوشيا با اّيام پر جالل سموئيل 

گزار ترين ايام زوال و انحطاط برنبی قياس شده است. اما هر دو مورد در تاريک

بقيـۀ بود ، نور و برکت شادمانی می ترتيرهتار  شدند. در نتيجه، هر اندازه روزگار 

 شد. بيشتر و بزرگتر می وفادار
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 فصل بیست و هفتم

 ارزشبودهای پرهای کنونی و يادپاداش

يهوه صبايوت ميگويد  مکتوب شد... کتاب يادگاری به جهت ترسندگان خداوند...“

 (. 17-16: 3)مالکی  ”خاص من خواهند بود ملک که ايشان...

 قلب سوزان و مشتعل بقّیه 

بالفاصله پس از درگذشت يوشيا، قوم بار ديگر به سوی مذبح بعل بازگشتند و آنگاه 

شهر اورشليم را  نبوکدنصرماندگان اسرائيل نازل شد. داوری خدا بر يهودا و باقی

 ،جان سالم به در برده بودند شيرمحاصره و سپس ويران کرد. افرادی که از دم شم

اسير و به بابل منتقل شدند. تمام اقوام پيرامونی و دشمنان قوم خدا تصّور کردند که 

 ماند.کار اين قوم تمام شده است. اما خدا هرگز بدون شاهد باقی نمی

را بيابيم.  دالنیراستحّتی در خالل دوران طوالنی اسارت بابل نيز می توانيم 

ی از زنان و مردانی که خداوند را دوست داشته و نسبت به کالم و کار گروه کوچک

گفتگو کردند. آنان برای حفظ شهادت خداوند حاضر به  او امين بودند با يکديگر

ليکن  ،پرداخت بها بودند. اگر چه مذبح يهوه در مقابل چشمان ايشان قرار نداشت

آتش اين مذبح را در دل خود روشن نگاه داشته بودند. با وجودی که بعل مذبح خود 

در برابر آن سجده  بقيـۀ وفاداراد اما نمايش  نبوکدنصررا به صورت تمثال طاليی 

دانستند که اگر برای خدا بايستند، خدا شناختند و مینکردند. آنها وفاداری خدا را می

 بقيـۀ وفادارايستاد. با وجودی که تمامی قوم گمراه شده بودند اما نيز با ايشان خواهد 

بقيـۀ تمام مشکالت به يهوه خدای خود وفادار باقی ماندند. از ميان همين  با وجود

نحميا را برگزيد تا اورشليم، هيکل  در اسارت بود که خدا زروبابل، عزرا و وفادار

ها و اقوام ت کنند و به تمام مّلتو مذبح را بازسازی نمايند، حصار شهر را مرّم

 اعالم نمايند که يهوه پادشاه است.  

 مکاشفه کامل بقّیه 

دهد که رحمت سرشار خدا برای به ما نشان می 8اّتفاق خاصی درکتاب نحميا باب 

توانست در او چقدرعظيم بود، صرفنظر از اينکه روزگار چقدر می بقيـۀ وفادار

 کند. نظر آنها سخت و تيره جلوه 

قوم اسرائيل تحت نظارت عزرای کاهن شروع به خواندن و درک کتاب شريعت 

و در تورات چنين نوشته يافتند “خداوند کرده بودند. خداوند چشمان ايشان را گشود 

که خداوند به واسطه موسی امر فرموده بود که بنی اسرائيل در عيد ماه هفتم در 
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 ”...های خود و در اورشليم اعالم نمايندتمامی شهر ها ساکن بشوند. و درسايبان

 (. 15-14: 8 يا)نحم

تمامی “کردند.  را برگزار عید خیمه هامردم به اطاعت از اين حکم گردن نهادند و 

ها ساکن شدند ها ساختند و در سايبانجماعتی که از اسيری برگشته بودند سايبان

چنين نکرده بودند. پس شادی اسرائيل زيرا که از ايام يوشع بن نون تا آن روز بنی

 (. 17: 8 يا)نحم ”بسيار عظيمی رخ نمود

کوچک و ضعيف را ميبينيم که گرد کالم خدا جمع شده بودند.  ایههللوياه! بقّي

هنگامی که با خدا و کالم او احساس قرابت کردند، خداوند آنان را مسح نمود و 

د. چرا در آن مقطع ها را درک کننهدايت کرد تا ضرورت برگزاری عيد خيمه

ها اهّميت داشت و نه عيد فصح؟ عيد خيمه ها هم جنبه خاص برگزاری عيد خيمه

 آور رهايی و نبّوت ملکوت بود. ياد :يادبود داشت و هم جنبه نبّوتی

 ،به دعوت ملکوت که مقدم بر آمدن خداوند بود پاسخ مثبت دادند بقيـۀ وفاداروقتی 

ها افت نمودند. از زمان يوشع به بعد عيد خيمهرا دريبزرگتری برکت به مراتب 

ناچيز برگزار ميشد که از اسارت بازگشته  ایهبرگزار نشده بود. و اکنون توسط بقّي

بودند. از دوران داوران، پادشاهان و حتی در خالل سلطنت شکوهمند داود و 

ی ها برگزار نشده بود. اين مکاشفه برای جماعتسليمان نيز مراسم عيد خيمه

های اورشليم ساکن بودند نگاه کوچک، ضعيف، ناچيز و حقير که در ميان خرابه

، اما برکات نيز به بودداشته شده بود. مشکالت حاد و فراوانی در برابر ايشان 

روزهای با شکوه  به بزرگیوفور بر آنان قرار داشت. برکت حزقيای پادشاه 

بود. و اکنون برکت بقّيه دوران  از ايام سموئيل بزرگترسليمان بود. برکت يوشيا 

جشن بعد از ايام يوشع  بزرگترين ،ها را برگزار کرده بودنداسارتی که عيد خيمهپس

 ای از خداوند و نجات دهنده ما عيسی مسيح است. بن نون بود. يوشع نمونه

کردند؟ بدون  آيا آنها مراسم جشن را با تکّبر و افاده و جسارت نامعقول برگزار

اهميت، ناچيز و حقير بودند، اّما از نظر خدا، خير! از ديد دنيا آنها گروهی بیترديد 

پيش ازظهور  بقيـۀ وفادارها به آخرين مهم و بسيار قابل احترام. مکاشفه عيد خيمه

مسيِح پادشاه عطا شده بود. هيچ نسلی پيش از اين آخرين بقّيه، مکاشفه عيد خيمه ها 

 را نيافته بود. 

های آخر، در حالی که جهان مذهبی تاريکتر ميشود، نور مکاشفه خدا در اين روز

 نور ،تابد. هر چه به زمان بازگشت پادشاه خود نزديکتر ميشويمدرخشانتر می

ها نمادی از شود. عيد خيمهمکاشفه جالل او با درخشندگی بيشتری متجّلی می

گيرند و سعی می سلطنت هزاره است. امروزه، بسياری از مسيحيان، فصح را جشن

بقیـۀ آخرين نسل  تنها دارند برکت آن را بدست آورند. اما الزم است درک کنيم که
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ملکوت خدا را خواهد ديد و آن را جشن خواهد گرفت. اين مکاشفه برای  وفادار

عيسی  بازگشتدر انتظار  کسانی نگاه داشته شده است که قبل از هر چيز ديگر

االرباب است. بنابراين، اجر و پاداش کنونی ان و ربهستند، او که پادشاه پادشاه

 مکاشفه ملکوت است.  بقيـۀ وفاداربرای آخرين نسل 

  بقیـۀ وفاداريادبود ارزشمند 

در اين عصر وجود دارد. مالکی ما را از  بقيـۀ وفادارپاداش و اجر ديگری برای 

آنگاه ترسندگان خداوند با يکديگر مکالمه کردند و “اين حقيقت عالی مطلع ميسازد: 

به جهت ترسندگان  کتاب يادگاریخداوند گوش گرفته ايشان را استماع نمود و 

خداوند و به جهت آنانی که اسم او را عزيز داشتند مکتوب شد. و يهوه صبايوت 

ص ام ملک خاص من ]گنجينه خاميگويد که ايشان در آن روزی که من تعيين نموده

من[ خواهند بود و بر ايشان ترّحم خواهم نمود چنانکه کسی بر پسرش که او را 

کند ترّحم مينمايد. و شما برگشته در ميان عادالن و شريران و در ميان خدمت می

نمايند تشخيص نمايند و کسانی که او را خدمت نمیکسانی که خدا را خدمت می

 (. 18-16: 3)مالکی  ”خواهيد نمود

يهودی بسيار تيره و تار بود. اما برای  ةو چه برکتی! چشم انداز اين بقّي چه قياس

پرچم ملکوت او را برافراشته وی را خدمت  ،کسانی که بر کالم خدا توّکل داشته

برکت بزرگی وجود داشت. شرايط بيرونی ايشان شايد بيش از هر زمان  ،ميکردند

ی و مکاشفه او بزرگترين و غير ديگری ناگوار و وخيم جلوه ميکرد ليکن برکت اله

 ترين مورد در سالنامه تاريخی آنان بود.  قابل قياس

زمان داود، يا دوران  دوران شکوفايی و اقتدار يوشيا، يا در کتاب يادگاری در

شکوهمند ساختن هيکل درعهد سليمان گشوده نشد. اما اعمال و گفتار و وفاداری 

ظيم ]اورشليم[ برای خدا به قدری دلنشين بود های عکوچک در ميان خرابه ةاين بقّي

که کتاب يادگاری به جهت آنان مکتوب نمود تا همواره ايشان را در برابر چشمان 

خود داشته باشد و هرگز آنها را فراموش نکند. آنها بيش از نوازندگان و سرايندگان 

 هيکل در زمان سليمان به دل خدا نزديک بودند. 

سزاوار چنين حرمتی شمرده شدند؟ از اين جهت که آنها به از چه جهت اين بقّيه 

با يکديگر “داری او ايمان داشتند و ها و امانتخاطر ملکوت خدا ايستادند، به وعده

آنان در مورد امور سياسی، تجارت، مد لباس و يا تفريح و  .”مکالمه کردند

 ”تن اسم اوترس خداوند و گرامی داش“بلکه درباره  ،سرگرمی گفتگو نميکردند

 ،نمودندکردند. آنان درخصوص نام و القاب خداوند تفکر و تعّمق نمیصحبت می

عناوين و القابی نظير آنچه اشعيای نبی درباره خدا گفته بود: عجيب، مشير، خدای 

قدير، پدرسرمدی، سرور سالمتی. آنها در مورد ذّريت، شيلوه يهودا، خداوند 
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کردند. آنان به عجيب بودن رسول عهد تفکر میعدالت، شاخه داود، ستاره صبح و 

انديشيدند. برای آنها اسم خدا بسيار ارزشمند بود و در مقابل، اسامی آنان اسم او می

برای آنان  ”کتاب يادگاری“نيز برای خدا محترم و عزيز بود و به همين جهت 

 مکتوب شد. 

و شمار کثيری  های باشکوهی ساختندها مذبحساير امپراتوری ايران، روم و

ازمردم از هر سو آمده در برابر آنها زانو زدند. در اين ميان، در شهر کوچک 

اورشليم، در يک معبد ساده که به همت زروبابل و عزرا مرّمت شده بود مذبحی 

. ندداشتساده بر آن مذبح آتش خداوند را روشن نگاه می ایهداشت. بقّي ساده قرار

د و بدين وسيله ملکوت ردنها را برگزار ککه عيد خيمه آنها به قدری شهامت داشتند

حال “خدا را اعالم نمودند. و در نتيجه اين شهادت بزرگ و جاودانی به ثبت رسيد: 

اندک زمانی لطف از جانب يهوه خدای ما بر ما ظاهر شده، مفّری برای ما 

ی ما واگذاشته است و ما را درمکان مقّدس خويش ميخی عطا فرموده است و خدا

ای در حين بندگی ما به ما بخشيده چشمان ما را روشن ساخته اندک حيات تازه

 (. 8: 9)عزرا  ”است
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 پیشگفتار

آغاز شده بود اينک به پايان رسيده است. سومين و آخرين  1984ای که از اديسه

غمهای به مراتب بيشتری همراه بود. آيا  ها وکتاب شکست سکوت با اشک بخش

 حمل بر جسارت نخواهد شد اگر آنچه را که پولس در دومين نامه خود به قرنتيان

خواهم شما زيرا ای برادران نمی“ نوشته است به خودم نسبت بدهم؟ (8-11: 1)

( به ما عارض کتابای که )در طول سالهای نگارش اين بيخبر باشيد از تنگی

يوس شديم. أنهايت و فوق از طاقت بار کشيديم به حدی که از جان هم مبی گرديد که

لکن در خود فتوای موت داشتيم تا بر خود توکل نکنيم بلکه بر خدا که مردگان را 

خيزاند. که ما را از چنين موت رهانيد و ميرهاند و به او اميدواريم بلکه از بر می

 ”.در حق ما اعانت ميکنيد اين هم خواهد رهانيد. و شما نيز به دعا

اين آيات، به حق شهادت من هستند. برای در هم شکستن سکوت و بر مال ساختن 

های دشمن خدا و خداوند و نجات ما عيسی مسيح، اشکهای تلخ و دردمندانه نيرنگ

 بسياری ريخته شد.

انديشی بگويم بلکه بر عکس، قصد دارم از شادی در نمی خواهم از تلخی و بد

خداوند سخن گويم که در طول اين آزمون سخت، ما را تحمل کرد. آنچه پيش رو 

 داريد شهادت پيروزی 

هايی است که سعی داشتند به هر نحو ها و تالشقدرت ]خداوند[ مصلوب بر تمامی

از رخ دشمن برداشته و  مانع از تحرير و انتشار اين کتاب بشوند. اکنون نقاب

اعمال و راه کارهايش بر مال و آشکار شده است. دعای من اين است که تمام 

ايماندارانی که به اين کتاب دسترسی دارند، زره کامل خدا را بپوشند و با مکرهای 

شيطان که ميخواهد کار خداوند ما عيسی مسيح را خراب کند مقاومت نمايند. باشد 

عهد  اسرائيل صدای ندا کننده در بيابان مسيحيت که مانند  که اين کتاب همچون

عتيق قربانی فريبکاری دشمن شده است عمل کند. صميمانه آرزو دارم که مطالب 

اين کتاب حمل بر انتقاد از ديگران نشود بلکه چون هشدار خدا برای کليسا تلقی 

د و اشتياق محبت من نسبت به بدن خداون ،گردد. انگيزه و محرک من در نوشتن

برای ترغيب و تشويق همه کسانی بوده است که خداوند را صادقانه دوست ميدارند. 

به  ويا حتی ساعات آخر باشد که او ما را عطا فرمايد تا آنچه را که در اين ايام آخر

ما گفته است بشنويم و درک کنيم پيش از آنکه برای داوری کردن کليسا و دنيا باز 

 گردد. 

همسرم،  – ام قدردانی کنمخواهم يکبار ديگر از تمامی اعضای خانواهدر اينجا می

فرزندانم و همسران آنها که اگر چه خود در شرايط دشواری قرار داشتند اما در 

تمام طول اين سالها صميمانه در کنار من ايستادند و ياريم کردند تا آنچه را خداوند 
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همچنين عميقترين مراتب سپاسگزاری خود بر من فرض کرده بود به انجام برسانم. 

کنم، کليسايی بنا شده بر صخره که من نيز را به جماعت خدا در تورنتو تقديم می

 شد. پذير نمیعضو آن هستم. اگر محبت و حمايت آنان نبود انجام اين کار امکان

های برادر عزيزم در خداوند، بيل مالن و و نيز يکبار ديگر از تمامی کمک

ش باربارا صميمانه تشکر ميکنم که با عالقه و شکيبايی وظيفه ويرايش، همسر

هايم را بر عهده گرفتند. من خود را مديون زحمات گيری دست نوشتهاصالح و غلط

 و تشويق های ايشان ميدانم. 

کنم که و در پايان، اين کتاب را به خداوند و نجات دهنده خود، عيسی مسيح تقديم می

رغم تمام ضعفها و علین من نظر کرد، مرا نجات داد و برگناهکاری چو

خداوندا، اين زحمت قليل “هايم به خدمت در تاکستان خويش دعوتم فرمود. کاستی

 ”!را از من بپذير. باشد که نام تو جالل يابد

خداوند بر ما عطا فرمايد که در پيروزی او بايستيم و تا آخرين نفس اعالم کنيم که 

 خداوند  

 ”را برده است!جنگ “

 

 

 

 

 فرد صالح 

  2002اکتبر 
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صل اولف  

 سالهای سکوت 

  .(3: 6)هوشع  ”طلوع او مثل فجر، يقين است“

 داوری خدا خشم و 

تاريخ قوم يهود به ويژه در دوران حکومت پادشاهان آن توسط هوشع نبی به زيبايی 

  توجه کنيم:خالصه شده است. شايسته است که دراين خصوص به آياتی از کتاب او 

  .(6: 4 شع)هو ”اندقوم من از عدم معرفت هالک شده“

  ”اندروح زناکاری، ايشان را گمراه کرده است و از اطاعت خدای خود، زنا کرده“

  .(12: 4 شع)هو

  .(14: 4 شع)هو ”قومی که فهم ندارند خواهند افتاد“

خدا را ترک کرده  اسرائيل از آنجا که حکومت جنوبی يهودا و حکومت شمالی

خدا نيز روی خود را از ايشان برگردانيد. آنها بدنبال مذاهب خرافی بودند که  ،بودند

بود.  شده دقيقًا در تقابل با آن چيزی قرار داشت که برای ايشان در نظر گرفته

هيچيک از مناسک عبادی و اعمال مذهبی آنان در حضور خدا پذيرفته نبود. قلوب 

روح “آنها مورد قبول خدا قرار نداشت. از اين جهت خدا فرمود:  پرستیمملو از بت

شناسند... گوسفندان و گاوان خود را زناکاری در ميان ايشان است و خداوند را نمی

آورند تا خداوند را بطلبند اما او را نخواهند يافت چونکه خود را از ايشان دور می

  .(6و  4: 5 شع)هو ”ساخته است

انگيزی برای يک ملت! نه تنها خدا از ايشان دور شده بود بلکه آنان را چه پايان غم

. هوشع اين وقايع را اينگونه خالصه کرده است: ه بودبه مجازاتی سخت تنبيه نمود

من برای افرايم مثل شير و برای خاندان يهودا مثل شير ژيان خواهم بود. من “

ای نخواهد بود. من روانه شده به خودم خواهم دريد و رفته خواهم ربود و رهاننده

مکان خود خواهم برگشت تا ايشان به عصيان خود اعتراف نموده روی مرا بطلبند. 

 (. 15-14: 5 شع)هو ”در تنگی خود صبح زود مرا خواهند طلبيد

دوم کتاب شکست سکوت پيشتر ديديم، نبوت مذکور به طور  بخشهمانطور که در 

های جنوبی و شمالی يک دولت ع زمانی، حکومتکامل به انجام رسيد. در يک مقط

واحد بودند. اما بعد به دو حکومت تقسيم شدند، يا به عبارتی از هم دريده و دو 

 قسمت شدند. و در نهايت هر يک به اسارت دشمنان خود در آمدند. 
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 ظهور مسیح به مانند دمیدن فجر 

ش را پذيرفت، توبه کرد وفادار قوم خدا گناه و تقصير خوي ةدر دوران اسارت، بقي

نگری خود اجازه داد که آنها به و روی خداوند را طلبيد. خدا در رحمانيت و آينده

با مرمت مذبح و هيکل يهوه و بازسازی حصار  بقيـۀ وفاداراورشليم باز گردند. 

شهر، يکبار ديگر توانست منادی ملکوت يهوه بر زمين باشد. شايد آنها در زمان 

بياييد نزد “ اسارت، اين بخش از کتاب هوشع را سراييده باشند:بازگشت خود از 

خداوند بازگشت نماييم زيرا که او دريده است و ما را شفا خواهد داد. او زده است و 

بندی خواهد نمود. بعد از دو روز ما را زنده خواهد کرد و در روز ما را شکسته

هيم نمود. پس خداوند را سوم ما را خواهد برخيزانيد و در حضور او زيست خوا

بشناسيم و به جد و جهد معرفت او را تعاقب نماييم. طلوع او مثل فجر، يقين است و 

 شع)هو ”بر ما مثل باران و مانند باران آخر که زمين را سيراب ميکند خواهد آمد

6 :1-3 .) 

 انتظار به اورشليم مراجعت کرده و در بقيـۀ وفادار نمودند. اين تبيعديون بازگشت

راستين هيچگاه اميد خود را از دست نداد. آنها با  ةطلوع خورشيد عدالت بودند. بقي

 کردند. تعمق بر اسم او پيوسته متون مقدس و نبوتهای آن را تفتيش می

موعود چه يا مسيح  ميدانستند آن رهاننده بقيـۀ وفادارمن اعتقاد راسخ دارم که اين 

های پيشين به نبوت نبوتی نيامد امار يگز مالکی دشد. بعد ازمانی بايد متولد می

دادند. آنان از به آنها اطالع می موعود اندازه کافی در خصوص زمان تولد مسيح

تقريبی زمان  تولد او مطلع بودند و ميتوان نتيجه گرفت که از مکان و چگونگی

ميان  تولد او نيز آگاهی داشتند. در دوران چهار صد سال سکوت، يعنی حد فاصل

که اکثر آنها از دو قبيله يهودا  بقيـۀ وفاداربازسازی اورشليم تا تولد مسيح موعود، 

يکبار ديگر به صورت ملتی واحد متشکل شدند. بخش اعظم اسباط  ،و الوی بودند

پراکنده شده بودند. به  پارساقصی نقاط امپراطوری  دهگانه حکومت شمالی در

تاريخ مذهبی  يم نقش بسيار مهمی را در حفاظت ازدر اورشل بقيـۀ وفادارهمين دليل 

و سياسی ملت يهود ايفا کرد. در خالل چهارصد سال فاصله ميان آخرين نبوت و 

متحمل زحمات بسيار زيادی در حفظ هويت  ميباست ، قوم يهودموعود تولد مسيح

 . ميشدملی خود 

 

  اسرائیل تاريخ پر تالطم 

گاه مغلوب مصر يا سوريه ، يهوديان هر چندپارسپس از اتمام دوره امپراطوری 

مقدونی که يونانی و ميشدند. اين دو کشور در آن زمان توسط فرماندهان و حکام 

 ،قبل از ميالد 198( بودند اداره ميشدند. در ق.م. 323-336وارثان اسکندر کبير )
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( در آمد و ضميمه 187-223) خوس سوم پادشاه سوريهويهوديه به تصرف آنتي

شد که برای م میيسوريه شد. در اين زمان سرزمين به پنج استان تقس خاک

آشنا هستند: جليل، سامره، يهوديه )از اين سه استان گاه  آنها اناجيل نام خوانندگاِن

در مجموع به عنوان يهوديه ياد شده است.(، ديکاپوليس و بيريه. در ابتدا تحت 

و رسوم و شريعت خود زندگی  نظارت کاهن اعظم و شورا حق داشتند طبق آداب

خوس اپيفانس( در سوريه به وخوس چهارم )آنتيوآنتي ،قبل از ميالد 171کنند. در 

پادشاهی رسيد و با مداخله در امور هيکل و کهانت موجبات نگرانی و تشويش 

 خاطر يهوديان را فراهم ساخت. وی اورشليم را غارت کرد و شمار زيادی از

با قربانی کردن يک خوک بر  ق.م. 168سانيد. او در سال ساکنان شهر را به قتل ر

هيکل را ملوث نمود و مذبحی را در آنجا برای ژوپيتر بنا کرد.  عماًلمذبح يهوه 

پرستش درهيکل ممنوع شد و مردم مجبور به خوردن گوشت خوک شدند که بر 

 طبق شريعت موسی ناپاک بود. 

کرده است مذبح خود را جايگزين در طول تاريخ ملت يهود، شيطان پيوسته سعی 

مذبح يهوه نمايد و بدين نحو بر تمام زمين ادعای خداوندی کند. در واقع شيطان از 

خوس اپيفانس توانست مذبح يهوه را ملوث سازد و تحت نام ژوپيتر، وطريق آنتي

پرستی خود را بر پا کند. او ثابت کرد که از حاکميت خدا که نماد آن مذبح مذبح بت

در هيکل بود به شدت متنفر است. مجبور کردن مردم به تناول گوشت خوک  يهوه

صرفًا به اين هدف بود که آنها يگانگی خود با شيطان را تصديق و اعتراف کنند. 

عيار کاری بود که در باغ عدن شروع کرده بود، جايی که مار اين امر توسعه تمام

 کشاند. موفق شد آدم را از اقتدار حاکميت خدا به زير ب

 ق.م. 165گيری قيام خاندان کهانتی مکابيها شد. در گری اپيفانس موجب شکلافراط

يهودا مکابی بر اورشليم مسلط شد، هيکل را تطهير نمود و آن را دوباره به خداوند 

در آن سال فرمانده  .ادامه يافت ق.م. 63وقف کرد. ناآرامی و جنگ داخلی تا سال 

( يهوديه و اورشليم را فتح کرد. در ق.م. 48-106و حاکم رومی به نام پومپی کبير )

( از سوی فرماندار رومی به عنوان پادشاه ق.م. 4-37هيروديس ) ق.م. 37سال 

 39قبل از ميالد تا  4يهوديه منسوب شد. پسر او هرود آنتيپاس در خالل سالهای 

ل بود. در زمان سلطنت هيروديس بود که عيسی مسيح متولد ميالدی فرماندار جلي

 شد. 

 درخشد خدا چون مشعل فروزان می بقیـۀ وفادار

در انتظار  بقيـۀ وفاداردر طول چهار قرن آشوب و تالطم، ناآرامی و کشمکش، 

 اسرائيل برد، کسی که يهوه خدای ظهور منجی موعود، پسر عدالت به سر می

اسامی و تولد او و نيز  مکان و زمانه ظهور او را داده بود. توسط انبيای خود وعد
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. هرچه زمان تولد تاريخی عيسی مسيح نزديکتر ندوی مشخص شده بود عناوين

 تپيد. با سرعت بيشتری می بقيـۀ وفادارميشد، قلب 

شد. جناح اکثريت قوم به دليل فقدان بصيرت قادر به تکرار می بار ديگرتاريخ 

راستی نبود و در تنگنای وقايع سياسی، ملی و مذهبی دست و پا  تشخيص حقيقت و

وفادار و  ایهاقليتی اندک و بقي – چنانکه همواره بوده است – ميزد. دراين بين

راستين حضور داشت که از زانو زدن در قبال هر پادشاه و حکومتی جز حاکميت 

جهت ايشان در  کرد. از ميان نسلی که کتاب يادگاری بهمیخدای خود امتناع 

آتش مذبح خداوند را همچنان  کهبپا خاست  ایهبقي ،حضور خداوند مکتوب شده بود

عده  ،داشت. در اواخر دوران چهارصد سال سکوتمشتعل و افروخته نگاه می

بسياری کاذبانه ادعا کردند که مسيح موعود هستند. آمدن اين افراد برای قوم يهود 

های  ”مسيح. “زمان ظهور مسيح حقيقی بودای حاکی از نزديک شدن نشانه

شدند اما به تدريج که دروغين با غنيمت شمردن فرصت در ميان مردم ظاهر می

شدند. اين اشخاص می پاکهويت ايشان بر مال ميشد، کشته و از ذهن مردم 

راستين هيچگاه  ةطلب در بين جناح اکثريت پيروانی پيدا ميکردند اما بقيفرصت

بيشتر  ،شويمبه مرحله ورود به دوران عهد جديد نزديک می ر چه. هفريفته نميشد

آنها تداوم نسلی بودند که مطابق کالم مالکی   – آشنا خواهيم شد بقيـۀ وفاداربا اين 

 اسامی ايشان در کتاب يادگاری به حضور خداوند مکتوب شده بود. 
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 فصل دوم 

 اسارتی های پسدپیون

 .(4: 3)لوقا  ”راه خداوند را مهيا سازيد“

 تبعیدی سپ ةارتباط مريم و يوسف با بقی

شويم که يوسف شوهر با نام زروبابل روبرو می 13در باب اول انجيل متی آيه 

يکبار ديگر  27از نسل او بدنيا آمد. در باب سوم انجيل لوقا آيه  عيسیمريم مادر 

اما اين مرتبه از او به عنوان نيای مريم ياد شده  ،شويمبا نام زروبابل مواجه می

والی يهوديه و از خاندان  ،است. در نتيجه يوسف و مريم، هر دو از تبار زروبابل

بازگشته از اسارت را به سوی اورشليم هدايت و  ة. او بقيندبود ،سلطنتی يهودا

 رهبری کرد. 

ايشان در کتاب يادگاری به ی بودند که اسامی بقيـۀ وفادارمريم و يوسف از تبار 

زمان آن فرا رسيده بود که  ،حضور خداوند مکتوب شده بود. در اين مقطع از تاريخ

هايی که خداوند ما به صورت انسان و در جسم انسانی برای قوم خدا و تمام ملت

زمانی بسيار طوالنی درانتظار ظهور منجی بودند خود را مکشوف سازد. او برای 

ترين افراد در ميان تاريخی، مريم و يوسف را برگزيد که شايستهاين لحظه عظيم 

فرشته خداوند  .و هر دو از نسل داود و ساکن در سرزمين موعود بودند بقيـۀ وفادار

ترين زوج خبر خوش لقاح آسمانی و تولد خداوند ما عيسی مسيح را به اين خجسته

 اعالم کرد.  بقيـۀ وفاداردر ميان 

 د موعو هپادشا تولد

خوانيم که بعد از تولد خداوند در باب دوم انجيل متی، روايت مجوسيانی را می

عيسی به جهت پرستش او به اورشليم آمده بودند. آنان با هيروديس که بعدًا در صدد 

قتل عيسای نوزاد بر آمد مالقات کردند. پس از آنکه مجوسيان مسير بازگشت به 

فرمان داد که تمام کودکان دو ساله و کمتر  هيروديس ،کشور خود را در پيش گرفتند

 . برده شونداز ميان 

دانست چه ميکند. هيروديس شخص جاهل و نادانی نبود. او بسيار زيرک بود و می

کاتبان يهود افرادی بسيار دقيق و وفادار بودند. آنان در  ،همانطور که پيشتر ديديم

کتاب های خود را با تدبر خصوص متون مقدس بسيار کارآزموده و ماهر بودند و 

 وگرنه مسيح مطلع بودند تولدکردند. آنها از تاريخ تقريبی و موشکافی مطالعه می

اما هيروديس پادشاه چون “: نميکرد متی اين آيه را بدون دليل در کتاب خود ذکر
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مضطرب شد و تمامی اورشليم با  [خبرتولد عيسی از سوی مجوسياند ]اين را شني

 (. 3: 2)متی  ”وی

که و فهميدند  را باور کردند مجوسيان چون حرفچرا همگان مضطرب شدند؟ 

دانستند که زمان تحقق وعده خدا و نزديکتر شده است. مردم می موعود ظهور مسيح

ظهور ذريت داود، ذريت ابراهيم و ذريت زن فرا رسيده است. هيروديس از آن 

زمان تولد مسيح را ديد. او ر میت خويش را در خطمجهت مضطرب بود که حکو

مکان دقيق تولد او بود.  اکنون آنچه ميخواست بداند. بر اساس نبوتها ميدانست

ند. شايد ه بودکاهنان و معلمين يهود اطالعات الزم را در اختيار وی قرار داد

رحم بود اما به هيچ وجه جاهل و خائن و پادشاهی سفاک و بی یهيروديس شخص

ز آنجا که او توسط فاتحان رومی در مقام پادشاه يهود منصوب شده نادان نبود. ا

به هيچ وجه مايل نبود در قلمرويی که روميان برای وی تعيين کرده بودند  ،بود

کرد. هيروديس ترديد نداشت بر اطالعات موثق عمل می مشکلی بوجود بيايد. او بنا

تالش خود را به کار برد تا  که پادشاه موعود به دنيا آمده است و از اين جهت تمام

اين فرمان داد تا تمامی اوالد از رسيدن آن نوزاد به پادشاهی ممانعت کند. بنابر

 ذکور دو ساله و کمتر را در بيت لحم و نواحی اطراف آن قتل عام کنند. 

 اگر هيروديس پادشاه، کاهنان و معلمان شريعت و آنان که خود را به دروغ مسيح

بقيـۀ بنابراين  ،بدنيا آمدن مسيح اطالع داشتند کردند از تاريِخمعرفی می موعود

برد. خجسته آن پادشاه موعود به سر می تولدنيز از آن آگاه بود و در انتظار  وفادار

بدون شک آنها با اشتياق و آرزو چشم به راه بودند و در عين حال ملکوت خدا را 

برای نجات مردم از فقط که عيسی  در اين فکر بودکردند. اگر هيروديس اعالم می

نشان نميداد. آمرزش گناهان تهديدی برای او  تولد اوتوجهی به  ،گناهان خواهد آمد

شد. در حقيقت زمانی که يحيی تعميد دهنده به توبه و آمرزش گناهان محسوب نمی

 باکرد ، هيروديس مجذوب او بود و حرمت فراوانی برای او قائل ميشد. موعظه می

اما او هرگز قصد آزار  ،ه يحيی با روش زندگی هيروديس مخالفت کرده بوداينک

دادن يحيی را نداشت. تنها به خاطر قرارگرفتن در شرايطی ناخوشايند و پيچيده 

مجبور شد حکم اعدام يحيی را صادر کند. اما شرايط در مورد عيسی کاماًل فرق 

از يک پادشاه صحبت کرده  کهبلداشت، چرا که مجوسيان نه در مورد نجات دهنده 

 بودند. 

موعظه  ی جهانیبه همين نحو، پيغام عيسای نجات دهنده که امروز توسط کليسا

شايد خوشش هم ميشود چندان موجب رنجش و آزار شيطان نيست. گاهی اوقات 

! نجات يافتن از قلمرو تاريک و ظلمانی شيطان و گام نهادن در قلمرو حيات آيدمی

کند. بلکه چون ملکوت و نيست که او را به طور جدی تهديد می و آزادی آن چيزی

. در ميشودافتد و ابليس مضطرب میبنيان جهنم به لرزه  ،پادشاه آن موعظه شود
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چنين زمانی است که شيطان برای متوقف کردن پيغام ملکوت و از ميان بردن 

أسف است که گيرد. مايه بسی تتوان دارد را به کار می حامالن آن هر آنچه در

بر ضد واعظين ملکوت وارد عمل  ،سو با قدرتهای شيطانگاهی فرزندان خدا هم

شوند. درست پيش از آغاز واپسين جنگ در آسمان و زمين، ميان خدا و شيطان، می

پيغام انجيل ملکوت به کمال خواهد رسيد. و به همين جهت است که ما اين کالم 

به اين بشارت ملکوت در تمام عالم “تی داريم: نبوتی را از خداوند خود در انجيل م

)متی  ”موعظه خواهد شد تا بر جميع امتها شهادتی شود. آنگاه انتها خواهد رسيد

24 :14 .) 

باشد که کليسا بيدار شود! باشد که آمدن خداوند ما عيسی مسيح را بشتاباند! باشد که 

شيطان و تمام دنيا همراه با او  باشد کهبرای موعظه انجيل ملکوت بپا خيزد! 

اعتبار شدن پيغام انجيل نجات مضطرب شوند! موعظه انجيل ملکوت موجب بی

انداز و هدف آن که تأسيس ملکوت خدا، از نيست بلکه کار نجات را در مسير چشم

ميان بردن سلطه شيطان بر انسان و نابود کردن ملکوت شرير او است هدايت 

 ميکند. 

هدايت و  بقيـۀ وفاداربيدار شويد! ای کليسای خدا بيدار شو! باشد که ای مسيحيان، 

راهبری موعظه انجيل ملکوت را بر عهده بگيرد. به ياد داشته باشيد که چگونه 

پادشاه مضطرب شده بودند. بياييد به جهان  تولدهيروديس و اورشليم به خاطر 

يا بگوييم که شيطان شکست اعالم کنيم که کار شيطان تمام شده است. بياييد به دن

االرباب است. مسيح از خورده و پادشاه به دنيا آمده است، او که شاه شاهان و رب

وی پيغام او را اعالم کنيم. آنگاه او يکبار و  بازگشتما انتظار دارد که تا زمان 

ملکوت خدا را در تمام شئونات ، برای هميشه به حکومت شيطان پايان خواهد داد

 برقرار خواهد کرد و او همه و در همه خواهد بود.  زندگی بشر

 تبعیدی سپ ةارتباط زکريا و الیصابات با بقی

شويم و با نگاهی اجمالی به آشنا می بقيـۀ وفادارانجيل لوقا با زوج ديگری از  در

در ايام هيروديس پادشاه يهوديه، “نقش آنان در تحقق هدف خدا نظر خواهيم کرد: 

از فرقه ابيا بود که زن او از دختران هارون بود و اليصابات نام  کاهنی زکريا نام

داشت. و هر دو در حضور خدا، صالح و به جميع احکام و فرايض خداوند، 

 (. 6-5: 1 قا)لو ”عيب سالک بودندبی

زيستند که عيسی به دنيا آمد. ذکر اسامی دو نفر زکريا و اليصابات در عصری می

تبعيدی سپ ةزنسل بقي دهد که آنان نيز ااين زوج نشان میو ارتباط آنها با  ديگر

او همکار نحميا و مسئول بازسازی حصار  هستند. اولين مورد نام ابيا است.
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اينانند کاهنان و الويانی که با زروبابل بن شئلتيئيل و يشوع بر “اورشليم بود: 

 (. 4و  1: 12 يا)نحم ”...آمدند... و ابيا

باشد که جد اليصابات بوده نام برده شده است هارون می دومين فردی که از او

است. هارون برادر موسی و از سبط الوی بود. خدا هارون را در مقام کهانت 

در  ”الويان“بينيم که منسوب کرد. در آياتی که از کتاب نحميا در باال ذکر شد می

رند. بنابراين اسارت بازگشته بودند قرار دا همراه زروبابل از که کاهنانی ميان

 ”صالح“تبعيدی بود که کالم خدا از او و زکريا با عنوانسپ ةاليصابات از تبار بقي

  .(6: 1 قاياد کرده است )لو

 پادشاه  داِرتولد طاليه

ای بود که يحيی تعميد دهنده که اشعيای نبی او را از چنين والدين مبارک و خجسته

ای در صدای ندا کننده“عيسی معرفی کرده است بدنيا آمد:  داِربه عنوان طاليه

بيابان، راه خداوند را مهيا سازيد و طريقی برای خدای ما در صحرا راست نماييد. 

ها راست و ای برافراشته و هر کوه و تلی پست خواهد شد. کجیهر دره

شر آن را تمامی ب ،ها هموار خواهد گرديد. و جالل خداوند مکشوف گشتهناهمواری

 .(5-3: 40 عيا)اش ”با هم خواهند ديد زيرا که دهان خداوند اين را گفته است

توانيم اطمينان آيا يحيی همان شخصيت مورد نظر در نبوت اشعيا بود؟ چگونه می

 ،سای کهنه بودندؤحنا و قيافا روقتی “حاصل کنيم؟ پاسخ در انجيل لوقا وجود دارد: 

کالم خدا به يحيی ابن زکريا در بيابان نازل شده به تمامی حوالی اردن آمده به تعميد 

 ةکرد. چنانچه مکتوب است در صحيفتوبه به جهت آمرزش گناهان موعظه می

ای در بيابان که راه خداوند را مهيا گويد صدای ندا کنندهکلمات اشعيای نبی که می

يحيی همان صدای ندا کننده در  دهد کههادت می(. کالم خدا ش4-2: 3 قا)لو ”سازيد

بيابان بود. حتی يوحنا نيز در اين مورد همچنين شهادت داد. هنگامی که تعدادی از 

يحيی  ،کردند سؤال و در مورد هويت يحيی از او ندکاهنان و الويان از اورشليم آمد

ای در بيابانم  من صدای ندا کننده“ اعالم کرد که ايليا نيست و در مورد خود گفت:

 (. 23: 1)يوحنا  ”که راه خداوند را راست کنيد چنانکه اشعيا نبی گفت

از  مالکی، آخرين نبی عهد عتيق نيز در مورد يحيی نبوت کرده بود. مالکی نبی

اينک من رسول خود را خواهم “بود و برای ايشان چنين نبوت کرد:  بقيـۀ وفادار

 (. 1: 3)مالکی  ”يا خواهد ساختفرستاد و او طريق را پيش روی من مه

قوم يهود و فرزند پدر  ةها در شخصيت يحيی متحقق شدند. او از نسل بقياين نبوت

بودند! اما پيغام اين نبی که  بقيـۀ وفادارو مادری بود که ايشان نيز در زمره 

پيشاهنگ خداوند و مهيا کننده راه او ميبود چيست؟ او پيغام ملکوت را موعظه 

 (. 2: 3)متی  ”توبه کنيد زيرا ملکوت آسمان نزديک است“ کرد:می
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 فصل سوم 

 ملکوت آمدن 

 .(2: 3)متی  ”توبه کنيد زيرا ملکوت آسمان نزديک است“

 فراموش شده  پیغاِم

يحيی تعميد دهنده با اعالم نزديک بودن ملکوت آسمان، تمام مردم را به توبه 

بقيت وفادار قوم خدا باشد، چرا که پيغام  ترغيب می کرد. اين پيغام همواره بايد پيام

خداوند نيز همين بود. خداوند ما عيسی در تجربيات بيابان به طور آشکار و مسلم 

از بيابان  با پيروزیالقدس تحمل کرد و بر شيطان پيروز شد. او با قدرت روح

های شيطانی بيرون آمد. اولين سخنان او پس از اين واقعه چنين بودند: وسوسه

 (. 17: 4)متی  ”توبه کنيد زيرا ملکوت آسمان نزديک است“

اند که چون يهوديان ملکوتی را که خداوند به آنها برخی اين بحث را مطرح کرده

خدا نيز ملکوت خود را به حال تعليق در  ،اعالم کرد نپذيرفتند و آن را رد کردند

العه و بررسی دقيق آورد و آن را در پايان عصر کليسا مکشوف خواهد کرد. اما مط

عهد جديد نشان ميدهد که خدا اعالم پيغام ملکوت را به کليسا محول کرده است. 

ورود کليسا به ملکوت تنها از طريق مرگ نيابتی بره خدا يعنی خداوند ما عيسی 

 متأسفانهمسيح امکانپذير شد که با برداشتن گناه جهان، ما را نجات داده است. اما 

م غفلت ورزيده و تنها بر نجات )ابزار( به جای ملکوت )هدف( کليسا از اين پيغا

 کند. تأکيد می

در عهد جديد را يک به يک ذکر کنم اما بدون  بقيـۀ وفادارمن قصد ندارم تمام 

 ئيل( و حنا دختر فنو35-25: 2 قا)لو اسرائيل ظر تسلیتاشاره به شمعون پير که من

نميتوانم بحث خود را  ،( بودند38-36: 2 قاکه چشم به راه نجات در اورشليم )لو

ناپذير چشم انتظار ای راسخ و تزلزلپيگيری کنم. اين دو با وفاداری و به گونه

وفادار نسل خود بودند. با وجودی که در اطراف ايشان  ةملکوت خدا بودند. آنها بقي

را  ليکن آنها هرگز بصيرت ملکوت ،اعتنايی مذهبی و آشفتگی سياسی موج ميزدبی

اميد ايشان به تحقق پيوست و پاداش  ،از دست ندادند. سرانجام با ديدن مسيح موعود

 يک عمر انتظار خود را يافتند. 
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 انحراف از هدف 

کند حتی اگر در برابر مرگ هرگز در اعالم پيغام ملکوت مصالحه نمی بقيـۀ وفادار

ابی کنترل اورشليم مکيهودای قبل از ميالد  165قرار بگيرد. درست است که در 

 قوماما موقعيت  ،، هيکل را تطهير کرد و مذبح را دوباره وقف نمودهرا بدست گرفت

 در زمان تولد عيسی چگونه بود؟

گويد که بعد از اتمام دوران اسارت بابل، قوم يهود با تمام قلب خود تاريخ به ما می

رفته رفته به يک  ،که از تبعيد بازگشته بود ایهدر قبال هدف خدا تسليم نبودند. بقي

شد. اما يکبار ديگر تمرکز خود را از دست دادند. به جای انتظار میملت مبدل 

به عنوان  اسرائيلکشيدن برای ملکوت خدا، هدف عينی آنان احيای حاکميت سياسی 

ند تا ه بوديک ملت بود. آنها فراموش کرده بودند که به عنوان يک قوم، برگزيده شد

 حاکميت زمينی خويش را متجلی سازند. و نه  ملکوت آسمانی خداوند

در اين مسير يکبار ديگر مذبح اورشليم معنای خود را از دست داد و مبدل به يک 

یش
ء 

معبدی که به دست يک ادومی به نام هيروديس که از  ،مذهبی در معبد شد

و بازسازی شده بود. اما شده بود مرمت  سوی دولت روم بر استان يهوديه گمارده

برای حفظ  اسرائيلهای ملی در خالل چهار قرن سکوت خدا و در دوران کشمکش

از اراده  اسرائيلقابل تشخيص داد که  ةهويت خود به عنوان يک ملت، تنها يک بقي

به  اسرائيل موعود چشم به راه ظهور مسيح ،بيدار ةمقدر خدا دور شده است. اين بقي

 عنوان نجات دهنده و پادشاه بود. 

 30در چنين فضايی بود که عيسی متولد شد، رشد کرد و خدمت خود را در سن 

بقيـۀ سالگی آغاز نمود. چنانکه پيش از اين ديديم، خدمت او بالفاصله توسط يک 

به نام يحيی تعميد دهنده که خود فرزند والدينی از تبار بقيه بود اعالم شد.  وفادار

اينک بره “دهنده و پادشاه معرفی کرد: ين يحيی بود که عيسی را به عنوان نجاتا

توبه کنيد زيرا ملکوت “و   (29: 1)يوحنا  ”خدا که گناه جهان را بر می دارد

بر موضع  بقيـۀ وفاداريحيی به عنوان يک  (.2: 3)متی  ”آسمان نزديک است

 ملکوت ايستاده بود. 

 شاگردان متعهد 

خداوند ما عيسی مسيح نه تنها خدمت نجات در راستای انتقال دادن ما از خدمت 

اشاره شد.  بلکه همچنين خدمت ملکوت نيز بود چنانکه قباًل ،دوزخ به آسمان بود

 ،بدون هيچ ترديدی، عيسی به جهان آمد تا ملکوت خدا را اعالم و آشکار سازد

ه کننده و رستاخيز شخص ملکوتی که الزمه آن آمرزش گناهان از طريق مرگ فدي

 عيسی مسيح است. 
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شاگردان و به  را بهپيغام ملکوت خدا کتاب اعمال رسوالن به ما نشان ميدهد که 

خوانيم که خداوند عيسی پس از . در مقدمه کتاب میداده بودپولس رسول  بهويژه 

ملکوت خدا  به مدت چهل روز با شاگردان در خصوص امور ،رستاخيز خود

بينيم که پولس رسول در خانه (. در بخش پايانی کتاب نيز می3: 1صحبت کرد )

(. کليسا جايگزين 31-30: 28کرد )راجع به ملکوت خدا موعظه می در روم خود

به عنوان شهادت خدا بر ملکوت آسمانی خود در زمين است. در اين  اسرائيل قوم 

خدا تنها يک شهادت در مورد ملکوت خود دارد.  ،هر زمان که باشد ،سياره

 ،ملکوت و دريافت کننده آن باشد، بدين جهت برای مدتی ةنتوانست نمايند اسرائيل

از صحنه خارج شد. اکنون کليسا بايد شهادت ملکوت خدا و مظهر  ،به طور موقت

وده است ماهيت آسمانی آن در اينجا باشد. ليکن آيا کليسا نسبت به دعوت خود امين ب

عهد  اسرائيِلگرفتار آن بود؟ آيا همانند  اسرائيلو يا در همان دامی افتاده است که 

 شده و در برابر وسوسه های آن مار قديمی زانو زده است؟  آلودهعتيق 

 اثبات صالحیت 

 گردد کهنامه يا تبارشناسی خداوند عيسی در انجيل متی آغاز میعهد جديد با نسب

ن پادشاه موعود يهود و وارث بر حق تخت داود معرفی شده است. او به عنوا در آن

به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را “در عين حال يوحنا تصريح دارد که: 

 (. 11: 1 حنا)يو ”نپذيرفتند

باب دوم انجيل متی به شرح ماجرای تولد عيسی، گريختن يوسف و مريم به همراه 

 اسرائيله يوسف برای بازگشت به سرزمين عيسای نوزاد به مصر و فرمان خدا ب

 پرداخته است. 

باب سوم انجيل متی به روايت خدمت يحيی تعميد دهنده و چگونگی مهيا ساختن راه 

 ”توبه کنيد زيرا ملکوت آسمان نزديک است“برای ورود پادشاه از طريق پيغام 

وند و ( اختصاص دارد. در اين باب همچنين شاهد تعميد گرفتن خدا2: 3)متی 

بينيم که يحيی در شروع خدمت او هستيم، يعنی خدمت ملکوت. در اين رويداد می

االن “ابتدا سعی کرد عيسی را از تعميد گرفتن منصرف سازد اما عيسی پاسخ داد: 

)متی  ”بگذار زيرا که ما را همچنين مناسب است تا تمام عدالت را به کمال رسانيم

چه پادشاه و چه  – تی که ملکوت از هر انساناين سخن نشان ميدهد عدال .(15: 3

 مستلزم عبور از آبهای مرگ و رستاخيز است.  ،کندمطالبه می – سايرين

بينيم که با يک سری آزمايش روبرو است، آزمايشاتی در باب چهارم، پادشاه را می

اند. و در حقيقت تمام بشريت در آنها شکست خورده اسرائيل که پادشاهان پيشين بنی

و اکنون نوبت پادشاه ملکوت آسمان بود که آزمايش  ه بودملکوت انسان سقوط کرد

ناپذير انگيز و مقاومتپيشنهاد وسوسه ،شود. يکی از دشوارترين مراحل آزمايش
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کرد تمامی فقط در برابر شيطان سجده می عيسیحکومت بر کل جهان بود که اگر 

يک انسان با اين چالش روبرو شد،  آورد. خداوند عيسی به عنوانآن را به دست می

و به عنوان يک انسان پيروز گشت. او بدون کوچکترين شبهه و ترديدی ثابت کرد 

 که واجد شرايط و شايسته است. 

)متی باب های  نمودريزی پی اسرائيلاز آن پس او اساسنامه ملکوت را در خاندان 

ت بلکه در قوت آن ثابت بايست ملکوت را نه فقط در قالب کلما(. او می7الی  5

کرد. بدين ترتيب او با انجام معجزات، شفا دادن بيماران، زنده کردن مردگان، می

خدمت ملکوت خود را  آنها های طبيعی و امثالاخراج ارواح شرير، کنترل پديده

 آغاز نمود. 

 واقعیت آشکار شده 

را به طور  صالحيت وی ،نامه عيسی و پيروزی او بر شيطاندر اين مقطع، نسب

بلکه در تازگی  کلمات شريعتکرد. اساسنامه او نه در کهنگی قطع و يقين اثبات می

معجزات و قدرت او اثبات حاکميت  ،روح اعالم شده بود. و افزون بر تمام اينها

بايست او را به مطلق وی بودند. شايد تصور کنيد که بعد از تمام اينها مردم می

 اسرائيلاما در آن زمان، قوم  ،پذيرفتندموعود خود میعنوان پادشاه و مسيح 

 گرايی و امثال آن.طلبی کور، مليتمذهب مرده، استقالل – های متعددی داشتمذبح

 کهبود مذبح حقيقی و راستينی  و آن اما در اين بين يک مذبح مفقود شده بود،

بانی زنده تقديم به عنوان قربانی سوختنی و قربر آن توانست خودش را می اسرائيل

 مذبح وقف نمودن کامل خود به حاکميت مطلق خدا.  :کند

های موجود در آن زمان مانند فريسيان، صدوقيان، هيروديان و هر يک از فرقه

زدند. غيوران مذبحی برای خود داشتند که در برابر آنها گروهی از مردم زانو می

خود را داشت که در مقابل  ”ارهفت هز“گرايی و اختالفات، خدا در ميان اين فرقه

 اسرائيل بايست به زودی برهيچ چيز يا هيچ کسی جز مذبح حقيقی خدا که می

 زدند. شد زانو نمیمکشوف می

بقيـۀ دعوت نمود. يکبار ديگر الزم بود که  هعيسی شاگردان خود را از ميان اين بقي

در جناح ملکوت خدا و در تقابل با ملکوت انسان و شيطان قرار بگيرد. اين  وفادار

حاکميت خدا را در  عماًلای از آينده نبود بلکه سايه يا نمونه مرتبه ملکوت صرفًا

کرد. بيش از آن ديگر نيازی به مذبح قديمی که بايد وقف و واقعيت آن آشکار می

ه قربانی سوختنی حقيقی بر آن قرار شد نبود چرا که مذبح راستين کتقديس می

چرا که مسيح به عنوان  ”ملکوت آسمان نزديک است“ گرفت ظاهر شده بود.می

حقيقت کامل مذبح قربانی سوختنی از راه رسيده بود! تنها او به طور يقين برای 

 .حاکميت مطلق ملکوت خدا شايسته است
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 فصل چهارم

 پادشاه طرد شده 

  .(21: 23)لوقا  ”کن او را مصلوب کن، مصلوب“

پادشاه خود عيسی مسيح را  اسرائيل ، خاندان12و  11های طبق انجيل متی باب

ناپذير و نابينايی ايشان کاماًل طرد کردند. تباهی و انحراف آنان اصالح

برای مدت  اندر آورده بود. آن باالخره آنها را به زانوناشدنی بود. زمان، درمان

مشخصی کنار گذاشته شدند تا ثمره حماقت خويش را درو کنند. در پايان اين 

ن گشوده خواهد شد و خواهند ديد شاچشمان ی،باربا وقوع حوادث فاجعه ،دوران

پادشاه  ،بر صليب کشيدند او را همان عيسای ناصری که پادشاهی او را رد کرد و

ان آينده، نجار ناصری مسيح موعود حقيقی ايشان بوده است. در مقطعی از زم

ايشان خواهد بود و آنان را از جفايی بسيار هولناک نجات خواهد داد ليکن پيش از 

 شوند. آن با يک قتل عام دهشتناک روبرو می

 روح شرير 

شد برای آنان تمامی قوم  گمراه و فاسد و مستحق داوری بودند. هيچ کاری نمی

يسی خودش را به عنوان بره قربانی تقديم کند تا نه فقط انجام داد جز اينکه خداوند ع

بلکه گناه تمام جهان را بردارد. آنها به خاطر وجود رهبران مذهبی و  اسرائيلگناه 

سياسی فاسد و منحرف خود کاماًل در مسير گمراهی قرار داشتند. اگر چه در يک 

ارند اما به هيچ وجه مقطع کوتاه عموم مردم نشان دادند که در ظاهر روح متفاوتی د

يافتند مسرور زده بودند و از اينکه شفا میبهتر از حاکمان خود نبودند. آنان هيجان

ديدند. آنها مانند فريسيان با عيسی دشمنی و مخالفت عيسی را يک قهرمان می ه،بود

کردند اما قادر نبودند در وجود او پادشاه موعود خود را ببينند. برای مدت نمی

و چند روز بعد فرياد  ”آيا اين پسر داود نيست؟“ :گفتندبا شور و اشتياق میکوتاهی 

وضعيت  ،لَثعيسی با بيان يک َم .”او را مصلوب کن، مصلوب کن“می زدند: 

وقتيکه روح پليد از “روحانی قوم و سرانجام هولناک آنان را به تصوير کشيد: 

يابد. پس کند و نمیمیآب گردش آدمی بيرون آيد در طلب راحت به جايهای بی

گردم. و چون آيد آن را خالی و میگويد به خانه خود که از آن بيرون آمدم برمی

رود و هفت روح ديگر بدتر از خود را بيند. آنگاه میجاروب شده و آراسته می

شوند و انجام آن شخص بدتر از آورد و داخل گشته ساکن آنجا میبرداشته می

 (. 45-43: 12)متی  ”ن به اين فرقه شرير خواهد شدشود. همچنيآغازش می

پرستی روح پليد بت ،بردندزمانی که قوم در اسارت بابل به سر می ،در ايام گذشته

های دروغين خاتمه يافته بود. اما تجلی آشکار آن در برابر مذبح از ايشان دورشده و
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روح ذهب خشک، بیآنچه اکنون جايگزين آن شده بود چيزی بهتر از آن بود: يک م

، نداما کالم او را نقض ميکرد ندگذاشتو تشريفاتی که در ظاهر خدا را حرمت می

های او را به بزرگنمايی و جالل دادن خود و وعده ندگرفتاحکامش را ناديده می

. اين مذهب جعلی و ساختگی چنان نفرت عميق و تعصب کور ندمبدل کرده بود

ای که در سال جود آورده بود که سرانجام به فاجعهگرايی را در ميان قوم بومليت

 ميالدی توسط تيطس ژنرال رومی بوجود آمد منتهی گرديد.  70

اش از ارواح شرير خالی شده خانه ،که در طول سالهای تبعيد در بابل اسرائيل ملت 

جر جديد را تشخيص بدهد. آنها از خدا درخواست نکرده أنتوانست ورود مست ،بود

القدس را بر ايشان بفرستد و قلوب آنان را تسخير گرداند. از اين که روحبودند 

 – پرستی بازگشتندجهت پس از اندک زمانی، ارواح شرير با اشکال گوناگون بت

 که رفته بودند. وضعيت کنونی يهوديان بسيار هايیروحتر از هفت روح بسيار پليد

يگانه و محبوب  آنها بود. ايشان پسر تر از وضعيت پيشينيانآلودتر و شرکآميزکفر

 خدا را به عنوان پادشاه خود نپذيرفتند و او را طرد کردند. 

. آنچه از عيسی تا کنون ديده بودند و معجزات بودندت اهنوز يهوديان در پی ديدن آي

دانست (. عيسی می4-1: 16طلبيدند )متی برايشان کافی نبود. آنها آيتی آسمانی می

د ساخت. او آگاه بود که تمامی اين نبيشتر نيز ايشان را متقاعد نخواهکه معجزات 

قوم به همراه ساير مردم جهان عاقبت آن مار قديمی يا ابليس را ستايش خواهند کرد 

دانست اين قوم در برابر آن مرد (. وی همچنين می9: 12و  4-3: 13 شفه)مکا

که ظهور او به “واهند کرد: او را به عنوان منجی خود پرستش خ ،زده شرير زانو

سم فريب ِق عمل شيطان است با هر نوع قوت و آيات و عجايب دروغ. و به هر

ناراستی برای هالکين از آنجا که محبت راستی را نپذيرفتند تا نجات يابند و بدين 

فرستد تا دروغ را باور کنند. و تا فتوايی شود جهت خدا به ايشان عمل گمراهی می

 2) ”کسانی که راستی را باور نکردند بلکه به ناراستی شاد شدندبر همه 

 خواهد شد (. آنها خواستار آيتی آسمانی بودند و به ايشان داده12-9: 2 لونيکيانتسا

ها، برای آنان به غم مردآيات و عجايب دروغ توسط آن مرد شرير و نه از جانب  –

 ظهور خواهد رسيد. 

 

 

 از دست دادن ملکوت 

. مادر و برادران داداتفاق مهمی رخ  ،دکرل خود را بيان َثآنکه خداوند َم به محض

اينک “: گفتناتنی او به نزدش آمدند و شخصی از ميان جماعت خطاب به عيسی 

 :دادو عيسی پاسخ  ”خواهند با تو سخن گويندمادر تو و برادرانت بيرون ايستاده می
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د را به سوی شاگردان خود دراز کيست مادر من و برادرانم کيانند؟ و دست خو“

که در آسمان است  اراده پدر مراکرده گفت اينانند مادر من و برادرانم. زيرا هر که 

 (. 50-47 :12)متی  ”به جا آورد همان برادر و خواهر و مادر من است

به شاگردان خود آموخته بود که در  اراده پدر کاماًل واضح و آشکار بود. او قباًل

نام تو مقدس باد. ملکوت تو بيايد. اراده  ،ای پدر ما که در آسمانی“ حين دعا بگويند:

 (.10-9: 6)متی  ”تو چنانکه در آسمان است بر زمين نيز کرده شود

. عيسی آمد تا اراده ارادة خدا برقراری ملکوت اوست، چه بر زمين و چه در آسمان

ارائه  اسرائيل هملکوت را ب شت،حق نخستزادگی را دا چون او .جام دهدپدر را ان

هم او و هم حق مسلم وی را رد کرد و بدين جهت داوری را بر  اسرائيل. اما داد

توانست مانع از اين داوری شود. ذريت ابراهيم ئخود آورد. هيچ ارتباط زمينی نمي

تی که به ناباوری و در صور ،بر حسب جسم و حتی خويشاوندان نزديک عيسی

شدند. تنها آن کسانی که با پذيرفتن او به هالک می ،دادندايمانی خويش ادامه میبی

آورند مشمول رحمت خواهند شد. اما قوم عنوان پادشاه، اراده پدر را به جا می

سرکش و نافرمان همچنان به طرد کردن او اصرار ورزيدند و در نهايت ساعتی 

 داشت. نای جز رد کردن آنان ارهرسيد که عيسی نيز چ

از آنها بعنوان يک ملت دوران آزمايش ايشان به شکست انجاميد و ملکوت آسمان 

خوانيم که ملکوت . از اين مرحله به بعد ديگر هيچگاه در انجيل متی نمیگرفته شد

آسمان در دسترس ايشان بوده باشد. در واقع عيسی خطاب به آنان فرمود که ملکوت 

)متی  بياورند داده خواهد شد را ايشان گرفته شده و به امتی که ثمره شايسته آناز 

اجر و پاداش خود  امين ميماندند،يهود که نسبت به او  بقيـۀ وفادار. البته (43: 21

 تحويل دادهبايست به امتها و به طور خاص به کليسا . اما ملکوت میگرفتنتدمیرا 

ز صحنه خارج شد، اما خدا آنها را فراموش نکرده به طور موقت ا اسرائيلشد. می

 . خواهند شداست. در زمان مقرر چشمان آنان گشوده و در نهايت احيا 

 

 ها امت انداهش

. آنها شايسته در اختيار داشتن ملکوت ه بوداکنون چه؟ خداوند يهوديان را رد کرد

ها برای زمان امتبود که شاهدی تا موعد کامل شدن  حاضرآسمان نبودند. آيا خدا 

شاهدانی  ،کردبايد آماده می را ديگری خود در زمين نداشته باشد؟ خير! او شاهدان

 ،در بدن نامرئی مسيح پيوند شدهاين شاهدان ميباست ها و اقوام. تمام امت ميان از

با  ،. هر يک از آنان به او ملحق شدهشونداز طريق ارتباط روحانی با خداوند متحد 

 (. 17: 6 تيانقرن 1وی يک روح خواهد بود )
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انجيل متی به بعد بر دعوت و آموزش دادن  14از باب  عيسی تمام خدمت خداوند

تر از آينده متمرکز است. عيسی با يهوديانی که سنت پدران خود را ارجح اهدانش

عيسی بعد از آنکه   28-21: 15. در متی خاستدانستند به مقابله براحکام خدا می

د که چگونه امتها دابه آنها نشان  رفت،با شاگردان خود به نواحی صور و صيدون 

درست بر خالف آنچه بنی  – شوندپذيرند و از ارواح شرير آزاد میاو را می

 رد کرده بودند.  کاماًلدادند چرا که آنها عيسی را انجام می اسرائيل
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 فصل پنجم

 مذبح صلیب 

  .(32: 22)متی  ”بلکه خدای زندگان است خدا، خدای مردگان نيست“

 مذبح حقیقی 

دل انجيل متی، خداوند خدمت خود را از يهوديان نافرمان و سخت 15بعد از فصل 

سازی د. او خدمت خود را بر آمادهدادل جهت به سمت امتهای مشتاق و گشاده

ای از شخصيت مسيح دريافت شاگردان مکاشفه اول. ساختشاگردان متمرکز 

شده بود  اسرائيل و در مقابل، عيسی نيز نام شاهد جديد خود را که جايگزين ردندک

عيسی در زمان تبديل سپس (. 20-15: 16)متی  کلیسا: ساختبرای آنان مکشوف 

 (. 12: 17الی  28: 16ت، جالل ملکوت خود را آشکار کرد )متی أهي

تشريح نمود و بعد شريعت و روح شريعت را کلمات پس از آنکه عيسی تفاوت ميان 

توانست مانع از ورود شاگردان به ل در اين مورد که چه چيزی میَثاز ذکر چند َم

(. در آنجا از سوی تمام 21وارد اورشليم شد )متی  ”مظفرانه“ملکوت آسمانی بشود 

 لکههای موجود يهود مورد آزمايش قرار گرفت و ثابت کرد که او همان بره بیفرقه

باشد. اما پيش از آنکه بر شايسته تقديم شدن به مذبح يهوه میعيب است که و بی

متی در  25و  24های آوری را در بابکلمات نبوتی شگفت ،مذبح گذاشته شود

 خود و داوری يهود، کليسا و امتها بيان فرمود.  د بازگشتخصوص 

ت او صحنه اکنون کاماًل آماده بود تا خدا مذبح حقيقی خود را که نماد ملکوت و تخ

 اکنون ولی ای از آن بودندهای گذشته، سايه و نمونهبود بر همگان آشکار کند. مذبح

همان واقعيتی  – شدمیآشکار  بايد آن مذبح منحصر به فرد در کامليت خود واقعيت

ها بود و نبوت اين مذبح، تحقق قوم خدا مشتاقانه در انتظارش بودند. بقيـۀ وفادارکه 

، اسرائيل ه ملکوت شيطان از ريشه برکنده شود. خانداناکنون زمان آن بود ک

يهوديان دست به دست يکديگر های دنيا از ميان غيررهبران آن و نمايندگان قدرت

آن کاری را در حق او  نادانستهدادند تا مذبح حقيقی ملکوت خدا را بر پا کنند. آنها 

 ه با کشتن پادشاهکرد کانجام دادند که خدا مقرر کرده بود. شيطان تصور می

 اما کاماًل در اشتباه بود!  رد،ملکوت خدا را از ميان بردا ميتوانست

محاکمه شد، يهوديان او را به پيالطس  آميزسخرهبعد از آنکه عيسی در يک دادگاه م

آيا “پرسيد:  عيسیفرماندار رومی تحويل دادند. در يک مکالمه کوتاه، پيالطس از 

عيسی از  تا به آخر. ”گويیتو می“و عيسی پاسخ داد:  ”تو پادشاه يهود هستی؟

او تاج خار بر سر  و به همين دليل هدف خدمت خود دفاع کرد. او پادشاه بود
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(. سربازان رومی اين تاج را بر 18: 3 يشبود )پيدا بشريت. خار نماد لعنت ندگذاشت

بح حقيقی خدا سر او گذاشتند و وی را به سوی تپه جلجتا پيش راندند. در آنجا مذ

او را مصلوب “يکبار برای هميشه تجلی عينی و قابل مشاهده يافت. و سپس  

 .(35: 27)متی  ”نمودند

 قربانی حقیقی 

 ای ا. مذبح واقعی خدا بودندهايی که فقط سايهمذبح هللويا! هزاران سال بود که قوم

 قعی بودندای از قريانی واهايی که فقط سايهقربانی هارا بنا کرده و بر آن

 های پيشين در برابر چشمان بنیتمامی قربانیو تجسم گذرانيدند. و اکنون مظهر می

خدا  ،اکنون که زمان به کمال رسيده بود .و تمامی فرزندان آدم قرار داشت اسرائيل

قربانی  ،! و بر آن مذبحرا صليب يعنی خويش را آشکار ساخت حقیقیمذبح 

! از زمان آدم تا را پسر يگانه اش، عيسی مسيح يعنی را گذرانيد حقیقیسوختنی 

نمادی از مذبح  شده بودرفت، هر مذبحی که بنا که عيسی بر زمين راه می زمانی

ليکن چون بسياری را ابداع کرده بود جعلی  هایمذبححقيقی در جلجتا بود. شيطان 

 حقیقیقربانی  حقیقینتوانسته بود از ظهور مذبح  بود،آگاه ناآنها از حقيقت 

پس “گويد: بود چون کالم خدا می به حقيقت پيوستهجلوگيری کند. اکنون همه چيز 

 ! ”او را مصلوب نمودند

 پرده شکافته شده 

 ،به محض آنکه مذبح حقيقی بر پا شد و قربانی سوختنی حقيقی بر آن قرار گرفت

  .(51: 27)متی  ”ناگاه پرده هيکل از سر تا پا دو پاره شد“

اکنون که مذبح حقيقی برپا شده بود، راه ورود به حضور خدا و داخل شدن در 

ملکوت او نيز مکشوف و عيان شد. ديگر نيازی نبود که حضور خدا ورای يک 

پرده و جدا از قوم او قرار بگيرد. خود خدا پرده حايل را از سر تا پا و از آسمان تا 

 ه شد. زمين به دو نيم پاره کرد. هللويا! راه گشود

 بخش مذبح حیات

جايی خدا در حضور شد. ميدانيم که مرگ هنوز يک چيز باقی بود که بايد کامل می

اما در باره قيامت مردگان “. عيسی در يک مباحثه با صدوقيان به آنها گفت: ندارد

ايد کالمی را که خدا به شما گفته است: من هستم خدای ابراهيم و خدای آيا نخوانده

)متی  ”دای يعقوب؟ خدا خدای مردگان نيست بلکه خدای زندگان استاسحاق و خ

22 :31-32). 

توانست خدای او باشد. خدا نمی ،مانداگر عيسی در عالم اموات و در قبر باقی می

چيزی بيش از ساير  ،ماند، مذبحی که او بر آن قربانی شداگر عيسی در قبر می
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بخش بود د. اما مذبح خدا يک مذبح حياتبوها که فقط قدرت کشتن داشتند نمی مذبح

و هنوز هم هست. خدا، خدای مردگان نيست بلکه خدای زندگان. بنابراين هنوز يک 

راه ورود به ملکوت  ”..اما درباره قيامت مردگان.“رسيد: چيز بايد به انجام می

خدا، راه مذبح و راه تخت پادشاهی بود که هر دو همزمان در صليب متجلی شدند. 

يحيی بود که در آن تمام  تعميدبه بيانی ديگر، راه ورود به ملکوت خدا مشابه 

 عدالت به انجام رسيد. مسير ملکوت خدا مستلزم مرگ و رستاخيز بود. 

مريم مجدليه “ .”...اما درباره قيامت مردگان“ جنبه مرگ به طور کامل متحقق شد،

ای مواجه (. در آنجا با فرشته1: 28)متی  ”و مريم ديگر به جهت ديدن به قبر آمدند

دانم که عيسای مصلوب را شما ترسان مباشيد! می“شدند که بديشان اعالم کرد: 

(. 6-5: 28)متی  ”طلبيد. در اينجا نيست زيرا چنانکه گفته بود برخاسته استمی

کامل تقديم شده و آتش آسمانی آن را سوزانيده بود. مذبح خداوند بر پا  بطور قربانی

 شده بود و آتشی از آسمان آن را برای هميشه مشتعل و فروزان ساخت. 

، بلکه برای  های زمينینه برای تقديم قربانیديگر آن مذبح به کليسا داده شد اما 

برای هميشه اتفاق افتاد و خود خدا آن را تقديم کرد.  حفظ يادبود آن قربانی که يکبار

اين مذبح سرآغاز تأسيس و برقراری ملکوت آسمان بر زمين بود، حقيقتی مشتعل و 

بايست توسط کليسايی که خدا به بهای خون پسرش خريده بود فروزان که می

 همواره افروخته بماند.
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 فصل ششم 

 گذر  ةملکوت در مرحل

 ”کنددهد و رشد میشما رسيده است و در سرتاسر جهان ثمر میانجيلی که به “

 .ترجمه هزاره( – 6: 1)کولسيان 

  يهودکلیسا جانشین قوم 

مرگ پسر خدا بر صليب و رستاخيز او از مردگان مرحله ديگری در کشمکش و 

تقابل ملکوت خدا با ملکوت شيطان بود. خدا يکبار برای هميشه مذبح حقيقی را 

اين ميان يک تغيير و  دراما آشکار کرد و راه ورود به ملکوت خويش را گشود. 

شامل  اسرائيل رفتار خدا با اتفاق افتاد. اسرائيل تحول اساسی در برخورد او با 

سال بود. خدا اجازه داد قوم با اين وقايع  1500جفاها و جنگهای متعددی در طول 

.  از اش بازگردند، به طرف او و ارادهروبرو شوند تا بلکه از اين طريق بيدار شده

سرانجام خدا اجازه داد که تمام آنها از  ،ثيری بر قوم نداشتأآنجا که اين وقايع ت

ابتدا حکومت شمالی بدست آشوريان افتاد و سپس  – رزمين خود تبعيد شوندس

 ها سرنگون شد. حکومت جنوبی يهودا توسط بابلی

رفت که دوران تبعيد و اسارت، چشمان يهوديان را بگشايد تا دعوت الهی انتظار می

و هدف موجوديت خود را درک کنند. متأسفانه پس از انقضای هفتاد سال دوران 

از يهودا به اورشليم بازگشت. آنها مذبح را بنا  شمارة کمتنها يک بقي،اسارت 

ن بازسازی کردند. و نمودند، هيکل را مرمت و شهر را با برافراشتن حصار آ

برای بدست آوردن استقالل خود به جای آنکه منتظر  اسرائيل يکبار ديگر قوم 

های دنيوی و جسمانی روی آورد. در نتيجه سرزمين به اتخاذ روش ،خداوند باشد

 آنان به اشغال يک نيروی قدرتمند دنيوی يعنی امپراتوری روم در آمد. 

پسر خويش را فرستاد تا در  ،حيای ملکوت خودبرای نجات و انهايی خدا در تالش 

دار ملکوت او باشد. طرد شدن پسر خدا از سوی يهوديان جسم انسانی نماد و طليعه

مجازاتی که آنان بر  آور بود.شرم یو مصلوب شدن او براستی رسوايی و ننگ

تر از اضمحالل حکومت زمينی ايشان بود تر و سنگينخويش آوردند بسيار جدی

بلکه ديگر  ،که خدا نه تنها عهد خود با آنان را به حال تعليق در آورده بودچرا 

 ديد. خود نمی ةايشان را قوم برگزيد

را به طور  اسرائيلو موعظه ملکوت خود را به کليسا محول نمود و  شهادتخدا 

نظر سياسی، حکومت به موقت از صحنه کنار گذاشت. از لحاظ دنيوی و از نقطه

اکنون کليسا نماينده و مظهر ملکوت به شمار  ،شد اما از ديدگاه روحانی ها دادهامت
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به طور کامل از صحنه خارج شده است. و حال اين پرسش  اسرائيلرود. می

شکست خورد، پيروز شود؟  اسرائيل تواند در جايی کهمطرح است که آيا کليسا می

 غالب خواهد شد؟  بقيـۀ وفادارآيا اصل بنيادی 

 کلیسا به ملل غیر يهود دستیابی 

سنگ بنای کليسا  ،عيسی مسيح خداوند از طريق مرگ، رستاخيز و صعود خويش

را بنياد نهاد. در روز پنطيکاست، طبق گزارش کتاب اعمال رسوالن فصل دوم، 

القدس را فرستاد تا شاگردان را در يک بدن تعميد دهد، و صعود کرده روح مسيِح

 تازه های اين کليسای نو بنياد وگذاریثيرأها و تعملکردبدين نحو کليسا متولد شد. 

تولد يافته در کتاب اعمال رسوالن به ثبت رسيده است. خداوند به صراحت و 

آشکارا شاگردان خود را به نشر پيغام انجيل فرمان داد. آنان در اين خصوص حکم 

پيغام به دست و برای آغاز جنبش خود دستوراتی را دريافت کردند.  ،صريح داشتند

آنها سپرده شده بود. اما کار خدا به قدرت خدا احتياج دارد. در همين راستا، خداوند 

بر همين منوال مکتوب است و بدينطور سزاوار “عيسی به شاگردان خود فرمود: 

بود که مسيح زحمت کشد و روز سوم از مردگان برخيزد. و از اورشليم شروع 

ها به نام او کرده شود. و شما ناهان در همه امتکرده موعظه به توبه و آمرزش گ

فرستم. پس شما شاهد بر اين امور هستيد و اينک من موعود پدر خود را بر شما می

-46: 24 قا)لو ”به قوت از اعلی آراسته شويددر شهر اورشليم بمانيد تا وقتی که 

49 .) 

سخنانی را  ،ن ميباشدنگارنده انجيل لوقا و نيز نويسنده کتاب اعمال رسوالکه لوقا 

القدس بر شما ليکن چون روح“کند. که خداوند به شاگردان خود فرمود تکرار می

خواهيد يافت و شاهدان من خواهيد بود در اورشليم و تمامی يهوديه و  قوت ،آيد

 (. 8: 1)اعمال  ”سامره و تا اقصای جهان

العمل و پيغام، حکم و دستوربينيم که خداوند به شاگردان خود، در اين عبارات می

 ،2القدس را بخشيد. پنجاه روز پس از رستاخيز او، بر طبق اعمال باب قوت روح

آنان آمد. پس شاگردان به موعظة ملکوت پرداختند. اما بر القدس بر قوت روح

خواستند نزد غير يهوديان بروند. خالف فرمان خدا، فقط در اورشليم بودند و نمی

الی سامره و سپس بر خانواده کرنليوس که يک فرمانده رومی بر اهآمدن قوت روح 

ها در يک بدن به نام کليسا کرد که يهود و امتميآوری بود بايد به شاگردان ياد

 سهيم هستند اما آنها از مشارکت با غير يهوديان اکراه داشتند. 

تا کاری شايد اين نگرش شاگردان موجب شد که خداوند رسول ديگری را برگزيند 

ل طرسوسی که ؤبر عهده بگيرد. شا ندرا که آنها از انجام دادن آن غفلت کرده بود

خداوند بود. او ثابت کرد که بيش  ةظرف برگزيد ،بعد ها به نام پولس شهرت يافت
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از ساير رسوالن در انجام کار خدا جديت داشت. او کارهايی را انجام داد که 

شارت پولس چنان قدرتمند بود که توانست در سايرين نتوانسته بودند. خدمت و ب

انجيلی که به شما رسيده است و در “خصوص انجيل به ايمانداران کولسی بنويسد: 

 سيان)کول ”سرتاسر جهان ثمر ميدهد و رشد ميکند همان گونه که در ميان شما نيز

 . (ترجمه هزاره – 6: 1

اط مختلف کاشته شد. ويژگی به بيانی ديگر، بذر کالم در آغاز دوران کليسا در نق

متمايز و شاخص پيروان مسيح در آن عصر، اشتياق وافر آنان برای انتشار ايمان 

رغم اينکه شرايط قلبی نامطلوب انسان خود در هر گوشه از زمين بود حتی علی

شمار اندکی ايمانداران  فقط بطور محدودی توانستند شد.عمومًا سد راه ايشان می

 . آورندرا به ثمر صادق 

های آنان و نبرد ها و تالشدر حقيقت، با توجه به عملکرد کليسای اوليه، مجاهدت

ايشان با شيطان، بايد گفت که خداوند ما را در تاريکی و ظلمت رها نکرده است. او 

وفادار خويش آشکار کرده است که چه  ةها برای تمام بقيها و نبوتلَثاز طريق َم

ور خواهند شد. کليسا شرايطی بر عليه شهادت اين بدن جديد يعنی کليسا حمله

باشد، قومی که به طور موقت کنار گذاشته شد تا  اسرائيلبرگزيده شد تا جانشين قوم 

 زمانی که تاريخ در مسير خود تمام وقايع نبوتی را متحقق سازد. 

 دو پیشگويی  درتاريخ کلیسا 

ها و مکاشفات عهد جديد، دو نبوت بزرگ توسط خود خداوند در ميان تمام نبوت

سال پسنديده “کند که ثابت می هااند. تفسير ساده و روشن اين نبوتعيسی بيان شده

متی و  13لهای هفتگانه در باب َثها شامل َمتقريبًا کامل شده است. اين نبوت ”خداوند

يسای آسيا در باب های دوم و سوم کتاب مکاشفه هستند. دراين هفت نامه به هفت کل

دو سری نبوت، مراحل هفتگانه توالی کليسا در تمام دوران آن مشخص شده و هفت 

به همان ترتيبی که به ها دوره يا مقطع تاريخی آن را در بر گرفته است. اين دوره

همپوشانی داشته  بعدی وند و امکان دارد با دورانيشمعرفی مآنها اشاره شده است 

تا پايان اين  کم يا زيادثير خود را أباشند. برخی از اين مقاطع زمانی ممکن است ت

 عصر گسترش بدهند. 

با تجلی عينی و  13لهای هفتگانه در متی باب َثهمچنين بايد خاطرنشان کنم که َم

 3و  2ی کليسا در مقاطع مختلف ارتباط دارند حال آنکه هفت نامه در بابها ظاهری

يات قابل مالحظه آن در هر ئکليسا با ذکر جز درونیمکاشفه، بيشتر معرف شرايط 

باشند. دراينجا يکبار ديگر با اصل مذبح و يک از مقاطع هفتگانه تاريخی آن می

در عهد جديد روبرو هستيم. به منظور مشاهده عملکرد اين اصل در  بقيـۀ وفادار

لهای باب َثيک بررسی اجمالی و کوتاه بر روی َمای جز انجام چاره ،دوران کليسا
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مکاشفه نداريم. همچنين  3و  2های هفتگانه کليساها در بابهای متی و نامه 13

 هر نامه در طول تاريخ به طور خالصه توجه کنيم.  ل وَثناگزير بايد به تحقق هر َم

ند. هدف و های هفتگانه، همانندساز ملکوت آسمان در جايگاه کنونی آن هستلَثَم

ثبات مسيحيت در عصر حاضر ها، نشان دادن شرايط متزلزل و بیلَثمقصود اين َم

با غلبه بر اين شرايط منحط  .از آن بيرون آيدبايد  ۀ وفادار، مسيحيتی که بقيباشدمی

 هدفشايسته سلطنت کردن با مسيح خواهد شد.  بقيـۀ وفادارو رو به زوال است که 

گويی کننده، آشکار ساختن اين حقيقت است که بدن يعنی لهای پيشَثاصلی اين َم

کليسا در طول دوران حضور خود بر روی زمين، پيوسته در معرض تضعيف و 

شود. پذيری ناشی از گمراهی و فسادی است که توسط شرير ايجاد میآسيب

د که ايستادگی و مقاومت کليسا ندهی مذکور در وهله اول نشان میهاهمانندساز

 بقيـۀ وفادارو در وهله دوم اينکه  استپذير و قابل در هم شکسته شدن رخنه همواره

باشند. البته اين جناح اکثريت معرف در ميان انبوه اکثريت از ديده پنهان و مخفی می

انجيل متی بيشتر با ايمانداران  13لهای باب َثايمانداران اصيل و صديق نيست. َم

ند نککه ادعا می هايیدر کليسا حتی است کهصوری و ظاهری در اين دنيا مرتبط 

د حضور نی که نام عيسی مسيح را بر خود داريهاو در ميان فرقه هستندمسيحی 

 دارند. 

جناح اکثريت در بسياری از جوامع معروف به ملل مسيحی در سطح گسترده 

و به صورت متفرق، اينجا  بقيـۀ وفادارپراکنده هستند در حالی که شمار اندکی از 

اقليت ايمانداران وفادار قادر  ،موارد اکثرآنجا در ميان آنان حضور دارند. در 

نيستند خود را از اکثريت جدا کنند. در اين دوران ميانی، تمامی جماعت بزرگ و 

اند. اين بدان معنا است که ناميده شده ”ملکوت آسمان“مختلط مسيحيان به نام 

آن را در اختيار ندارد.  حقيقتليکن  درا دارملکوت آسمان  ظاهرجماعت مذکور 

چون وارثان حقيقی ملکوت را در خود جای خواهد داد. نام دارد  ”ملکوت آسمان“

که در بسياری از اختالط پيدا کرده است با اکثريت چنان  بقيـۀ وفاداراما متأسفانه 

 تواند آنها را از يکديگر تفکيک کند. موارد هيچکس جز خدا نمی

ها و خصوصيات کليسای های هفتگانه معرف برخی ويژگیلَثيک از َمبنابراين هر 

خاص، مشهور و برجسته هستند. به  دورةصوری است به ويژه آنان که در يک 

ها نوعی ترتيب زمانی و تاريخی لحاظ شده باشد چرا لَثرسد که در اين َمنظر می

است و با تفکيک و شود که مبين شروع موعظه در جهان که با پاشيدن بذر آغاز می

رسند. به هر حال اگر چه ها در انقضای زمان به پايان میها از بدجداسازی خوب

ل بايد به طور َثباشند اما نبايد تصور کرد که دوران يک َمبندی میدارای زمان

کامل به انجام برسد و سپس دوران بعدی آغاز گردد. بلکه بلعکس، هر يک از آنها 
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مًا اعدی همپوشانی داشته يا معاصر باشد و حتی همزمان يا توممکن است با مورد ب

 تا انقضای عالم ادامه داشته باشند.
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 فصل هفتم 

 دينی بی سّر

 .(11: 3)متی  ”دانستن اسرار ملکوت آسمان به شما عطا شده است“

 حقیقت راستین انجیل  کاشتن

 حکايت برزگرابتدا با  13های هفتگانه انجيل متی باب لَثدر مطالعه و بررسی َم

وقتی برزگری به جهت پاشيدن تخم بيرون شد و چون تخم “ شويم:مواجه می

قدری در راه افتاد و مرغان آمده آن را خوردند. و بعضی بر سنگالخ  ،پاشيدمی

جايی که خاک زياد نداشت افتاده به زودی سبز شد چونکه زمين عمق نداشت و 

ون آفتاب بر آمد بسوخت و چون ريشه نداشت خشکيد. و بعضی در ميان خارها چ

ريخته شد و خارها نمو کرده آن را خفه نمود. و برخی در زمين نيکو کاشته شده 

بار آورد بعضی صد و بعضی شصت و بعضی سی، هر که گوش شنوا دارد 

 (. 9-3 :13)متی  ”بشنود

ن در کتاب اعمال ذکر شده است تطبيق ثل با شرح آنچه از عملکرد رسوالاين َم

دارد. موعظه انجيل توسط خداوند آغاز شد و سپس به شاگردان محول گرديد که 

در اطاعت از حکم  او .برجسته ترين چهره در ميان ايشان پولس رسول بود

 خداوند، انجيل را در سرتاسر جهان منتشر ساخت. 

 بیشمار  هایانتشار گسترده دروغ

ثل ديگری به جهت ايشان آورده گفت: َم“است:  هاکرکاسمربوط به  لَثدومين َم

د که تخم نيکو در زمين خود کاشت و چون مردم در ملکوت آسمان مردی را ماَن

خواب بودند دشمنش آمده در ميان گندم، کرکاس ريخته برفت. و وقتی گندم روييد و 

آمده به وی عرض خانه خوشه بر آورد کرکاس نيز ظاهر شد. پس نوکران صاحب

ای؟ پس از کجا کرکاس به هم ای آقا مگر تخم نيکو در زمين خود نکاشته :کردند

خواهی برويم رسانيد؟ ايشان را فرمود اين کار دشمن است. عرض کردند آيا می

آنها را جمع کنيم؟ فرمود: نی، مبادا وقت جمع کردن کرکاس، گندم را با آنها برکنيد. 

وقت حصاد با هم نمو کنند و در موسم حصاد دروگران را بگذاريد که هر دو تا 

ها ببنديد اما ها را جمع کرده آنها را برای سوختن بافهخواهم گفت که اول کرکاس

 (. 30-24: 13)متی  ”گندم را در انبار من ذخيره کنيد

، به محض اول: ميکندخداوند دو حقيقت کاربردی را برای پيروان خويش آشکار 

کند، شيطان بذری را در ميان اعضای آن کليسای خود را بنا می آنکه خداوند

شوند. ها کاشته میها در بين گندمپاشد. خداوند شخصًا پيشگويی نمود که کرکاسمی



28 
 

نامشهود و غير قابل جبران تا انقضای عالم ادامه  ایدوم، اين موقعيت به گونه

ثر ؤاکسازی يا اصالحات مخواهد داشت. بدين جهت، ما بايد درک کنيم که هرگز پ

تواند بوجود آيد مگر زمانی که پسر انسان داس خود آمد در کليسای مرئی نمیو کار

را برای درو کردن زمين فرود آورد. آنگاه در يک لحظه، تفکيک کامل و نهايی به 

 انجام خواهد رسيد. 

 ناستيک تاريخ کليسا، صحت و سقم پيشگويی خداوند را ثابت کرده است. نفوذ فرقه

ها به دو گروه عمده تقسيم ناستيکدر ميان مسيحيان قرن اول تحقق اين مثل است. 

ناميدند می ”تيکناس“های اساسی ايشان يکسان بود. آنها خود راشدند، اما آموزهمی

رستگار اين شناخت ايشان را يا شناخت هستند و  ”gnosis“يعنی کسانی که دارای

 ند. کمی

گزيدند که با ادراک آنان همخوانی و تطابق داشت. هايی را بر میها آموزهستيکنا

های مختلف دنيوی استخراج و آنان اصول اعتقادی خود را از مذاهب و فلسفه

با  مينمودندکردند و سپس آنها را در قالب يک نظام اعتقادی عرضه ساماندهی می

آنان در واقع ترکيبی از  اين اميد که بتوانند تمام اقوام بشری را متحد سازند. نگرش

ها و اصول اعتقادی عام در بين مذاهب دنيوی بود. نجات و رستگاری تمام آموزه

فردی از ديد آنان مبتنی بر دريافت و جذب تعاليمی از قبيل انسانگرايی، 

 گرايی و اصول اعتقادات مذاهب مختلف بود. وحدت

يسی با آگاهی از خطرات رسوخ در کليسا، رسوالن خداوند ع ناستيکیبا نفوذ تعاليم 

شروع به نگارش رساالتی در راستای حمايت از فرزندان خدا  ،اين فلسفه فکری

کردند. در رساالت پولس، پطرس، يوحنا و يهودا به طور تلويحی به خطرات اين 

 تعاليم اشاره شده است. 

است  شود. فرض غالب اينها ديده میستيکنامطالب اندکی راجع به  ،در قرن سوم

مانع از ادامه فعاليت آنان شده بود ليکن شواهد  يا سختگير، ارتدوکس مسيحيان که

ملوث ها موفق شده بودند با ستيکنادهند. تاريخی عکس اين تصور را نشان می

راضی شعائر و مناسک مشرکين  کردن تعاليم حياتی مسيحی، کليسا را به تقليد از

که بدست شاگردان برقرار شده بود، جايگزين شد  کليسايیسادة سلسله مراتب کنند. 

. اين امر امکان حرکت بعدی عليه کليسا را برای شيطان فراهم با مقامهای مذهبی

بزرگداشت قدرت مذهبی کليسا به عنوان يک نيروی زمينی و متحد  يعنی کرد

 ساختن آن با امپراتوری روم که بزرگترين قدرت زمان خود بود. 

 خود را کنار کشيدههای زمينی ای مرئی از مشارکت در حکومتپيش از آن، کليس

بود. اما به تدريج شور و اشتياق از ميان رفت، قوات روحانی آن محو شد، و 

و جانشين  ندبسياری از اشخاص دنيوی و مشرک در مقام رهبری کليسا قرار گرفت
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کسانی  خدا نبود ايمانداران تنها اميد هدايت و رهبری شدند. ديگر القدس در امرروح

و حتی بر کسانی که در  ندرا از دست داد بازگشت دوبارة مسيحآنها اميد به  .نبود

 زدند. انتظار سلطنت هزاره بودند ب چسب بدعتگزار می

بر اعتقاد خود به خداوندی عيسی  بقيـۀ وفاداردر ميان اين آشفتگی و هرج و مرج، 

يستاده بود. با وجود جفاهای متعدد، مسيح و اميد سلطنت هزاره او محکم و ثابت ا

بسياری از  ،کردند. در اين بينآنان با وفاداری در هر جا ملکوت او را اعالم می

آوازه مسيحيت قدم به ميدان نهادند. اشخاصی چون آمونيوس معلمين سرشناس و پر

گرد  ،ترين معلمين مکتب اسکندريه بودندساکاس، کلمنت و اوريجن که از برجسته

در هم بياميزند. هدف آنها  ”فلسفه پوچ و فريبنده“آمدند تا مسيحيت را با يک هم 

ها داشت: ايجاد يک مذهب واحد جهانی که بتواند ستيکناشباهت زيادی با مقصود 

های ی، بدعتناستيکگذاری تفکر ثيرأتمام بشريت را متحد سازد. در نتيجه نفوذ و ت

در قرن چهارم نقطه اوج آن بود که  بدعت آريانيزم .بسياری به ظهور رسيدند

داد. نبايد فراموش کنيم که قرار می سؤالالوهيت عيسی خداوند را مورد ترديد و 

اند. اين دو ی برخاستهناستيکهای احضار ارواح و علم مسيحی از بستر تفکر جنبش

کنند و کفاره شدن گناهان بشر توسط رستاخيز جسمانی عيسی را انکار می ،جنبش

 شمارند. را گنگ و نامفهوم میاو 

  نظم بیرونی رشد چشمگیر

گونه شاهد نوعی رشد غير طبيعی و قارچ ،ل دانه خردلَثَمل يعنی َثدر سومين َم

ثلی برای ايشان زده گفت: ملکوت آسمان مثل دانه خردلی است بار ديگر َم“هستيم: 

کوچکتر است  هاکه شخصی گرفته در مزرعه خود کاشت. و هر چند از ساير دانه

شود چنان که مرغان هوا آمده ولی چون نمو کند بزرگترين بقول است و درختی می

 (. 32-31 :13)متی  ”گيرندهايش آشيان میدر شاخه

های سربازان اريکه فرمانروايی کنستانتين بر شانه ،در اوايل قرن چهارم ميالدی

شد. کنستانتين مردی بی بند و بار بريتانيايی که بخش اعظم آنها مسيحی بودند حمل 

مختلف  ةجنبچند و در عين حال سياستمداری برجسته و دولتمردی متبحر بود. او به 

 رااز قدرت مسيحيت پی برده بود: اول آنکه، مسيحيت قدرت يک ايمان جهانشمول 

. دوم آنکه در بر داشت گذار باشدثيرأهای مختلف تتوانست بر مردم سرزمينکه می

رغم ای برای منتشر کردن سريع خود در سرتاسر جهان علیيت توانايی بالقوهمسيح

جفاهای وحشتناکی که تحمل کرده بود داشت. سوم آنکه، قابليت الزم را داشت که 

شد ميتوانست به عنوان يک مذهب آينده باشد. و چهارم آنکه اگر بدرستی هدايت می

 پراتوری به کار گرفته شود. نيروی منسجم کننده برای متحد ساختن تمام ام
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در نتيجه کنستانتين فرمان داد که بالفاصله هر گونه جفا عليه مسيحيان متوقف شود. 

او مسيحيان را به عنوان شهروند پذيرفت و ايشان را از تمام حقوق مدنی برخوردار 

 باشد!نميباست  نمود و مسيحيت را مذهب رسمی اعالم کرد. دقيقًا همان چيزی که

اصلی کنستانتين بيشتر سياسی بود تا  ةانگيز ،گويندف آنچه مورخان به ما میبر خال

خود ملت  ،آلوداهداف شرک مذهبی. او آرزو داشت تا از طريق ترکيب مسيحيت و

های امپراتوری خود را تثبيت کند. در واحدی را بوجود آورد، و بدينوسيله پايه

تعددی را ابداع کرد. از جمله روز راستای دستيابی به اين ائتالف، او روشهای م

 را اولين روز هفته قرار داد. بود روز الهه خورشيدکه  يکشنبه

باری را بدنبال های مصيبترشد و ارتقاء مسيحيت تا سطح مذهب رسمی، پيامد

حاکميت دولت بر  ،داشت. نتيجه مستقيم چنين عملکردهای سياسی توسط کنستانتين

نا که ملکوت شيطان بر ملکوت خدا مسلط شده بود. کليسا بود. در واقع بدين مع

کليسا، با رضايت دادن به چنين توافقی، به واقع خود را در دستهای شيطان رها 

های آن به جای آنکه آسمانی مدار شد. بنابراين اهداف و اميدکرد و به سرعت نادين

نوان سر باشند به سوی زمين گرايش پيدا کردند و امپراتور در عوض مسيح به ع

( 13: 4 تيانقرن 1) ”قاذورات دنيا“کليسا قلمداد شد. رهبران کليسا ديگر شباهتی به 

 سرشناس و مشهور.  بودند هايینداشتند، بلکه چهره

شد. از اين زمان به بعد، توبه و بازگشت افراد عادی کمتر با دشواری روبرو می

روياهای شهر آسمانی و پاداش در مقابل تخت داوری مسيح را  ديگرکليسا اکنون 

ايمانان کمک های متمول امروزی، کليسا به نوکرد. درست مانند فرقهمینعرضه 

تا چيزهای خوب اين زندگی را بدست آورند و حتی آمال و آرزوهای دنيوی  ردميک

ای هر دو عالم را هند بهترينستتوانمیاکنون  ”مسيحيان“خويش را اقناع نمايند. 

بايد گياه خردل برويد، اما در اين  ”دانه خردل“داشته باشند. به لحاظ طبيعی از يک 

مقطع زمانی يک رشد غير طبيعی پيدا کرده است و کليسا، يعنی آن دانه خردل، 

درختی سر به فلک کشيده  – های عميق شده استتبديل به درختی بزرگ با ريشه

 اند. های ستبر آن آشيان کردهدر البالی شاخهکه انواع پرندگان شرير 

 

 تهاجم گسترده تباهی  و تخمیر درونی

ملکوت “بينيم: چگونگی نفوذ خميرمايه را می ل خمیرمايهَثَمل چهارم يعنی َثدر َم

ای را ماند که زنی آن را گرفته در سه کيل خمير پنهان کرد تا مايهآسمان خمير

 (. 33: 13)متی  ”تمام، مخمر گشت
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شود. در بينيم که خميرمايه با خمير موجود در سه ظرف آميخته میدر اينجا می

تا زمانی که تمام خمير به آرامی  گرددنتيجه، فرايند آرام و پنهان تخمير آغاز می 

بستگی  ”خميرمايه“ثل به چگونگی برداشت ما از مفهوم مخمر گردد. تفسير اين َم

خميرمايه را مظهر مسيحيان خالص و ناب ميدانند. اما در  ،دارد. به طور معمول

مقدس بدون هيچ ترديدی خميرمايه نماد گناه و فساد است. اگر ما به اشتباه کتاب

ثل خميرمايه اين معنا آنگاه از َم ،خميرمايه را به عنوان چيزی ذاتًا خوب تفسير کنيم

يجی و نامحسوس غالب يک فرايند آرام، تدر توسطگردد که شرارت استنباط می

 خواهد شد. 

مقدس مقدس را نفی ميکند. کتاباينگونه معنای ضمنی، اهميت شهادت کامل کتاب

تأکيد دارد بر اين حقيقت که شرارت و پليدی رو به افزايش خواهد نهاد تا  ارهاب

و با نابودی تمام کسانی که زمين را به فساد  ندزمانی که خود خداوند مداخله ک

از زمان رسوالن کار خود را  ”دينیبی سّر“د آن را به شدت مهار نمايد. کشاننمی

( و هنوز هم به کار خود ادامه ميدهد تا زمانی که 7: 2 لونيکيانتسا 2آغاز کرده )

 شود.  ظاهر ”دينبی“آن 

قسمتهای متعددی در کالم خدا پيشگويی ميکنند که جهان يکبار ديگر مانند سدوم و 

ليکن مردم “ مانند ايام نوح مملو از شرارت و خشونت خواهد شد:عموره و نيز 

 2) ”باشندشرير و دغا باز در بدی ترقی خواهند کرد که فريب خورده می

)متی  ”و به جهت افزونی گناه، محبت بسياری سرد خواهد شد“(. 13: 3 تاوستيمو

کرکاس تا پايان ( گندم و 1ثل دوم نيز به ما گفته شده است که: (. حتی در َم12: 24

 باقی خواهند ماند( فرزندان شرارت همچنان 2اين عصر با هم رشد خواهند کرد. 

تا زمانی که پسر انسان فرشتگان خود را بفرستد و آنها تمام کسانی را که مخالف 

 ( و سرانجام تمامی آنها در آتش خواهند سوخت. 3. کنندملکوت او هستند وجين 

ثير أطلب کليسا تحت تتانتين، بسياری از اعضای جاهپيش از دوران زمامداری کنس

دران کذبه اميدوار بودند که بتوانند يک کليسای متحد و اها يا برستيکناهای آموزه

سازمان يافته را تشکيل دهند که قادر باشد نفوذ خود را در سرتاسر مرزهای 

حيت تا سطح يک ارتقاء مسي ،ديديم امپراتوری گسترش بدهد. اما همانگونه که قباًل

طلبان قرار داد های مناسبی را در اختيار فرصتکليسای رسمی نه فقط موقعيت

بلکه همچنين افراد ناراضی را به اجبار وادار به پذيرش آن کرد. در نتيجه، بسياری 

از مشرکين به کليسا پيوستند. کسانی که اعتقادی به مسيح نداشتند فرصت تبليغ و 

جاه طلبانه خود را بدست آوردند. کليسا به سرعت مملو از ترويج آمال و آرزوهای 

افرادی شد که در راستای کسب مقام و موقعيت، قدرت، شهرت و ثروت با هر 

ی بلعام آنها را مقدسکتابکه  ای سازش ميکردند. اين اشخاص دنيویآموزه

طلبانه خويش در پی کسب های جاهکه با ترويج انگيزه ميخواند، مسيحيانی شدند
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ايه کليسا شدند که نفسانيت را در مامتياز و منافع مادی بودند. آنها مبدل به خمير

کليسا اشاعه دادند، درک امور آسمانی را تضعيف و کدر ساختند و تفکر 

 انديشی را به عوض اطاعت و انقياد تعليم دادند. مصلحت

ود هشدار داده بود: خميرمايه عيسی در خصوص سه نوع خميرمايه به شاگردان خ

(. در دنيايی که ما 15: 8مرقس  و 6: 16فريسيان، صدوقيان و هيروديان )متی 

دهند به نوعی باور کسانی هستند که آنچه را تعليم می ”فريسيان“زندگی ميکنيم، 

های انسانی و دارند ليکن اعتماد و تکيه ايشان بر اشکال ظاهری و عينی، سنت

افرادی هستند که از باور کردن هر آنچه  ”صدوقيان“باشد. ايشان میاقتدار کليساه

ورزند. آنها هر گونه ذکری از امور روحانی نتوانند درک يا تجربه کنند امتناع می

کنند. از ديد آنان گناه صرفًا يک نوع کمبود يا عيب است و يا فراطبيعی را منع می

ها بر اين باور هستند که انسان ميتواند از بينند. آنلذا هيچ نيازی به لزوم کفاره نمی

ها و کنند که به آموزهطريق فلسفه يا آموزش، اصالح شود. اگر چه ادعا می

های کليسا اعتقاد دارند ليکن قلب ايشان مغاير با اين ادعا است. و سرانجام عملکرد

امروزی کسانی هستند که با توسل به زور از طريق قدرت دنيوی  ”هيروديان“

صد حمايت از ايمان را دارند و استفاده از کارهای سياسی را ابزاری در جهت ق

 دانند. پيشرفت ملکوت مسيح می

های روحانی، هر چند که مسيحيت، تخمير شده است. نه اصالحات و نه بيداری

ثيرات مخرب اين تباهی و فساد نيستند. أبزرگ باشند قادر به رهانيدن مسيحيت از ت

ثير أان تمامی مسيحيان همچنان به کار خود ادامه ميدهد. او تخميرمايه در مي

مخمرساز خود را در هر کليسا و هر فرقه گسترش ميدهد. تاريخ کليسا نشان ميدهد 

 بل اينحال ،شناخته شده بود که اگر چه خصوصيات فريسيان و هيروديان معمواًل

يکی از عناصر  ويژگی صدوقيان به سرعت رو به گسترش نهاده بود و احتماالًً

( که در نهايت 7: 2 لونيکيانتسا 2خواهد بود ) ”دينیبی سّر“اصلی در ظهور 

خواهد  ”آن روز عظيم خدای قادر مطلق“آمدن ملتها برای جنگ در منتهی به گرد

 (.14: 16 شفهشد )مکا

حتی امروزه، شمار کثيری ازمسيحيان تصور ميکنند که خالصانه خدا را خدمت 

شده است. آنها بيش از آنچه  تخميرکنند ها و تعاليمی که دنبال میآموزه نمايند امامی

اساسنامه کليسايی خود هستند. آنان  از کالم خدا اطاعت کنند پيرو سنن اعتقادی و

گويد گوش حتی مايل نيستند به صدايی که مخالف با تعاليم کليسای ايشان سخن می

اوری مسيح دريابند که هيچ ميزانی از کنند. بنابراين هنگامی که در مقابل تخت د

ای که به مسکينان تواند فقدان اطاعت آگاهانه از کالم ناب خدا و مکاشفهغيرت نمی

تری در روح و قلب داده شده است را به حالت تعادل در آورد، يأس و حرمان تلخ

 را تجربه خواهند کرد. 
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 فصل هشتم 

 پنهان خدا  ةبقی

 .(33: 6)متی  ”او را بطلبيداول ملکوت خدا و عدالت “

 گنج آسمانی خدا، پنهان و خاموش 

. اندرا مخاطب قرار دادهمتی به طور خاص شاگردان  13مانده در باب ل باقیَثسه َم

در اين زمان، خداوند جماعت مردم را مرخص کرده بود و در منزلی که اقامت 

تا معنا و مفهوم کرد به سر ميبرد. شاگردان از او درخواست کرده بودند می

ثل هايی را که بيان کرده بود برای ايشان بازگو نمايد. عيسی بعد از آنکه چهار َمثلَم

 ثل جديد را برای آنان بيان فرمود. سه َم ،اول را برايشان توضيح داد

د مخفی شده در زمين ملکوت آسمان گنجی را ماَن“است:  مثل گنج پنهان ،ثل پنجمَم

پنهان نمود و از خوشی آن رفته آنچه داشت فروخت و آن که شخصی آن را يافته 

 (. 44: 13)متی  ”زمين را خريد

متمرکز  ”زمين“يکبار ديگر مانند اولين مثل، خداوند توجه شاگردان را بر روی 

ثل صحبتی سازد. از زمين انتظار ميرود که محصول به بار آورد اما در اين َممی

پنهان  ”گنِج“بينيم يک گنج پنهان است و اين از محصول در ميان نيست. آنچه می

 باشد. وفادار پنهان می ةمظهر بقي

، گنج آسمانی خداوند مخفی است. آيندکه بارور بنظر نمی های سطحی زميناليهدر 

يزرع را داشته باشد. تواند نمای ناخوشايند يک مزرعه سرد و لممی ی جهانیکليسا

ن را کامالً  پوشانيده باشد. ليکن زير سطح ممکن است دنيای مرده و باير سطح آ

 بقيـۀ وفادارجان آن گنجی پنهان است، گنجی که متعلق به خدا است، يعنی سرد و بی

 ةبقي“جان و خشک زمين قرار دارد! به خاطر همينکه در زير سطح منجمد، بی

ی خون ترين بها يعنگرانبود که خداوند تمام کليسا را به خون خود خريد. او  ”پنهان

 خود را برای آن پرداخت.  ةريخته شد

 يافتن مرواريد گرانبها  برایکاوش 

باز ملکوت آسمان “ثل گنج پنهان است: شبيه َم ثل تاجر مرواريدَمثل يعنی ششمين َم

د که جويای مرواريدهای خوب باشد و چون يک مرواريد گرانبها تاجری را ماَن

ثل، در اين َم .(45: 13)متی  ”خريد يافت، رفت و مايملک خود را فروخته آن را

شود. زمين خشک و سخت جای خود را به امواج خروشان دريا صحنه عوض می

يک مرواريد  – شودميدهد. در اينجا راز ره يافتن به ملکوت بر ما گشوده می
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آيد. اين مثل به دوران کنونی ما اشاره ها بدست میمنحصر بفرد در ژرفترين عمق

ثبات است، با دنيا در هم آميخته و انبوه آبهای مروزی متزلزل و بیدارد. مسيحيت ا

مواج متالطم دريا ادنيا آن را احاطه کرده است. همچنان که مرواريد زير سطح 

های تالطم عقايد بيشمار و فلسفهقرار دارد، اسرار ملکوت نيز در ميان امواج پر

اسرار ملکوت تقريبًا آخر آن، با گذر زمان و نزديک شدن . نداگوناگون پنهان شده

. حقيقت ملکوت بقيـۀ وفادارجز در ميان تعداد قليل  ميشوندبدست فراموشی سپرده 

ثل به صورت به طور تصادفی کشف نخواهد شد مانند شخصی که در پنجمين َم

دفن شده در زمين را يافت. بلکه اين حقيقت از طريق دعاهای مجدانه و  اتفاقی گنِج

مطالعه آگاهانه بدست خواهد آمد که هر دو مورد بايد کاماًل از قيد نظريات شخصی 

و پيوسته با  را ميدانستثل ششم، تاجر ارزش مرواريدها ای آزاد باشند. در َميا فرقه

اول ملکوت خدا و عدالت “ خداوند فرمود:جديت بدنبال آنها بود درست مانند آنچه 

بدست آوردن مرواريد  ،(. پاداش اين پشتکار و مداومت33: 6)متی  ”او را بطلبيد

 گرانبهايی است که يابنده حاضر است از همه چيز خود به خاطر آن دست بکشد. 

آميز انقضای عصر، آشوب و مخاطرهدهد که حتی در ايام پرخداوند به ما نشان می

انی که صادقانه تشنه حقيقت هستند به اسرار ملکوت هدايت خواهند شد. اما کس

های نبوتی آموختيم، خلوص آنان به طور جدی آزموده ثلهمانگونه که از ساير َم

خواهد شد. به منظور آغاز جستجو برای يافتن اين مرواريد، آنها بايد از بسياری از 

. هنگامی که موفق به يافتن مرواريد ها، لذات و تعلقات دنيوی دست بشويندخوشی

شدند و زمانی که صالحيت برخورداری از اين آرمان نو يافته را نشان دادند، آنگاه 

 ، ثروت و حتی زندگی خود را تسليم کنند. قامشايد الزم باشد خانواده، م

عمق مردم از به وضعيت مسيحيت امروزی توجه کنيد. تجربيات سطحی و کم

توسط  ”انجيل ملکوت“در نظر بگيريد. سطح نازل موعظه  مکاشفه ملکوت را

خادمين کنونی خداوند را بررسی نماييد. ما بايد متقاعد شده باشيم که به سرعت در 

ای که ما را از مراحل اوليه چنانکه مرحله يعنی هستيم یحال عبور از مرحله انتقال

اصول مطلق ما به های پيشين مشخص شده بود جدا ميسازد. بسياری از ثلدر َم

اند به ويژه اصول مطلق ايمان ما. عقايد و نظريات قرار گرفته سؤال موردشدت 

بلکه بر  اندسرچشمه نگرفتهنامحقق و ناپايداری وجود دارند که از مکاشفه خدا 

 و مدهبی، کليسايی چه ،مبنای اقتدار انسانی چه به لحاظ سنتی و چه از ديدگاه مدرن

اند بيشتر را يافته ”گنج“های پروتستان که مدعی هستند فرقه. غيرمذهبی چه و

محور هستند. آنها به سر يعنی های انسانمجذوب سنن مذهبی، روانشناسی و فلسفه

و به همين جهت کمتر و کمتر قادر به ايستادگی در برابر  اندمسيح تمسک نکرده

ها است: پروتستان هجوم انحرافات و تحريفات هستند. ريشه اصلی مشکل در اينجا

 اند. از جستجوی ملکوت دست کشيده
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وفاداری وجود دارد که مرواريد را يافته است. آنان برای حفظ آن  ةبقي ولی همچنان

از جان خود گذشته و حاضر به پرداخت هر بهايی هستند. مسئوليت بزرگی بر 

 نهاده شده است.  بقيـۀ وفادارهای اين شانه

بايست بيدار و مشغول به کار باشند چون بلکه می يکار بمانند،ببنابراين آنها نبايد 

انتها نزديک است. آنان بايد هوشيار و مراقب باشند تا مبادا خداوند ناگهان بيايد و 

در ميان انبوه مردمی  ،قرار داريم بقيـۀ وفادارآنها را خوابيده بيابد. ما که در جرگه 

ايم. پس بايد ا در حرکت هستند ايستادهکه در اطراف ما همچون امواج خروشان دري

توانيم از ميان آنان هر چه بيشتر صيد کنيم پيش از آنکه اين فرصت تا جايی که می

 از ما گرفته شود. 

 داوری نهايی کلیسای التقاطی و اسمی 

ايضًا ملکوت “رسانيم: پايان می اين قسمت راثل، مطالعه با نگاهی به هفتمين َم

است که به دريا افکنده شود و از هر جنسی به آن در آيد. و چون آسمان مثل دامی 

اش کشند و نشسته خوبها را در ظروف جمع کنند و بدها را دور پر شود به کناره

اندازند. بدين طور در آخر اين عالم خواهد شد. فرشتگان بيرون آمده طالحين را از 

انداخت جايی که گريه و ميان صالحين جدا کرده ايشان را در تنور آتش خواهند 

 .(50-47: 13)متی  ”باشدفشار دندان می

. ايمانداران حقيقی از ميان بينيمرا میدر اينجا ما شرح داوری بر کليسای اسمی 

 که مسيحيان اسمی و ظاهری هستند جدا خواهند شد.  اذبايمانداران ک

 نمای ظاهری ملکوت  از ای صريح و بی پردهخالصه

متی که خداوند شخصًا بيان فرموده  13ثل نبوتی در باب فت َمبا خالصه کردن ه

شناسيم مشاهده کنيم. اما آنچه را که به نام کليسا می نمای ظاهریتوانيم می ستا

 در موردواقعيت آن در ملکوت آسمان مخفی است. اين نخستين مکاشفه بزرگ 

 باشد. طرز کار و قصور کليسای مرئی می

خداوند بذر نيکو کاشت. اما خاک نامرغوب قلب انسان  مالحظه کرديم که اواًل

، برخی در ميان سنگالخ ندثمر ساخت. قسمتی در کناره راه افتادبخشی از آن را بی

 ای نيز در ميان خارها افتادند. و پاره ندپاشيده شد

، دشمن از طريق پاشيدن بذر ميشود، هنگامی که اين بذر در زمين نيکو کاشته ًادوم

به . اين امر ميگرددکرکاس در ميان گندم، موجب بروز اختالل و سردرگمی 

اشاره دارد، که در ميان فرزندان راستين  ”دينبی“ب آن ذکننده و کافرزندان گمراه

 اند. ملکوت حضور دارند و با آنها آميخته شده
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کليسای مرئی از  ميکند،تگی ايجاد آشف، با تغييری که شرير توسط اين در همًاسوم

. ميشوند. تمامی موانع بازدارنده از ميان برداشته ميگرددمسير اصلی خود منحرف 

تا با  ميکندتالش  ،به جای آنکه کليسا در حضور خداوند آسمانی خود انتظار بکشد

های خود، خويشتن را در روی زمين مستقر کند. کليسا، راه ثير فعاليتأتکيه بر ت

های برجسته و مشهور زمين آور با چهرهدر يک اتحاد شرم ،يب را ترک کردهصل

آسا شده است. اين امر به ارواح تاريکی که همان الشخورها غول ”درختی“مبدل به 

سازی کنند. کليسا با هايش آشيانتا در ميان شاخه ميدهددرکالم هستند اجازه 

 ميدهدی، سازماندهی خود را شکل گيری از مشاوران دنيوی و همراهان جسمانبهره

به دليل تعاليم ارواح شرير، شهادت کليسا  .دکشانميو تمامی کالم خدا را به انحراف 

 تواند باشد. بهتر از اين نمی

، در دوران رشد و بالندگی مسيحيت، کليسا مانند يک توده عظيم خمير ًاچهارم

از فرايند غالب و فراگير تخمير شدن  دتوانو ديگر نمی استهمتورم و بزرگ شد

برای مدتی  .استشدهخود رها گردد. هر حوزه و حيطه آن گرفتار فساد و انحراف 

کوتاه، دوران بيداری همراه با اصالحاتی همانند و مشابه با آنچه يهوديان در ايام 

 رسد. اما اين جنبش روحانی گذرا و موقت بهميزروبابل و يوشع تجربه کردند فرا 

 . ردداعتنايی جايگزين آن گد و دلمردگی و بیوشمیسرعت متالشی 

پيغام  ،شودشناخته می در اين مقطع از زمان که به عنوان دوران اصالحات لوتر

تواند بسياری از ايمانداران را از گرفتار شدن در مخمصه التقاط و نجات می

نيست.  آنخميرمايه از اما هرگز قادر به دور کردن  ،آميختگی مزرعه برهانددرهم

فيض پی  باشمردگی توسط ايمان برای نجات لوتر به طور اتفاقی به حقيقت عادل

 برد ليکن او نيز نتوانست کليسا را از وجود خميرمايه پاکسازی کند. 

 ،ه مدتهای مديد در تاريکی و زوال دفن شده بودکپنجم، کالم ملکوت پس از آن

الوصفی . کشف آن شادی زايدميشودرعه ديده سرانجام چون يک گنج پنهان در مز

 به همراه دارد.  بقيـۀ وفاداررا برای 

جان مسيحيت پنهان های توده سرد و بیششم، گرانبهاترين مرواريد در اعماق اليه

در راستای بدست آوردن آن با قربانی کردن هر آنچه دارد،  بقيـۀ وفادارشده است. 

 د. وشميغالب و پيروز خواهد 

هايی که پيغام انجيل ملکوت او را هفتم، در آخر اين عالم، خداوند بر تمام ملت

اند از آنانی اند داوری خواهد کرد. او تمام کسانی را که پذيرای ملکوتش بودهشنيده

اند جدا خواهد ساخت و  هر يک را عادالنه و شايسته که ملکوت وی را رد کرده

 جزا خواهد داد. 
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ها، تماميت کليسا به سبب نفوذ خميرمايه، فاسد شده است. مسيحيت ثلبر اساس اين َم

های های بيگانه زانو زده است. جدا سازی، اصالحات يا برنامهدر برابر مذبح

و پنهان  شمارکم ةآموزشی چاره کار نيست. تنها چيزی که باقی مانده است يک بقي

و  ستازانو نزده در عالم مسيحيت ”بعل“های امروزين است که در برابر بت

. آنگاه خداوند ملکوت عدالت و ميباشدمشتاقانه در انتظار بازگشت خداوند خود 

 برکت خود را در ميان ايشان مستقر خواهد ساخت. 
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 فصل نهم

 مسیحی  ةبقی

 (. 25: 2)مکاشفه  ”به آنچه داريد تا هنگام آمدن من تمسک جوييد“

  بقیـۀ وفادارپیوندهای 

اين بود که به  شکست سکوتاول و دوم  بخشمقصود و نيت من از نگارش دو 

خواننده نشان بدهم که تنها يک بقيه اندک نسبت به ملکوت خدا وفادار باقی مانده 

اند چرا که از است. آنها اقليت خدا هستند که از خيل اکثريت جدا و برگزيده شده

که اکنون پيش رو  بخشیاند. در زانو زدن در برابر مذبح شيطان امتناع کرده

تالش من اين است که نشان بدهم همين اصل در عهد جديد نيز وجود دارد. و  ،داريد

ممکن است اين امر برای عده زيادی هنوز آشکار نشده باشد. از اين جهت ناگزير 

کتاب  3و  2متی پرداختيم و اکنون به بابهای  13لهای هفتگانه در باب َثبه بررسی َم

دهيم.  را مورد مطالعه قرار هاهای هفتگانه به کليساشفه خواهيم رفت تا نامهمکا

کليسای مرئی در مقاطع مختلف تاريخ آن  نمای ظاهریمطالب پيشين به تشريح 

فرا روی ما قرار دارد.  ی جهانیکليسا شرايط درونیاختصاص داشتند. و اکنون 

مند مسيحی چه به طور عام و پيروز ةهای هفتگانه همچنين نشانگر وجود بقينامه

 هستند.  يیچه به صورت خاص در هر يک از مقاطع هفتگانه کليسا

مقدس، های کتاببا مطالعه اين دو قسمت از عهد جديد، به پشتوانه ساير بخش

های ها و پيامدهای قصور و شکستميتوان چنين استنتاج کرد که کليسا در تالش

تا ملکوت  ه بودبرگزيده شد اسرائيلعهد عتيق ندارد. قوم  اسرائيلخود تفاوتی با 

يت خدا در روی زمين باشد. اما هدف از تولد يافتن کليسا اين بود که بتواند ؤقابل ر

بار آنکه هر دو در اين بر ملکوت خدا شهادت بدهد. تأسف ،اسرائيلپس از شکست 

وفاداری بيرون  ةبقي ند. با اين وجود از ميان آناناهخصوص با شکست روبرو شد

 . ميباشدنسبت به هدف و نقشه خدا وفادار و امين  هکه ثابت کرد استهآمد

ظاهری و نمای بيرونی  ةانجيل متی چهره 13های خداوند عيسی در باب لَثَم

دهند. کتاب گيری تا مرحله پايانی و کمال آن نشان میشرايط کليسا را از آغاز شکل

بلکه  ،سازدجهان را برمال می مذهبی و غير کليسايی غيرمکاشفه نه فقط شرايط 

توانيم نگاهی نمايد. در کتاب مکاشفه میشرايط درونی کليسا را از ديد خدا بيان می

کلی به تصوير داوری اعالم شده بر کليسا و نيز بر جهان داشته باشيم. اين کتاب به 

نقضای اين عصر و بازگشت خدايی تا ادهد که کليسای اسمی و دنيای بیما تعليم می

 . خواهند دادخداوند همچنان به سير قهقرايی خود 
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: اول، شروع کردندمتی نکاتی را برای ما روشن  13های مذکور در باب لَثَم

سوم،  ناستيکی.موعظه انجيل و تولد کليسا. دوم، آلوده شدن متعاقب کليسا به تعاليم 

گيری انتين امپراطور روم و شکلوصلت آن با دنيا از طريق ايمان آوردن کنست

از يهوديت عهد عتيق. چهارم، انحراف کامل کليسا  بر اساسمراتب مقامی سلسله

نفوذ خميرمايه. پنجم، وقوع بيداری جزئی و ناقص در دوران اصالحات. و  طريق

که مرواريد گرانبها را مشاهده کرد. بقيه امروزی مشتاق  بقيـۀ وفادارششم، وجود 

ثل است با گذشتن از همه چيز خود بهای اين مرواريد ارزشمند را بپردازد. َم

دارد که مرواريد توجه ما را به بقيه ارزشمند هفت کليسا در مکاشفه معطوف می

نگر داوری ثل تور ماهيگيری نشابرآيند موعظه انجيل ملکوت هستند. و هفتم، َم

خداوند بر کليسا است چنانکه اين حقيقت در کتاب مکاشفه بر مال و آشکار شده 

 است. 

  ة وفاداراستقامت و پشتکار بقی

 3و  2های هفتگانه خطاب به هفت کليسای آسيا در بابهای اکنون به بازنگری نامه

آن  وضعيت درونی کليساها از طريق تاريخ که در آن پردازيمکتاب مکاشفه می

گيری تا دوران معاصر و سرانجام داوری نهايی مشخص شده يعنی از بدو شکل

 است.

باشد. اين بررسی آيه به آيه اين هفت نامه فراتر از حوصله و مجال اين کتاب می

متی نشانگر وخامت پيشرونده و سير  13هفتگانه در باب  یهالَثها همانند َمنامه

باشند. هدف من انتقاد از کليسا نيست ا میقهقرايی در وضعيت درونی هفت کليس

نيت  خواهم حقيقت ملکوت خدا را در برابر قوم خدا قرار بدهم. مقصود وبلکه می

بقيـۀ من اين است که ايمانداران را به حرکت به سمت جلو و قرار گرفتن در زمره 

در  باشند از در تنگ وارد شده و کسانی که حاضر – ترغيب و تشويق نمايم وفادار

 راه باريک قدم بگذارند. 

هر مرحله در مورد  ،های هفتگانه اشاره شدثلهمانگونه که در خصوص َم

ای فراتر از زمان خود و تا هنگام کليساهای هفتگانه مکاشفه نيز ممکن است گستره

 بقيـۀ وفادارخداوند را شامل بشود. اين امر از سخنان خداوند خطاب به  بازگشت

در کليسای طياتيرا فرمان داده است  بقيـۀ وفادارشود. خداوند به یکليساها دريافت م

(. به کليسای 25: 2 شفه)مکا ”به آنچه داريد تا هنگام آمدن من تمسک جوييد“که 

بايد آنچه را که دارند حفظ کنند مبادا کسی تاج  بقيـۀ وفادارفرمايد که فيالدلفيه می

(. اشاره تلويحی اين است 11: 3 شفه)مکا ”آيمبزودی می“ايشان را بربايد زيرا که 

های دوم و سوم که کليسا در واپسين روزهای خود تمامی خصوصياتی که در باب

مکاشفه مبين اضمحالل و افول هستند را از خود بروز خواهد داد. اين سخن بدان 

ها همچنان مسير، هدف، ی مذکور در اين نامههاکليسا کدام از معناست که هر
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های خود را ادامه خواهد داد تا هنگامی که انقضا فرا ها و خواستهرزيابیمنفعت، ا

موقعيت رايج و غالب  برسد. هر چند در پايان، در خالل آخرين و هفتمين دوره،

تفاوتی و دلسردی و پيامد نهايی خصوصيات الئودکيه يعنی ولرم بودن، بی کليسا با

 ترک کردن مسيح مشخص شده است.

  بقیـۀ وفادار انگیگسهنقطه اوج 

هفت نامه به هفت کليسای نمونه آسيا باشد.  ةيوحنای رسول برگزيده شد تا نگارند

آنچه يوحنای رسول نوشته است، چه رساالت و چه انجيل “ گويد:می واچمن نی

. کتاب مکاشفه نيز آخرين کتاب نداوی، همواره در قسمت آخر بخش قرار گرفته

انجيل يوحنا آخرين انجيل در ميان اناجيل  ”.باشدمقدس مینوشته شده در کتاب

د و مکاشفه آخرين کتاب در ناست، رساالت او بعد از تمام رساالت قرار دار

ها کالم خدا ستيکنامقدس است. تمامی نگارشات او مرتبط با زمانی است که کتاب

 را مغشوش کرده بودند. يوحنا هر يک از خوانندگان خود را به مشاهده حقايق

 کند. جاودان خدا در آسمان دعوت می

ابتدا بود  انجيل او تأکيد دارد که مسيح در ابتدا بود، رساالتش از کلمه حيات که در

گويند، و کتاب مکاشفه او ازليت جاودانه ابتدا و انتها، اول و آخر و الف و سخن می

سم ارتباط دهد. تمامی اين نوشتجات با مکاشفه ظهور پسر خدا در جيا را نشان می

دهند که عيسی به لحاظ شخصيت، پسر ازلی و ابدی خدا دارند. آنها به ما نشان می

است و به لحاظ مقام، مسيح يا مسح شده است. زمانی که يوحنا کتاب مکاشفه را 

برد. روم در نظمی و اغتشاش بزرگی به سر میجهان در بی ،کردتحرير می

هايی از آينده را در برابر ما قرار صحنهبدترين موقعيت خود قرار داشت. يوحنا 

بيند. هنگامی که وضعيت دهد تا دريابيم که خدا شرايط جهان را چگونه میمی

آيد و ريخته است، خداوند برای داوری آن میدرونی کليسا به شدت آشفته و در هم

 بشنود.  بقيـۀ وفادارسخت توصيه دارد که 

  بقیـۀ وفادارپیروزی 

ا دو سری کليسای هفتگانه روبرو هستيم. اولين گروه از کليساهای در عهد جديد ب

هفتگانه مخاطبين رساالت پولس هستند: کليساهای روم، قرنتس، غالطيه، افسس، 

هايی به دومين گروه از کليساهای هفتگانه فيلپی، کولسی و تسالونيکی. يوحنا نامه

لفيه و الئودکيه. نوشت: افسس، اسميرنا، پرغامس، طياتيرا، ساردس، فيالد

ل و موضوعات کليسا در شرايط عادی اختصاص دارند. ئنوشتجات پولس به مسا

 دهد. های يوحنا کليساها را در شرايط نابهنجار و غيرعادی مخاطب قرار مینامه

کنند تا همچنين، سه انجيل متی، مرقس و لوقا در شرايط عادی به انسان کمک می

خدا را بشناسد. اما انجيل يوحنا مبين واکنش خدا در قبال سردرگمی ناهنجار انسان 
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. رساالت ندابه دفعات در آن ذکر شده ”راستی“ و ”فيض“است و به همين دليل 

جهت کنند و بدينالعمل خدا در برابر ناهنجاری را آشکار میيوحنا نيز عکس

به  ،د. و سرانجام کتاب مکاشفه يوحنانه ميشوبارها در آنها ديد ”محبت“و  ”نور“

، نشانگر طرز برخورد خدا با شرايط نابهنجار موجود در 3و  2ويژه بابهای 

حقايق اساسی و مهمی هستند که  ةباشد. رساالت پولس دربرگيرندکليساها می

کليساها بايد درک کنند. اما رساالت يوحنا معرف طريق عملی و کاربردی هستند 

مکاشفه از آنچه امروز بايد انجام بدهيم با ما  کتاب اها بايد در پيش بگيرند.که کليس

دهد که طيف اکثريت در کليساها به سخنان خداوند گويد. همچنين نشان میسخن می

 دهند. گوش می صدای روحبه  بقيـۀ وفادارتوجه نخواهند کرد و تنها يک 

و آشفته است. کليسای  ريختهدرهم بسيارکليسای امروزی از نظر ظاهری، 

افزون بر  ،های انجام شدهکه بدن مسيح است. طبق ارزيابیدارد کاتوليک ادعا 

بدن که  هر يک مدعی است  ود نمختلف در مکتب پروتستان وجود دار ةفرق 2000

پطرس، پولس و يوحنا نيز اين پديده ديده می  مرگباشد. حتی پيش از مسيح می

شود. بنابراين بسيار مهم است که فرزندان خدا درک کنند که کليسای خدا مشتمل بر 

بلکه متشکل از  ،گويند( می23-21: 7)متی  ”خداوندا، خداوندا“افرادی نيست که 

اند، در دهاند، خلقت تازه را دريافت کرکسانی است که با مسيح نسبت به گناه مرده

اند، و محکم و قاطع برای ملکوت خدا القدس تعميد گرفتهيک بدن به واسطه روح

 اند. باشد ايستادهکه در تقابل با ملکوت شيطان می

مقدس به کار رفته است. در کتاب دفعاتبه  ”غالب آمدن“در کتاب مکاشفه عبارت 

ای سنگين مسيحيت، ، ايماندارانی که با استقامت و پايداری در برابر فشاره

پيروزمند هستند. خدا ايمانداران متعارف را  غالب آمده و  اند،متعارف باقی مانده

که از ابتدا بنيان گذاشته شد رفتار  يیکند تا برخيزند و بر اساس الگودعوت می

شود، بلکه همانند مسير مستقيمی است نمايند. اراده خدا هرگز دستخوش تغيير نمی

آمدگان در اين مسير حراف ادامه دارد. و پيروزمندان و غالبکه بدون هيچ ان

 اند. تغييرناپذير خدا قرار گرفته ةصعودی اراد
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 فصل دهم 

 پاداش زندگی پیروزمند 

مکاشفه ) ”تا تاج حيات رابه تو دهم بخورد،... خواهم بخشيد که از درخت حيات...“

  .(1و  7: 2

  بقیـۀ وفادارگوش شنوای 

 شفهبنويسد )مکا کلیسای افسسخداوند به يوحنا فرمود که اولين نامه را خطاب به 

(. گمراهی و فساد حتی از آغاز دوران کليسا در آن رسوخ کرده بود. افسس 1-7: 2

نخستين کليسايی بود که دچار آلودگی شده بود. هر کليسای قابل مشاهده بر روی 

چندان جدی را دارد که سعی دارند ی نهزمين در خود تعدادی عضو رياکار و افراد

دل و جرأت تنها در های هر دو عالم را بدست آورند. اين ايمانداران کمبهترين

کنند که با جفا و تنگی يا انتقاد و سرزنش مواجه صورتی مسيح را پيروی می

نشوند. طبق بيانات صريح خداوند در اناجيل همنظر، اينگونه افراد از طريق 

راه فراخ بدنبال وارد شدن در ملکوت آسمان هستند ليکن اين چيزی  ودروازه وسيع 

ثريت، است که خداوند نه می خواهد و نه ميتواند تحمل کند. در ميان اين طيف اک

وجود دارد که با عبور از در تنگ و راه باريک در پی خداوند  بقيـۀ وفاداريک 

حرکت ميکند. ويژگی و مشخصه اين اقليت برخورداری از شنوايی روحانی است، 

وبی بشنوند. بدون بخگويد توانند آنچه را که روح به کليساها میبدين جهت آنها می

ی را از معدودی ايمانداران روحانی که در ترديد اين ويژگی طيف جسمانی ونفسان

 گرداند. اند متمايز میروح تعميد يافته و از حضور او پر شده

به بقية وفادار در های هفتگانه نه تنها در تمام نامه ”هر که غالب آيد“عبارت 

کليساهای محلی در تاريخ اشاره ميکند، بلکه در مورد بقية وفادار در کليسا نيز 

کثريت اگر چه نجات يافته هستند ليکن هنوز کاماًل به خداوند . طيف اهست

ميسر نيست. و هنگامی  برای آنها اند. بنابراين درک اسرار عميق امور الهینپيوسته

که خداوند در بيان اسراری که ذهن انسان به تنهايی قادر به درک آنها نيست سخن 

 ”که گوش شنوا دارد هر“ و يا ”آنکه گوش دارد“از عباراتی نظير  ،ميگويد

نمايد. مکاشفات اين اسرار فراتر از عقل ( استفاده می13متی ،3و  2)مکاشفه 

 1) ”امور خدا را هيچکس ندانسته است جز روح خدا. “باشندمحدود انسانی می

که “توانند بشنوند (. تنها کسانی که برای او گوش شنوا دارند می11: 2 تيانقرن

(. 22 ،13 ،6: 3 و 29 ،17 ،11 ،7: 2 شفه)مکا ”ويدگروح به کليسا ها چه می

و در جنگ روحانی عليه دنيا، نفس و شيطان پيروز  دتواند بشنومی بقيـۀ وفادارفقط 

 د. گرد
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به او اين را خواهم بخشيد “غالب در کليسای افسس وعده ميدهد که  ةخداوند به بقي

(. در اينجا 7: 2 شفه)مکا ”ردوس خداست بخوردفکه از درخت حياتی که در وسط 

تواند به سادگی معنای موهبت حيات جاودانی را که بدون هيچ قيد درخت حيات نمی

شود داشته باشد. چرا که دراين متن از آن به و شرطی به تمامی ايمانداران داده می

 بقيـۀ وفادارعنوان اجر و پاداش ياد شده است. در نتيجه، نخستين وعده برای 

 يعنی حق دسترسی به درخت حيات.  – است که آدم از دست داد بازيافت آن چيزی

 بقیـۀ وفاداراشتیاق پر شور 

پطرس در رساله دوم خود ايمانداران را تشويق ميکند که با جد و جهد بيشتر تالش 

(. ايمانداران 11-10: 1 سپطر 2نمايند تا دعوت و برگزيدگی خويش را ثابت کنند )

اشتياقی راستين و  یما بايست ةدهندخداوند و نجات برای ورود به ملکوت جاودانی

 واالواقعی داشته باشند. به عبارت ديگر، برای مواجه شدن با يک خوشامدگويی 

هنگام ورود به ملکوت سعادت، ايمانداران بايد آرزومند يک ورود غنی و پر بار 

باشند. اگر چه حيات جاودان، عطای فيض خداست که به خاطر عيسی به رايگان 

با برای مسيح اعمال عدالت را  ليکن ملکوت پاداش کسانی است که ،شودداده می

بط با ملکوت است نه وابسته به . بنابراين درخت حيات مرتانجام ميدهندوفاداری 

 فيض. 

وفاداری که  ةفيض، موهبت رايگان خدا برای تمام ايمانداران است، اما پاداش به بقي

آيند وعده داده شده است. از اين جهت، نامه به کليسای افسس در باب دوم غالب می

 شوندگان بعنوان پاداش اعطاکند که به غالبمکاشفه از درخت حياتی صحبت می

خود نسبت به خداوند و غيرت و اشتياق  حبتم گردد. اکثر ايمانداران افسسمی

 . دريافت پاداش را از دست داده بودند

نخستين عالمت و مشخصه انحطاط و افول در ميان مسيحيان قرن اول فروکش 

کردن محبت عميق و گرم آنان نسبت به عيسی و ناخشنودی از تمسک به او به 

در  اسرائيلشود. اين امر شبيه عملکرد قوم ديده میمسيح ن بد عنوان تنها سِر

طلبيدن پادشاه انسانی در عوض پادشاهی خدا بود. حتی امروزه مردم سازمانها و 

يس اين جهان ئکه از ربلدهند که حمايت آنان نه از مسيح نهادهايی را شکل می

ليسا را از مسير است. از همان نخستين روزهای کليسا، شيطان با وسوسه و اغوا، ک

خداوند منحرف کرد. با سرد شدن محبت کليسا نسبت به خداوند، حضور روحانی او 

کرد. از اين جهت، ديگر برای تداوم پيوند و ارتباط او با قوم خود کفايت نمی

يک شکال حکومتی که در دنيا معمول بود خود را در قالب ايمانداران با تقليد از َا

 اجتماع ترکيب کردند. 
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همه چيز با وضعيت درونی کليسای افسس شروع شد. افسس در زبان يونانی به 

است. اين کليسا که پس از عهد رسوالن نيز به حيات  ”پسنديده و مطلوب“ معنای

خود ادامه ميداد هنوز هم پسنديده بود. هنوز اميد به احيای مجدد آن وجود داشت 

 ناپذيری نرسيده بود. چرا که زوال و انحطاط آن به مرز عالج

  بقیـۀ وفادارمصیبت تلخ 

(. کليسای 11-8: 2 شفهنوشته شده است )مکا اسمیرنا دومين نامه خطاب به کليسای

بلکه  ،محبت اوليه خود نسبت به خداوند عيسی سرد شده بود افسس نه فقط در

 اشتياق پر شور خويش برای کسب پاداش ملکوت را نيز از دست داده بود. در طول

دومين مقطع تاريخی کليسا، خداوند با توبيخ سخت و تنبيه ايماندارانی که از انحطاط 

زوال کليسای اسميرنا را اصالح کرده بود.  ،ثير گرفته بودندأکليسای افسس ت

از زحماتی که “خداوند خطاب به کسانی که در اسميرنا گوش شنوا داشتند فرمود: 

ين باش تا تاج حيات را به تو بدهم. آنکه خواهی کشيد مترس... لکن تا به مرگ ام

از موت ثانی  غالب آيدگوش دارد بشنود که روح به کليساها چه ميگويد. هر که 

  .(11-10: 2 شفه)مکا ”ضرر نخواهد يافت

عصر اسميرنا وعده  بقيـۀ وفاداريعنی  هر که غالب آيدخداوند تاج حيات را به 

فراموش کرده  مرگ گرفتار شده بود وکليسا بخاطر سختيها در ترس از دهد. می

قانون اعظم کليسا را آشکار  ،بود که خداوند در پيشگويی مرگ و رستاخيز خويش

يعنی اينکه تحمل رنج و مشقات زمينی، جالل و پاداش آسمانی را بدنبال  بودکرده 

بدست آوردن جالل با همزمان  یخواهد داشت. برخورداری از رفاه و تمول زمين

امکانپذير نيست. اين يک حقيقت بنيادی و مهم است، اگر چه کليسای آسمانی 

کليسا تا زمانی که در اين دنيا  .معاصر سعی در انکار و ناديده انگاشتن آن دارد

ها باشد. تمام اعضای کليسا بايد خود را وجود دارد بايد متحمل رنجها و مصيبت

آلود روی نمايند. تمايالت گناهو خداوند را پي ارندانکار کرده، صليب خويش را برد

نابود را ند چرا که وجدان خداجوی ايشان ندنيوی نبايد در ميان ايشان باقی بما

حيات  ماند واز خداوند که حيات واقعی است دور خواهند  خواهند کرد. آنان

مندی از شادی و مسرت را نه در اين دنيا روحانی خود را که بدون آن توانايی بهره

 . خواهند دادد داشت از دست نالم آينده نخواهو نه در ع

هدف خداوند از تلخ و ناگوار ساختن دنيای اطراف برای کليسای اسميرنا اين بود 

 ”تلخی“ . اسميرنا در لفظ يونانی به معنایکه فرزندانش را بطرف خويش بازگرداند

کردند و میآلود را رد کسانی بودند که لذايذ اين دنيای گناه در ميان ايشان است.

حاضر نبودند خود را با آن تطبيق بدهند، و آماده بودند به خاطر خداوند حتی از 

خدا بودند و خداوند تاج حيات را بديشان  بقيـۀ وفادارزندگی خود دست بشويند. آنها 

 وعده داد. 
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  بقیـۀ وفادارکشمکش 

ناگزير بايد صليب را حمل کنيم. فيض خدا به  ،اگر خواهان دريافت تاج هستيم

يعنی تاج حيات را دريافت  خواهيم سلطنت کنيممعنای رفاه و تجمل نيست. اگر می

، بايد ياد بگيريم که چگونه در رنج و مشقت بجنگيم. يکی از قديسان گفته نماييم

 ”.ست، اما هرگز وارثی بدون رنج نداشته ادارد بدون گناه خدا يک پسِر“ است :

های خود را به کار خواهد برد تا ما را از رنج، رويگردان و از نبرد شيطان بهترين

 . گرداندروحانی گريزان 

باشد. گويد که وارث ملکوت، وارث رنج و مرارت نيز میکالم خدا به ما می

بدين چيزها به شما تکلم کردم تا در من سالمتی داشته “چنانکه عيسی فرمود: 

جمع داريد زيرا که من بر ن برای شما زحمت خواهد شد. لکن خاطرباشيد. در جها

(. چنانچه من و شما در مقام سربازان خداوند به 33: 16 حنا)يو ”امجهان غالب شده

توانيم پيروزمند باشيم و پاداش تاج حيات را دور از کشمکش مستمر هستيم، نمی

که با آتش هولناک و کند ميدان نبردی را تصوير می 43بدست آوريم. اشعيا 

وارد اين ميدان  اگرهای هراسناک احاطه شده است. در آنجا به ما نمی گويد غرقاب

وارد کارزار شوی. در بحبوحه اين رنج و مشقات  چونگويد بشوی بلکه می

انگيز است که خداوند وعده ارزشمندی را بيان ميکند: های غمدردناک و ويرانی

 (. 5: 43 عيا)اش ”ستممترس، زيرا که من با تو ه“

با اين آيه حضور  نشان داده،ايمانداران کليسای اسميرنا قرار  بهخداوند هدف را 

مترس... تا به مرگ امين باش تا تاج حيات را به تو “ دهد:خود را بديشان وعده می

دانست که طيف اکثريت اين تعليم را قبول نخواهند کرد. به همين خداوند می ”.بدهم

آنکه گوش دارد بشنود که روح به کليساها “ فرمايد:ادامه سخنان خود میجهت در 

اندکی در  ة(. اين سخن بدان معنا است که تنها بقي11: 2 شفه)مکا ”...گويدچه می

به طور غير  ”هر که غالب آيد“ميان طيف اکثريت گوش شنوا دارند. عبارت 

ه مستقيم به آنان حاکی از اين کند. اما عدم اشاراشاره می بقيـۀ وفادارمستقيم به 

  حقيقت است که هنوز برای کليسای اسميرنا اميدی وجود داشت. 
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 فصل يازدهم 

 کلیسا  سیر قهقرايی

 .(4: 4)يعقوب  ”دانيد دوستی دنيا، دشمنی خداست؟آيا نمی“

 کلیسای اسمی و ظاهری 

الوقوع قريب دادند که منتظر بازگشتدر قرن اول، رسوالن به ايمانداران تعليم می

خداوند باشند. آنها تشخيص داده بودند که انتظار مداوم و پيگير تنها راه مطمئن و 

های دنيا است. اما بعدها عقيده ديگری در ثابت برای رهايی از مشکالت و رنج

 (. 17-12: 2 شفهنفوذ کرد )مکاکلیسای پرغامس 

ردد چون دنيا آماده پذيرفتن او تواند به جهان باز گبه آنها گفته شده بود که مسيح نمی

خواهد داد تا هر کس را  قدرت يابند و خدا ه کليسانيست، جفاها به زودی خاتمه می

مسيح برقرار خواهد شد. در  ةو سلطنت هزاره بدون نياز به مداخل ،به توبه بياورد

روح دنيادوستی بر کليسا غالب شد و انتظار کشيدن برای  ة اين تعليمات،نتيج

پيدا کردند از آنچه  به کنار گذاشته شد. رضايت خاطر و خشنودی خدا ت پسربازگش

 . داشتند و آنچه ميتوانستند در اين دنيا بدست آورند

های مختلف بود. از ديدگاه برخی يک زمان پرغامس مرکز شرک و پرستش الهه

 ايمانداران کليسای پرغامس، يهوه و بعل اسامی متفاوت يک خدا بودند. در خالل

دوران پرغامس بود که کنستانتين مسيحيت را به عنوان مذهب رسمی روم اعالم 

گويند . مورخان میو از آن ببعد مسيحيان از امتيازات خاصی برخوردار شدند کرد

مرد و شمار نسبتًا کثيری از زنان و کودکان به  12000 ،سال يکطی  که در

امپراتور به هر يک از آنها يک ردای م تعميد گرفتند. وعنوان مسيحی در کليسای ر

هايی موجب شد که انبوهی از سفيد و بيست سکه طال وعده داده بود. چنين وعده

آسای اعضای راستين در هجوم سيل افراد رياکار وارد کليسا بشوند. ايمانداراِن

 شدند غرق شدند. ری و اسقفان و کشيشانی که از سوی آنها انتخاب میظاه

  ستپربتکلیسای 

عوامل متعدد ديگری به زوال و انحطاط کليسا کمک کردند. کنستانتين از طريق 

ای قابل افزايش دادن شمار اعضای کليسا تالش کرد تا کليسا را در نظر دنيا جامعه

احترام جلوه بدهد. او همچنين سعی کرد نمای ظاهری کليسا را چنان شکوهمند و 

بلکه  ،پرستان رقابت کندی معابد بتپرجالل جلوه دهد که نه تنها با زيباي

شکوهمندتر از آنها نيز باشد. کنستانتين چندين بنای عظيم با ساختار معماری خاص 
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داشتند در اختيار  های سلطنتی مورد استفاده قراربعنوان محاکم و دادگاه که روم را

 . مسيحيان قرار داد

م، قسطنطنيه و اورشليم ورکنستانتين تعدادی کليسای بسيار باشکوه و عظيم را در 

های پر زرق و های با شکوه، و دارايیبنا کرد. با وجود چنان معابد عظيم، معماری

توانستند خود را رهگذرانی غريب در زمين محسوب برق، مسيحيان چگونه می

کننده و های باابهت کليسا و اشيای خيرهکنند؟ مسيحيانی که در احاطه ساختمان

توانستند خدا را در روح پرستش رار داشتند ديگر چگونه میدلچسب درون آنها ق

کنند؟ حال آنکه خدا روح است و در بناهای ساخته شده به دست انسان ساکن 

 شود. نمی

را با يک لقب تجهيز کرد و الحاد و  ”مسيحيت“سرانجام، دسيسه های کنستانتين 

لبس نمود. به عنوان ها و شعائر و تشريفات خاص مپرستی نيز آن را با آموزهبت

های بزرگ مشرکين بود که از سوی کليسا پذيرفته نمونه، کريسمس يکی از جشن

شد. اسحق نيوتن در اين خصوص اظهار کرده است که اين جشن بر مبنای دانش 

شناسی بابلی قرار داشت که طی آن جنود آسمان اخترشناسی بر گرفته از ستاره

ا اين آيين توسط روميان پذيرفته شد و سرانجام گرفتند. بعدهمورد ستايش قرار می

 ی گرديد. ظاهروارد کليسای 

 يهودگرايی در کلیسا 

برداری و تقليد از برخی امور قوم به نسخه شروع در طول اين دوره بود که کليسا

محول  اسرائيل و عهد عتيق کرد. شهادت دادن در مورد ملکوت خدا به قوم اسرائيل

توانست در آنجا شده بود و شهر و معبدی به ايشان داده شده بود که جالل خدا می

برای انجام مراسم  اسرائيلتمام قوم  ،متجلی گردد. در مقاطع مختلفی از زمان

 اسرائيلآمدند. همچنين سلسله مراتب کهانتی در پرستش در معبد اورشليم گرد می

به يک نظام زمينی و  احتياجقابل مشاهده تأسيس شده بود. يک ملکوت زمينی و 

 . را تولد بخشدمبين حضور خدا باشد و شريعت  داشت تا بتواندمرئی 

نبايست  رود، پسو مظهر ملکوت آسمان به شمار مي ارداما کليسا منشاء سماوی د

. تالش شيطان همواره اين بوده است که چشمان کندنظام زمينی را دوباره ايجاد 

گريستن بر آسمان برگردانيده و بر امور زمينی متمرکز سازد. کليسای کليسا را از ن

به تقليد از نظام  ،پرغامس به جای آنکه به عنوان بدن مسيح متکی به سر باشد

دهد اين نظام مملو از ظاهری عهد عتيق پرداخته بود، که تاريخ به ما نشان می

شيطان شد و در برابر  ضعف و کاستی است. بنابراين کليسا مغلوب دروغ و تزوير

 مذبحی زانو زد که مذبح خدای حقيقی نبود. 
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کليسا به مذبح عهد عتيق احتياجی ندارد. در صليب مسيح، سايه به واقعيت پيوست. 

در آنجا ماهيت حقيقی مذبح راستين مکشوف شد. بر صليب، بره خدا قربانی شد و 

منتهی به ملکوت با شکافته  بر همان مذبح، پسر انسان تاج خود را دريافت کرد. راه

االقداس نمايان گشت. با اين وجود، شيطان زيرکانه پرستش التقاطی قدس ةشدن پرد

 را که دقيقًا مورد نفرت خدا است به کليسا عرضه نمود. 

  کارکلیسای سازش

آنکه گوش دارد “: خود را داشت بقيـۀ وفادارخداوند حتی در کليسای پرغامس نيز 

به وی خواهم  منّّ مخفیبشنود که روح به کليساها چه ميگويد و آنکه غالب آيد از 

مرقوم است که جديد  اسمیبه او خواهم بخشيد که بر آن سنگ  سنگی سفیدداد و 

(. در اينجا دو وعده 17: 2 شفه)مکا ”احدی آن را نميداند جز آنکه آن را يافته باشد

ای از مسيح است نمونه ،جود دارد: مّن مخفی و سنگ سفيد. مّنو بقيـۀ وفاداربرای 

در بيابان به سر  اسرائيل (. در عهد عتيق، هنگامی که قوم51-49: 6 حنا)يو

بقيـۀ کرد. اما مّن مخفی برای به صورت ملموس و عينی دريافت می را برد، مّنمی

فراهم  نجاِت ازتوانند می در کنعان ذخيره شده بود. بنابراين تمام ايمانداران وفادار

تواند در ليکن تنها يک اقليت غالب آمده و پيروز می بهره ببرند،شده توسط مسيح 

بخش مخفی و نهان مسيح که از سوی طيف اکثريت شناخته نشده است سهيم گردد. 

گيری در آن ايام، اسامی هر کانديد یأسنگ سفيد: در طول انتخابات و ر ةو اما وعد

شد. پر از خاکستر قرار داده می پرسنگ سفيد مرقوم و در يک ظرف  ایبر قطعه

از سوی مذهب دنيا انتخاب نخواهد شد اما آنان از  بقيـۀ وفادارواضح است که 

خداوند سنگ سفيدی را دريافت خواهند کرد که نام جديد ايشان بر آن مرقوم است و 

 داند. هيچکس ديگری آن را نمی

است. کليسای پرغامس  بقيـۀ وفادارای غيرمستقيم به اشاره ”غالب آيد“عبارت 

 ”ازدواج“لفظ يونانی به معنای در کرد. اين واژه مطابق معنای اسم خود زندگی می

باشد. دنيا دشمن خدا است. سازشکارانه ميان کليسا و دنيا می ةاست و نشاگر رابط

 .(4: 4)يعقوب  ”ست؟دانيد دوستی دنيا، دشمنی خداآيا نمی: “گويديعقوب می

کليسای پرغامس با دنيايی که از خدا نفرت دارد ازدواج کرده بود. اما خدا در 

رحمانيت خود آنان را مردود نشمرد بلکه فرصت ديگری به ايشان داد تا به سوی 

 کنند.  بازگشتاو 

توانيم ببينيم که انحطاط و زوال چگونه در کليسا رسوخ در يک مورد خاص می

نقوالويان  اعمال: در نخستين نامه خطاب به کليسای افسس راجع به کرده بود

نقوالويان برخورد  تعليمخوانيم. و در نامه به کليسای پرغامس با عبارت می

کنيم. برای آنکه اعمال تبديل به تعليم يا آموزه بشوند مدتی زمان الزم است. در می
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ان به صورت آموزه و تعليم اعمال نقوالوي ،شدزمانی که کتاب مکاشفه نوشته می

 در کليسا گسترش يافته بود. 
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 فصل دوازدهم

 ايزابل جديد 

هر که غالب آيد و اعمال مرا تا  ماندگان شما که در طياتيرا هستيد...لکن باقی“

 .(26و  24: 2)مکاشفه  ”انجام نگاه دارد

 پیشینه ايزابل 

-18: 2 شفهميباشد )مکا طیاتیراکلیسای چهارمين نامه در کتاب مکاشفه خطاب به 

پرستی است. خداوند خود را به نام پسر خدا ( که مظهر و نماد دوران اوج بت29

که سزاوار تمام حمد و پرستش است به اين کليسا معرفی ميکند، حمد و پرستشی که 

ها و ارواح پليد تاريکی تقديم ميکرد. کليسای طياتيرا در در آن زمان کليسا به بت

پرستان گرفتار شده بود. بنابراين شمار صالحه و سازش با مشرکين و بتدام م

همچنان به  بقيـۀ وفادارشدند و تنها کثيری از اعضای آن مرتکب زنای روحانی می

در آن مقطع زمانی به دليل فساد و  بقيـۀ وفادارمسيح وفادار باقی مانده بود. حتی 

دچار مسامحه و غفلت شده  ،گمراهی که محيط زندگی ايشان را احاطه کرده بود

 بود. 

نام ايزابل را متذکر شده است. ايزابل همسر  بقيـۀ وفادارخداوند در پيغام خود به اين 

راهيم نبود اب از نوادگانپرست، جادوگر و زانی بود. ايزابل بدنام اخاب بود. او بت

رحمی شهرت داشتند. پدرش بلکه از خاندان سلطنتی صيدون بود که به شقاوت و بی

های مداوم، بعل بود و با تقديم قربانی ُبتيژه و ها و بهَاتبعل، کاهن بسياری از الهه

داشت. خصوصيات قبيح و همواره فعال نگاه می های اين خدايان رامذبح

پرستی، و بسياری اعمال ز قبيل قتل، زنا با محارم، بتآميز خانواده ايزابل اشرارت

 شد.غير اخالقی ديگر در کليسای طياتيرا ديده می

 ثابت کرد که در هر زمينه وارِث ی جنسیبندوبارو بی انهجنايتکار اعمالايزابل با 

 بر حق خاندان خويش بوده است. او دريافت که بارگاه شوهرش شرايط کاماًل

پای يربعام را  ها و عملکردهای او دارد. ايزابل ردرا برای طرحمطلوب و مناسبی 

و دان و استقرار مذبح بعل به جای مذبح   ئيلکه با نصب دو گوساله طاليی در بيت

پرستی را در حکومت شمالی اشاعه داده بود دنبال کرد. ه به طور رسمی بت،يهو

 ،محيط و فضايی نبودندخادمين راستين يهوه که حاضر به ادامه خدمت در چنين 

به سمت حکومت جنوبی که هيکل يهوه در آنجا ه، خانه و کاشانه خود را رها کرد

قرار داشت مهاجرت کردند. خروج تدريجی خداجويان از آن سرزمين شرايط را 

برای ظهور ايزابل که نماينده شيطان در منحرف کردن و به فساد کشانيدن حکومت 

 رفت. نمی اسرائيل که اميدی به اصالح يا احيای شمالی بود چنان آماده ساخت
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 تأثیر ايزابل 

گيری از جذابيت مسحور کننده، اطوار دلنشين و روشهای خوشايند هايزابل با بهر

خود توانست مذهب بعل و ساير خدايان خويش را با عزمی راسخ و اشتياقی 

بنا  ،ت شمالیپايتخت حکوم ،آميز ترويج نمايد. به زودی معبدی در سامرهتعصب

در آن نصب گرديد. اخاب نيز نمادی مشمئزکننده و قبيح بنا کرد  يک بت شد و تمثال

کم جايگزين ايمان و در برابر آن پرستش نمود. مذهب ساخته شده به دست بشر کم

 به يهوه گرديد. 

سعی کرد وجدان مردم را در چنين شرايطی بود که ايليای نبی وارد صحنه شد و 

ليکن خدمت او در ميان طيف اکثريت با توفيق چندانی روبرو نشد. تنها  بيدار کند،

بودند. خداوند، خدای قادر مطلق هرگز بدون  بقيـۀ وفادارنفر  7000در آن ميان 

 . باقی نميماندای شاهد و شهادت در بين چنان گمراهی و فساد گسترده

در ايام سلطنت  ثير ايزابل تنها محدود به دوران حکومت شوهرش نبود بلکهأت

يهورام نيز ادامه داشت. ازدواج عتليا دختر ايزابل با يهورام  اشپسرش اخزيا و نوه

پرستی را بن يهوشافاط پادشاه يهودا موقعيت مناسبی را در اختيار او قرار داد تا بت

در سراسر يهودا گسترش بدهد. عتليا مادر خود را مأيوس نساخت چرا که موفق شد 

دس اورشليم معبدی برای بعل بنا کند. در اين بين پسران او خانه خدا تا در شهر مق

و بخش اعظم لوازم و اسباب وقف شده و مقدس آن را به بعل تقديم  ندرا غارت کرد

 دند. نمو

 تصوير ايزابل 

شود؟ او اين به چه علت خداوند نام ايزابل را در ارتباط با کليسای طياتيرا متذکر می

در آنجا با تعاليم خود خادمين  ”ايزابل“دهد: يک برابر ايشان قرار میاتهام را در 

ها کشانده بود. به آنان را به ارتکاب زنا و خوردن قربانی بت ،مسيح را اغوا کرده

عهد عتيق با  اسرائيِلبيشتر از  حتی ياد داشته باشيد که مسيحيان در آن روزگار

چگونه  دشوار نيست فهميدن اينکهاين پرستان معاشرت داشتند. بنابرمشرکين و بت

. پيش از اين دوران، کليسا مرتکب آلوده شدآلود و انحرافی کليسا در کارهای گناه

شدند. نامه به زنا با دنيا شده بود اما اکنون در طياتيرا ثمرات آن ارتباط ظاهر می

 اماتسلسله مراتب و مقطياتيرا نشان از گسترش يک مذهب سازمان يافته و دارای 

، سلطه و نفوذ کامل وسطیآميز در طول قرون کليسايی است. اين قدرت اسرار

ثيرگذار أمردم جهان ت اکثريتداشت و تا امروز نيز همچنان ادامه يافته است و بر 

 است. 

خود را تسليم قدرت  همگیدر دوران پيشين کليسا، مسيحيان ظاهری و اسمی 

آسای ملحدين به کليسا هجوم مداوم و سيل ،يندنيوی بابل کرده بود. از زمان کنستانت
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تدريج رهبری کليسا را بدست گرفتند. حتی آغاز شد. آنها با ادعای ايماندار بودن به

پرستان به عنوان مبشرين مسيح کاهنان معابد بت ،ميالدی 400پيش از سال 

انبيای بعل و عشتاروت  اسرائيلشدند. درست مانند زمانی که در منصوب می

کليسای دروغين موفق شده بود با  يگزين انبيای يهوه شده بودند. ايزابل جديِدجا

ترويج پرستش خدايان ديگر در ميان پيروان خداوند عيسی، قوم خدا را آلوده و 

های مشرکين به عنوان تعاليم مسيحی معرفی ملوث گرداند. بسياری از آموزه

عميد مجدد، تعميد نوزادان، د. تششدند و به صراحت درباره آنها موعظه میمی

عادلشمردگی به واسطه اعمال، پرستش تمثال قديسين، دعا برای مردگان و بسيار 

 اعمالی از اين دست توسط کليسا پذيرفته شدند. 

 شکست ايزابل 

دورانی در تاريخ کليسا که نماد ترويج و  – خداوند در نامه خود به کليسای طياتيرا

و  ميکنداشاره  بقيـۀ وفاداربه طور مستقيم به  – گسترش فساد و گمراهی است

 ”هر که غالب آيد و اعمال مرا تا انجام نگاه دارد“ دهد:بديشان پاداش را وعده می

تواند چيز ديگری غير از استقرار ملکوت او (. آيا اعمال خدا می26: 2 شفه)مکا

ح، بسيار قوی و ز اراده و کار مسيا هايی غيرو اراده باشد؟ وسوسه انجام کارها

نيرومند است. عده بسياری هستند که انجام امور کليسا يا فرقه خود را بر انجام دادن 

 اراده و خواست مسيح ارجح می دانند. 

اقتدار حکمرانی کردن همراه او و دريافت ستاره صبح را به  بقيـۀ وفادارخداوند به 

ک شب و پيش از طلوع تاري دهد. ستاره صبح در آسماِنعنوان پاداش، وعده می

او  ،شود. کسانی که با اشتياق منتظر ظهور خداوند عيسی هستندخورشيد نمايان می

عدالت ظهورکند.  آفتابرا به عنوان ستاره صبح خواهند ديد پيش از آنکه به عنوان 

خاصان خود را نزد خادمين مسيح که همواره مشتاق بازگشت او هستند وقتی که او 

 د. ديرا خواهند  ، ویخود ميخواند 

 ”آنکه گوش دارد“اشاره شده است:  بقيـۀ وفاداريکبار ديگر در اين نامه مستقيمًا به 

ماندگان قليل را . خداوند به طور مستقيم باقی”ماندگان شما در طياتيراباقی“ و

چرا که اميدی به اصالح و بازخريد طيف اکثريت که تحت تعليم  قرار دادمخاطب 

ايزابل جديد در برابر مذبح بعل زانو زده بودند وجود نداشت. خداوند وضعيت 

بقيـۀ سازد و با اشاره مستقيم به منحط و فاسد کليسای طياتيرا را برمال و آشکار می

 ناسب داوری ايشان فرا برسد. گذارد تا زمان متمامی کليسا را به کناری می ،وفادار

س، فيالدلفيه و ددانم خاطرنشان کنم که کليسای طياتيرا همانند سارالزم می

تا زمان بازگشت خداوند به حيات خود ادامه خواهد داد، و به تدريج هر  ،الئودکيه

يک از اين چهار کليسا، خود را نمايان خواهند ساخت تا زمانی که موعد بازگشت 
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اند اما چهار دوران خود را پشت سر نهاده ،برسد. سه کليسای اوليهخداوند فرا 

 های مختلف ظاهر خواهند شد و سپس در کنار يکديگر قرارکليسای آخر، در زمان

تا هنگامی که خداوند در جالل خود باز گردد. از ميان تمامی اين  خواهند گرفت

اد آسمانی يعنی مسيح وفادار بيرون خواهد آمد که عروس دام ةکليساها، يک بقي

 است. 
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 فصل سیزدهم 

 رده روح و ُماصالحات بی

 .(1: 3)مکاشفه  ”ای ولی مرده هستینام داری که زنده“

 آلوده عدالتردای 

نوشته شده است. اين کليسا از  کلیسای ساردسپنجمين نامه در کتاب مکاشفه به 

ليکن از جايگاه آسمانی  ،دانش ارتدوکسی و شناختی قابل مالحظه برخوردار بود

کرد و قدرت روحانی خويش ميسقوط سرعت بهخود به سوی نفسانيت و دنيادوستی 

که حافظ کالم اصيل خداوند  باليدمیداد. زمانی اين کليسا به خود ميرا از دست 

ثری از واما ديری نپاييد که قوت خود را از دست داد و شهادت چندان م ،است

ز آنجا که ساردس قرارداری نانوشته با دنيا داشت و هيچ ا خويش بر جای نگذاشت.

شيطان نيز البته مخالفتی با اين  ،از ارتباط ايشان با دنيا باشد چيز نميتوانست مانع

 موضوع نداشت. 

، بر ديگر انتظار بازگشت مسيح را نميکشيداز آنجا که در زمان اصالحات، کليسا 

. کليسا در ه بودآسمانی خود را از دست دادمام عطايای مستقر شده بود و تزمين 

داد. میانسانی قرار  ةدگرايی و فلسفَرپرتو روشنفکری، همه چيز را تحت آزمون ِخ

تحت داوری خداوند قرار  ه،در نتيجه از مسير انجام دادن کار خدا منحرف شد

نيز نگرد بلکه به آنچه انجام نشده که نه فقط بر کارهای انجام شده می ه بودگرفت

 است،که هدايای الهی دريافت کرده د رکتوجه دارد. از آنجا که کليسا ادعا می

وگرنه به او هشدار داده ميشود  ميکردبالفاصله توبه ميباست اين هدايا را حفظ و 

 که ناگهان خواهد آمد به سختی تنبيه خواهد شد.  ”روز“که در آن 

 ”انداس خود را نجس نساختههايی چند داری که لبدر ساردس اسم“در عين حال 

(. اين اشخاص از آلوده شدن به خميرمايه اجتناب کرده و موفق شده 4: 3 شفه)مکا

بودند که خود را سالم نگاه دارند. آنها مسيح را به عنوان ابتدا و انتهای همه چيز 

شناخته بودند. در آن روز که طيف عهدشکن اکثريت از فرارسيدن ايام ترس و 

خدا هرگز معدود وفاداران خويش را از ياد  ،و عذاب خواهند بود وحشت در رنج

شوند و لباس سفيد نخواهد برد. اين افراد با مسيح در جايهای آسمانی همقدم می

 پوشند. آنها از حضور مستقيم خدا لذت خواهند برد و پيش از آغازعدالت را می

 دوره مصيبت سخت برای زمين، ربوده خواهند شد. 

چيست؟ زمانی  به آنها اشاره ميکندکه خداوند  (5: 3 شفه)مکا ”جامه سفيد“مفهوم 

که در حضور خدا بايستيم مسيح را به عنوان ردای عدالت خود خواهيم پوشيد. به 
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ايستد بلکه در حضور شخص استثناء اين مورد، کليسا هيچگاه در حضور خدا نمی

را بايد بپوشيم؟ آن زمان مسيح. پس آنگاه که در حضور مسيح بايستيم چه چيزی 

کتان “بيان شده است:  8: 19ردايی را بر خود خواهيم گرفت که در مکاشفه 

روح و مرده، نمونه و مظهر . آری حتی در ساردس بی”های مقدسينعدالت

شايسته ملکوت هستند  که مستحق و يافت خواهند شد ”اسمهايی چند“پروتستانيسم، 

– ”اسمهايی چند“اند. فقط ت آلوده و نجس نساختهچرا که خود را به ناپاکی اکثري

 ،بقيـۀ وفادارتنها يک  ،پروتستان جهانی چه عبارت غم انگيزی! در درون کليسای 

خواهند  وجود دارند که در برابر مذبح مسيح جالل يافته پرستش” اسمهايی چند“

ر برابر پدر و دهد که نام ايشان را دوعده می بقيـۀ وفادارکرد. خداوند عيسی به اين 

 فرشتگان او اقرار خواهد کرد. 

 اسامی ثبت شده اما اقرار ناشده 

ثبت شدن اسامی اين اشخاص نيست بلکه اقرار شدن آنها است. تمام  ،موضوع مهم

اند از کسانی که مسيح را به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصی خود پذيرفته

آنها در حضور پدر و فرشتگان حيات ابدی برخوردار هستند ليکن اسامی همه 

اقرار نخواهد شد. تنها آن عده از ايماندارانی که خداوند عيسی نام ايشان را اقرار 

نيست بلکه  سؤالدر اينجا حيات ابدی مورد  در پادشاهی او سهيم خواهند بود. ،کند

امتياز سلطنت کردن با خداوند. نام هر کسی که به خون بره شسته شده باشد در دفتر 

شد و او عضوی از قوم خدا ی ثبت میاسرائيل حيات ثبت است همانطور که تولد هر

توانست حرمت شريعت خدای خود را نقض گشت. اما يک يهودی میمحسوب می

ای رفتار کند که از قوم خدا بريده شود. اين با خوار شمردن آن به گونه ،کرده

ممکن است آنها در تور شرايط برای مسيحيان امروزی نيز تغيير نکرده است. 

اما وقتی تور به ساحل آورده شود و زمان جداسازی فرا  ،انجيل قرار داشته باشند

رسد بعضی به عنوان ماهی نامرغوب به دور انداخته خواهند شد. اينها اشخاصی 

هستند که با خودخواهی در طلب رهايی از دوزخ هستند اما اشتياقی برای دنبال 

 ،اند که در برابر دنيا و شيطانده ندارند و به خود اجازه دادهدهنکردن رد پای نجات

های سفيد در جامه کهنخواهند داشت  لياقت آنراشکست خورده باشند. به همين دليل 

تا زمانی که عصر سعادت يعنی دوران هزار سال سبت عظيم  زندگی کنندبا خداوند 

 آرامی و شادمانی سپری گردد. 

توانند در ملکوت او سهيم باشند و ايشان را اقرار نکند نمی کسانی که خداوند اسامی

 در نتيجه با گريه و فشار دندان مواجه خواهند بود. 

تشابه و قرابت ميان وقايع عهد عتيق با رخدادهای عهد جديد اغلب بسيار 

درکتاب عزرا با موقعيتی مشابه  ،انگيز و قابل توجه است. به عنوان نمونهحيرت

ها ثبت شده بودند نامهاينان انساب خود را در ميان آنانی که در نسب“: روبرو هستيم



56 
 

(. اين افراد نه از حق 62: 2)عزرا  ”طلبيدند اما نيافتند. پس از کهانت اخراج شدند

آنها  ، بلکهها محروم شدند و نه از ميان قوم طرد گشتندمشارکت در تقديم قربانی

کنند به صرفًا از کهانت اخراج شدند. اين موضوع مشابه کسانی است که ادعا می

نه به استقامت رهسپارند و نه از طريق دعا قدرت غلبه  ولی اندخون بره نجات يافته

انتظار ايشان است. آنان نام خود  اند. يأس و حرمان  درها را کسب کردهبر وسوسه

يافت بنابراين سهمی در جالل سلطنت هزاره  را در فهرست کهانت نخواهند

 نخواهند داشت. 

 ردهُم در حقیقت زنده اما ظاهرًا

قدرت با در هم شکستن نمايندة آن است، اصالحات، همانطور که ساردس دورة 

براستی برکات فراوانی را برای ما به همراه آورد. درنتيجه  کليسا در قرون وسطی،

انتشار بسياری از کشورهای مختلف جهان  مقدس دراين حرکت خيزشی، کتاب

اصالحات به هيچ وجه يک جنبش خالص و ناب مسيحی  دورة . با اين حال،يافت

 نبود. 

دستاوردهای مهم و ارزشمندی را از طريق  ،مارتين لوتر که خادم خداوند بود

ها تبليغ اصالحات به ارمغان آورد. در يک مورد، بر خالف آنچه کاتوليک

لوتر نشان داد که عادلشمردگی منوط به اعمال نيست بلکه مبتنی بر  ،کردندمی

تنها کشيشان حق  ،مسيح است. پيش از دوران اصالحات ةايمان به کار انجام شد

مقدس را در دسترس مقدس را بخوانند و تفسير کنند. اما لوتر کتابداشتند کتاب

را در اختيار داشته مقدس عموم قرار داد. اکنون هر ايمانداری حق داشت کتاب

 القدس تنوير فکر و مکاشفه دريافت کند. باشد، آن را بخواند و در قوت روح

ها به پروتستان شان خاموش شود،حتی پيش از آنکه شور و اشتياق ناشی از موفقيت

به دليل و گرفتار چند دستگی و شقاق شدند.  ،اینظری و انشعاب فرقهدليل تنگ

ها و اختالف نظرهای موجود، دچار مرگ روحانی و فروپاشی شدند. از اين رقابت

نام داری “ :ميدهدطب قرار اخمطور مستقيم کليسا را بجهت خداوند در اين عبارت 

 .(2: 3 شفه)مکا ”ای ولی مرده هستیکه زنده

 

 

 اصالحات ناتمام 

پايان رسيد. به  ای بهاصالحات به نحو خوبی آغاز شد اما به صورت ناشايستهدورة 

آيين پروتستان کليسا را به عنوان بدن مسيح در نظر نداشت. بنابراين  عنوان مثال،
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ای. در شکال مختلفی به خود گرفت مانند کليسای دولتی و يا کليساهای فرقهکليسا َا

دوران اصالحات، مشکل کليسا برطرف نشد و در نتيجه بسياری حقايق ديگر از 

يساهای پروتستان همچنان در پرده باقی ماندند. آنها الگوی برای کل ،قبيل ملکوت

 م را دنبال کردند. بعد از در گذشت لوتر، تنها نام اصالحات زنده ماند. ور

ای ولی مرده نام داری که زنده“ به همين دليل خداوند به کليسای ساردس فرمود:

. و از ری بودکه موجد شکرگزااز يک طرف يک بيداری اتفاق افتاده بود  ”.هستی

که  خود ابتدایگرفت چون هيچگاه به طرف ديگرساردس بايد مورد توبيخ قرار می

در ميان ايشان وجود داشت شديدًا باز نگشت. فردگرايی  رسوالن بنياد نهاده بودند

به نحوی که حيات جمعی در بدن مسيح برای آنان کاماًل ناشناخته بود. افزون بر 

رد محبت خداوند عيسی، انجيل ملکوت و عمل کردن به اين، آنها از موعظه در مو

نتايج حاصل از اين گونه موعظات غفلت کرده بودند. همچنين نسبت به اسرار الهی 

که برای ايجاد و تحکيم ايمان در وجود مردم و هر چه نزديکتر ساختن ايشان به 

ند به توجه بودند. سکوت آنان در مورد بازگشت خداوخدا ضرورت تام دارند بی

های ايشان نسبت به حقيقت موجب اعتنايی و غفلتنحو چشمگيری مشهود است. بی

بخش قدرت روحانی و حيات شد که مسيحيت تا سطح بسيار پايينی تنزل کند و از

اينکه  با وجود ،ی خداوند برای ساردسأخود محروم گردد. به همين دليل است که ر

اين بود که اميدی برای ايشان  ،دادنده میمدعی بيداری بودند و به ادعای خود ادام

در حقيقت اما همانگونه که خداوند متذکر شد  بودندوجود ندارد. آنها در ظاهر زنده 

 ند. بودرده ُم

 خواب  دراصالحگران 

دهد که بيدار و چشم به راه بازگشت او باشد، خداوند به کليسای ساردس فرمان می

هنگامی که خداوند به طور ناگهانی برای داوری دنيای  ،در غير اينصورت را کهچ

شد. درست است که اصالحگران توانستند  خواهدساردس غافلگير  بيايد،آلود گناه

ها و چرندياتی که حقيقت آمدن اوليه مسيح را دفن مقدار قابل توجهی از ياوه گويی

او جهت استقرار  ثانویاما در روشن ساختن وعده بازگشت  ،کرده بودند کنار بزنند

 ملکوتش غفلت کردند. 

ها به سوی خدا بازگشت کرده بودند تا خدای حی حقيقی را بندگی از بت“آنها 

پسر او را از آسمان “( اما نياموخته بودند که بايد 9: 1 لونيکيانتسا 1) ”نمايند

در انتظار رهايی نبودند، آرزوی ديگر (. از آنجا که آنها 10: 1) ”انتظار بکشند

که آنان را محبت کرده و خويشتن را برای ايشان داده بود در سر  را ظهور مجدد او

توانست مانع از زمينگير شدن ايشان بشود. آنها مبدل مینداشتند. در نتيجه چيزی ن

با ذهنيت سياسی شدند، که اهميتی برای کشف حقايق  و نظربه افرادی دنيوی، کوته

 ،قائل نبودند. آنها به جای آنکه روحانی باشند مقدسکننده کتابارزشمند و متحول
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روح و مرده افرادی دنيوی و نفسانی بودند و مسيحيت ايشان تبديل به يک جسد بی

 و فاقد نيروی حيات شد. 

وجود داشت که در برابر  ”هايی چند در ساردساسم“حتی در چنين شرايطی نيز 

ی بودند که استحقاق همراه شدن وفاداربقيـۀ زانو نزده بودند. آنها  های اطراففشار

لشگرهايی که در آسمانند بر اسبهای سفيد و به کتان “با سوار اسب سفيد را داشتند 

(. اسامی ايشان در دفتر 14-11: 19 شفه)مکا ”سفيد و پاک ملبس از عقب او آمدند

 حيات بره ثبت شده است. او نام ايشان را در حضور پدر خود و فرشتگان او اقرار

با حفظ احکام او محبت خويش را  ،او را اقرار کرد اين بقية وفادارخواهد کرد زيرا 

ه ند، از زانو زدن در برابر هر مذبحی غير از مذبح او امتناع کرده بودثابت نمود

بقيـۀ ند. يکبار ديگر ه بودند و نسبت به ملکوت وی تا به آخر وفادار ماندبود

 اند. ه برای مذبح حقيقی خداوند عيسی ايستادهبينيم که وفادارانی را میوفادار
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 فصل چهاردهم 

 تاج فیالدلفیايی 

: 3)مکاشفه  ”آيم پس آنچه داری حفظ کن مبادا کسی تاج تو را بگيردبزودی می“

11). 

 خواست قلبی خدا 

 خطاب به جماعتی نوشته شده است که معنای اسم آن در يونانی هششمين نام

باشد. فيالدلفيه شهری در ليديه بود که توسط شاه آتالوس دوم می ”محبت برادرانه“

اش لقب را بخاطر وفاداریناميدند ساخته شده بود. اين که او را فيالدلفيوس نيز می

بينانگذارش فيالدلفيه به اسم  شهرو . بود دريافت کردهبه برادرش يومينيس نسبت 

 بود.  نامگذاری شده

اند ناميده شده کلیسای فیالدلفیهدر خصوص اينکه چرا اين جماعت با عنوان 

ديدگاههای متفاوتی وجود دارد، اما پاسخ آن بسيار ساده است. در سرتاسر عهد 

بود که  شهریجديد، محدوده اجرايی و حوزه قضايی برای هر کليسا، حدود و ثغور 

م آن شهر اسوجود داشت که به در آن واقع ميشد. برای هر شهر، تنها يک کليسا 

 د. ناميده ميش

ميالدی تأسيس شده بود. شرايطی مشابه کليسای  96کليسای فيالدلفيه در حدود سال 

ديدند و اسميرنا در فيالدلفيه نيز وجود داشت. ايمانداران ازجانب يهوديان جفا می

و انکار کردن اسم خداوند عيسی  ،برای تغيير دادن پيغام خود، دست کشيدن از کالم

به شدت تحت فشار بودند. آنها در برابر تالش دشمنان با موفقيت ايستادگی کرده 

 . از ايشان تعريف و تمجيد ميکردبودند و اکنون خداوند 

اند و دو کليسا يعنی پنج کليسا توبيخ شده ،در ميان هفت کليسای ذکر شده در مکاشفه

اند. تنها کليسای فيالدلفيه مشمول د شماتت قرار نگرفتهمور اسمیرنا و فیالدلفیه

تحسين و تمجيد خداوند شده است. اين دو کليسا، نقاط مشترک فراوانی دارند. 

ترين وجه تشابه آنان موضوع سلطنت است. خداوند تنها با اين دو کليسا از شاخص

 تاج صحبت کرده است. او به اسميرنا 

آنچه “( و به فيالدلفيه نيز فرمود: 10: 2) ”ه تو دهمتا تاج حيات را ب“ می گويد:

(. اسميرنا در تالش بود که تاج 11: 3) ”داری حفظ کن مبادا کسی تاج تو را بگيرد

ولی فيالدلفيه قباًل آن را بدست  ،را دريافت کند اما هنوز آن را کسب نکرده بود

 دادن تاج مواجه بود. نآورده بود و اکنون با موضوع از دست 
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ی آسيا شاخص هفت دوره هاهای هفتگانه به کليساهمانطور که قباًل متذکر شدم، نامه

نماد و  ساردستاريخی و تصويرگر شرايط درونی کليساها در هفت مرحله هستند. 

توانيم با و اکنون می ،مظهر دوران اصالحات و دوران بعد از اصالحات بود

 رسانند. ما را به زمانهای آخر می یهفیالدلفیه و الئودکاطمينان نتيجه بگيريم که 

 پيامدهای دوران ساردس و همچنين دو طبقه از ،دو نامه آخر در مکاشفه

آن دوره هستند به ما نشان ميدهند: آنان که غالب می  ةايماندارانی را که پرداخت

فيالدلفيه، که از بطن ساردس  ةشوند و آنان که مغلوب هستند. نشان متمايزکنند

کامل آن به جايگاه آغازين خويش است. کليسای فيالدلفيه  بازگشتبيرون آمده بود، 

ها مدفون شده بود پيغام ملکوت را دريافته و آن را که توسط شرير برای قرن

 دوباره کشف کرد. 

ی بازگشت توسط ساردس شروع شد اما در فيالدلفيه که هيچ وابستگی به کليسا

به کمال رسيد. فيالدلفيه کليسای  ،کاتوليک يا کليسای پروتستان نداشت

و  کسانی که ملکوت خدا را ديده و برای آن زندگی ميکردند يعنی ”گاننخستزاد“

ترين تحسين وتشويق را جماعتی مطابق با خواست قلبی خداوند بود. بنابراين شايسته

 از خداوند دريافت کرد. 

  نگلستانکلیسای برادران در ا

پا  کليسای برادران انگلستانساردس با خدمت لوتر آغاز شد اما فيالدلفيه با خدمت 

حقايقی  ئه دادند،شادرک کردند و ابه عرصه نهاد. اين برادران حقايق بسياری را 

عيسی که عدالت خدا را اقناع ميکرد، اطمينان نجات، و  ةاز قبيل خون کفاره کنند

ها رستگاری است. همچنين نبوت لوده و زيربنای نجات وايمان به کالم خدا که شا

شايی کتاب دانيال و مکاشفه شدند. آنها سهم بسزايی در رمزُگنيز برای آنان باز می

اند. آنان برای اولين بار به حقيقت مصيبت عظيم، ربوده شدن مقدسين و جشن داشته

 عروسی بره پی بردند. 

در  ة وفادارو کليسا را برمال نمودند. اين بقيآنها همچنين تفاوت ميان يهودگرايی 

فيالدلفيه از طريق موعظه انجيل ملکوت، مانع از ورود يهودگرايی به کليسا شدند. 

ای مورد غضب و نفرت عالم مسيحيت قرار فيالدلفيه ةبه همين علت است که بقي

روحانیت ی کشانيده شود: ايگرفتند. چهار عامل موجب شدند که مسيحيت به يهودگر

ی، معبد ايشريعت موسغير روحانی است.  /که اساس نظام تفکيکی روحانی کهانتی

و سرانجام  ،های کليسايی قرار گرفتکه به عنوان سرمشق ساختمان ساختمانی

 ةاند. از آنجا که بقي. اکثر مسيحيان دو دستی به اين عوامل چسبيدههای زمینیوعده

مورد نفرت و انزجار شديد  ،گفتندل سخن میای در ضديت با اين عوامفيالدلفيه
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وقفه و مداوم از ملکوت خدا سخن بی بقيـۀ وفادارمسيحيان اسمی قرار گرفتند. 

 پرداختند. میگفتند و با هر چه موجب فساد و انحراف کليسا ميشد به مخالفت می

قوط متأسفانه س ،رغم دانش و مکاشفاتی که داشتندعلی انگلستان،برادران کليسای 

کردند. برآيند سقوط آنان تولد الئودکيه بود. حتی در ميان اين برادران که مدعی 

بپاخاست  بقيـۀ وفادارتنها يک  ،مقدس بودندکتاب ازبرخورداری از شناخت گسترده 

 خداوند عيسی ادامه ميدهد.  بازگشتکه تا به آخر يعنی تا زمان 

طب قرار اخرا منامه به کليسای فيالدلفيه، به طور خاص قوم خدا در ايام آخر 

باشند. در اين نامه هيچ کسانی که در زمان بازگشت ثانوی او زنده می ميدهد يعنی

شود چون فيالدلفيه کليسايی است که ايمانداران نشانی ازشماتت يا توبيخ مشاهده نمی

 نماينداسم او زندگی می شايستگیکنند، به ر میدر آن بر اساس محبت برادرانه رفتا

 برای ملکوت خدا می ايستند.  و

 کلیدی برای گشودن در 

کليد داود را در دست  فت کهگ ،در ارتباط با ملکوت، خداوند به خود اشاره فرمود

او صاحب اختيار تخت داود است. اين تخت مظهر و نماد ملکوت  يعنی اينکه دارد

 شول دوران حکومت آحاز پادشاه يهودا، او و تمام مردم در تشويخدا ميباشد. در ط

. آنها نگران بودند که از هر بادی بلرزدبردند مانند درختی که آرامی به سر میو نا

کن و نابود مبادا خاندان سلطنتی يهودا که مظهر ملکوت خدا بود به طور کامل ريشه

کنده نخواهد شد بلکه باکره آبستن شود. اما خدا اعالن کرده بود که ريشه عيسی بر

که سلطنت تا ابد بر دوش وی خواهد بود  (14: 7 عياشده پسری خواهد زاييد )اش

(. عيسی مسيح تنها شخصی است که از يک مادر باکره متولد شده 6: 9 عيا)اش

او با تولد خود وارث تخت داود شد. از اين جهت نبوت اشعيا تنها در وجود  .است

متحقق شود. خداوند عيسی به دليل اقتدار حاکميت خود حق دارد  توانستاو می

گر درهای ملکوت را بگشايد يا ببندد. او اين قدرت عظيم را در برابر چشمان نظاره

دنيا به نمايش خواهد گذاشت. وی اقتدار حاکميت خود را به کار خواهد برد و در 

ه هيچکس را يارای بستن آن ای دری را خواهد گشود کبرابر ايمانداران فيالدلفيه

نخواهد بود. و در مقابل، ايمانداران فيالدلفيه با درک حاکميت و شناخت ملکوت او 

 کنند. انجيل ملکوت را موعظه می ترسو از طريق پذيرفتن وعده گشايش در، بی

درباره ما نيز دعا “ :ده به معنای فرصت شهادت دادن است. پولس می گويداگشدِر 

: 4 سيان)کول ”در کالم را به روی ما بگشايد تا سّر مسيح را... بگويم کنيد که خدا

ليکن من تا پنطيکاست در افسس خواهم ماند : “(. و در جايی ديگر نيز ميگويد3

 در او (.9-8 :16تيان قرن 1)”باز شدزيرا که دروازه بزرگ و کارساز برای من 

وآس به جهت بشارت مسيح اما چون به تر“نويسد: مي قرنتيان به خود دوم رساله
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دری “ (. بنابراين12: 2 تيانقرن 2) ”ای برای من در خداوند باز شدآمدم و دروازه

هايی است که کليسای حقيقی برای موعظه کردن انجيل ملکوت مبين فرصت ”گشاده

، بعنوان ای که خداوند عيسی مسيح، گونهدر اختيار دارد، که داود نمونه آن بود

 مليت خود نقايص آن را به کمال رسانيد. در کا پادگونه،

اکنون در برابر چشمان ما و از طريق تجربيات ما تحقق يافته  ”دری گشاده“ة وعد

بقيـۀ است. به عنوان نمونه، انجيل ملکوت بر کليسای خداوند مکشوف شده و توسط 

که هرگز پيش از آن  شودمیای موعظه ای در اين عصر به گونهفيالدلفيه وفادار

آری، انجيل  ، مثل آتشی که شايد کمسوز باشد ولی به سرعت پخش ميشود.نشده بود

شود. شخصيت های ملکوت امروزه بيش از هر زمان ديگری اعالم و منتشر می

رتبه، و حتی پژوهشگران مسيحی، هيچيک نفرت خود های عالیبرجسته، ديپلمات

کنند. همانطور که فريسيان و صدوقيان با نمی را از واعظين انجيل ملکوت کتمان

آوران مسيح عناد داشتند، مخالفين امروزی نيز در برابر پيام بودِن ح موعودمسي

نتيجه کنند. اما هر گونه تالشی برای سرکوب کردن پيغام بیملکوت ايستادگی می

 خواهد بود. 

کوش و بايد سخت وه! چه مسئوليت بزرگ و خطيری بر عهده ما قرار دارد! چقدر

 ،ساعی باشيم تا نه فقط گناهکاران را به سوی مسيح که برای ايشان مرد هدايت کنيم

آن  بازگشت دوبارةيافتگان را برای تخت و ملکوتی آماده نماييم که با بلکه تا نجات

 پادشاه برقرار خواهد شد. 

ايام  نظريه ديگری نيز وجود دارد: رهايی از” دری گشاده“ در خصوص مفهوم

مصيبت عظيم که بر تمام زمين خواهد آمد. بنابراين در نه فقط برای خدمت گشوده 

 بلکه همچنين برای فرار از ساعت مصيبت که بر تمام زمين خواهد آمد.  ،است

 شوندگانغالبقوت اندک 

خداوند به توضيح خود در خصوص اينکه چرا دری را گشوده است ادامه ميدهد. 

کرده  يه به هشداری که به کليسای ساردس داده شده بود توجهايمانداران فيالدلف

(. 8: 3 شفهکردند )مکاخويشتن را تقويت می ،که داشتند ”اندک قوتی“. آنها با بودند

به هر که دارد داده شود و “ :به تحقق برساند بنابراين خداوند توانست کالم خود را

آنان را از افتادن در دام  ،”اندک قوتی“ (. همين29: 25)متی  ”افزونی يابد

کليسايی  ةو چه از گون غير مذهبی های مختلف دنيوی چه از نوعخطرناک فلسفه

محافظت کرده بود. آنها با تکيه بر کالم مسيح از تسليم شدن در برابر فشار سنت 

 ”دری گشاده“ ،کردند. به اين دليل خداوند، فيالدلفيه را محبت نمودخودداری می

 ( رستگار کرد. 10: 3 شفه)مکا ”ساعت امتحان“ هاد و او را ازپيش روی او ن
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الوقوع پادشاه آماده ما بايد از اين امر درس بياموزيم و خود را برای بازگشت قريب

 ،ی که سرگرم فرايند آمادگی هستيمين؟ حرستگار شدچطور ميتوان  وگرنهسازيم! 

شتباهات اعتقادی خود و نيز ای از آلودگی به خطايا و ابايد بپذيريم که هيچ فرقه

مصون نيست. وظيفه هر ايماندار صديق است که اعتقادات ناصحيح،  ،نظریتنگ

ها را در پرتو مطالعه مستمر کالم خدا و دعاهای بيشتر تصورات غلط و سفسطه

با ساير اعضای بدن که خود را اشتياق دارند کشف کند. تمامی ايمانداران راستين 

. آنان اگر چه در اقصی مشارکت داشته باشنداند جدا کرده گرايیاز قيد و بند فرقه

و ساير شقوق دنيادوستی  دنيای مذهبیاما خويشتن را از  ،نقاط جهان پراکنده باشند

گوش بزنگ و مترصد  ،ايمانداران ةدارند. اين بدن مقدس و جدا شدبه دور نگاه می

های زمان حاضر و کشمکششنيدن فراخوان آسمانی است که ايشان را از دردهای 

 . خواهد نمودو به جالل و شکوه زمين موعود هدايت  رها خواهد کردزمينی 

را زده و درمانده گوسفندان مصيبتخواهد توانست  شخصًا ،شبان اعظم تنها عيسی،

. اما مؤمنين، آنگونه که اوضاع و احوال اجازه بدهد، بدون جمع کند در يک گله

آنگاه : “خوانيمهند پيوست چنانکه درکتاب مالکی میبه يکديگر خوا روح شقاق

ترسندگان خداوند با يکديگر مکالمه کردند و خداوند گوش گرفته ايشان را استماع 

آميز موجب نظری تبعيضای و کوته(. اگر تعصبات فرقه16: 3 کی)مال ”نمود

وجود دارد  کیآنگاه اميد اند ،ايم اطاعت کنيمشوند که نتوانيم از حقايقی که آموخته

 م. بشويکه ما هم عضو گله کوچک فيالدلفيه 

در مورد ايمانداران فيالدلفيه نوشته شده است که اسم مسيح را انکار نکرده بودند. 

سازمانهای دنيوی که ظاهرًا انکار نکردن اسم او به معنای رويگردانی کامل از 

يا  هابه سازمانما پايبندی  ميتواند به صورت انکار کردن اووابسته به او ميباشند. 

. همچنين اگر او خود را ظاهر کندوفاداری و اتکاء به مسيح بجای زمينی  هاینهاد

يک معلم بزرگ يا فيلسوف برجسته تلقی کنيم و يا حتی او را به عنوان  صرفًارا 

االرباب تصديق دهنده بشناسيم اما مقام او را به عنوان پادشاه پادشاهان و ربنجات

ايم. شيطان برای دور نگاه داشتن باز هم وی را انکار کرده ،تراف نکنيمو اع

مسيحيان از طيف ايمانداران فيالدلفيه روشهای متعددی دارد. او ايمانداران را وا 

ای زانو بزنند. در قياس با شرايط کليسای های بيشمار فرقهميدارد تا در برابر مذبح

های دنيا تحمل عواقب بسياری از قسمتقرن اول به نظر ميرسد که امروزه در 

نيست: ممکن  اعتراف کردن به مسيح بعنوان پادشاه و خداوند چندان سخت و دشوار

است با خنده تمسخرآميز دنيا و يا با ضديت مسيحيان عهدشکن و بيوفا روبرو شويم 

را بر  زندگی خود در گذشته و تنی چند از دوستان خود را از دست بدهيم. مسيحيان

مؤمنين راستين را وادار خواهد ساخت تا  نيز و دجالاشتند گذمير اين اعتراف س

 کنند.  فدازندگی خود را به خاطر حفظ پيغام ملکوت خدا 
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 از دست دادن پاداش  در موردهشدار 

آيم. پس آنچه داری حفظ کن مبادا به زودی می“ميفرمايد:  بقيـۀ وفادارخداوند به 

به زودی می “(. وعده مسيح اين است: 11: 3 شفه)مکا ”کسی تاج تو را بگيرد

يعنی فيالدلفيه تا زمان بازگشت خداوند به بقای خود ادامه خواهد داد. دوران  ،”آيم

و الئودکيه که از بطن ساردس بيرون آمده  اندطياتيرا و ساردس هنوز سپری نشده

ر حضور دارند هنوز در اينجا است. اين چهار کليسا به طور همزمان در اين عص

 . خواهند دادو تا هنگام بازگشت خداوند به همزيستی خود ادامه 

غالب  ةفيالدلفيه قباًل تاج را کسب کرده بود. اين بقي ”.مبادا کسی تاج تو را بگيرد“

از کف بدهد.  استدر ايام آخر بايد هوشيار باشد که مبادا آنچه را بدست آورده 

را از سلطنت  بقيـۀ وفادارارد تاج را بربايد و دشمن ملکوت خدا يعنی ابليس سعی د

را رها مکنيد. اگر همراه با بقيه بر  بقيـۀ وفادارکردن با مسيح محروم نمايد. سنگر 

 هرگز تاج خود را از دست نخواهيد داد.  ،حقانيت ملکوت خدا بايستيد

فيه نيز . حتی در فيالدلردبايد توجه داشته باشيم که فيالدلفيه مصونيت ندادر ضمن 

. اگر خطر از دست دادن رددو طيف ايمانداران غالب و ايمانداران مغلوب وجود دا

تاج وجود نداشت، خداوند به اين کليسا هشدار نميداد. بنابراين يک تهديد جدی و 

. تاريخ معاصر کليسا چگونگی عملکرد اين خطر را نشان ميباشدواقعی در ميان 

و از نيل به  نددام تکبر و غرور گرفتار شدبرادران در  اکثر کليسایدهد. می

زيربنا و  ،مکاشفه و موعظه انجيل ملکوت متوجه نبودند که موفقيت باز ماندند. آنها

توجهی ايشان بود. از اين و اين پيامد مسامحه و بی استبستر وحدت و يگانگی 

بقيه درجريان ولرم الئودکيه غرق شدند. اما يک شان، انگاریبخاطر سهلگذشته، 

انگيز غلبه کرد. امروز، اين فاتحان، از ميان ايشان برخاست و بر اين زوال رقت

 فيالدلفيه هستند.  بقيـۀ وفادار

را به حفظ هوشياری و  بقيـۀ وفاداردرواقع  ،”آيمبزودی می“وقتی خداوند ميگويد 

مراقبت در دعا دعوت ميکند تا از اين طريق شايسته شوند که از مصيبت عظيمی 

که به زودی بر اين سياره نازل می شود در امان باشند و استحقاق ايستادن در 

حضور پسر انسان را بدست آورند. کسانی هستند که ايمان را با جديت دنبال 

و قوت قيامت وی پشتکار و مداومت ندارند. آنها به  کنند و در راه شناخت اونمی

کنند. آنان از شرکت در جلسات امور دنيوی دلخوش هستند و با آن شادی می

کليسايی و انجام کارهای پسنديده احساس رضايت خاطر دارند. چنين افرادی بر 

امور زمينی متمرکز هستند و به ندرت در خصوص دعوت آسمانی خود فکر 

آنها منتظر اميد مبارک و ظهور جالل منجی بزرگ ما عيسی مسيح نيستند.  .کنندمی

که ساکنان ماندگار بلچنين ذهنيتی موجب می شود که آنان خود را نه زائران زمين 

 آن محسوب کنند. 
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د. نيافتگان تفکيک و جدا خواهد کراست که ايمانداران را از نجات ”ساعت امتحان“

 ،دگرددينی آشکار و آن سّر بی از دنيا برداشته شود القدسثير روحأهنگامی که ت

. خواهند کردخلق و خوی مشمئز کننده و مهوع دنيا را تجربه  بالجبارآنگاه آنان 

ظهور ناگهانی دجال در صحنه موجب سردرگمی و وحشت ايشان خواهد شد. ليکن 

انيد. قوم او اند، خداوند از آنان حمايت کرده و ايشان را خواهد رهچون نجات يافته

. با های خدا بگيردتواند آنان را از دستهرگز هالک نخواهند شد و هيچ قدرتی نمی

اين وجود ممکن است فريفته شده و به بيراهه کشانيده شوند که در آنصورت پاداش 

 خود را از دست خواهند داد. 

تشويق به خاطر سلطنت هزاره است که کليسای فيالدلفيه به غالب آمدن ترغيب و 

شده است تا مبادا تاج خود را از دست بدهد. غالب شدن ممکن است مستلزم 

(، و يا قطع همکاری با کليسای 33-25: 14 قارويگردانی از پدران کليسا باشد )لو

بيرون از لشکر تا بتوانند با مسيح در مسيری که بطرف سنتی که عضو آن هستند 

وفادار متحمل مالمت و  ةبقي آن در ، مسيری کهميرود قدم بردارندگاه مذهب 

 (. 13: 13 انيانسرزنش او می شوند )عبر

از سوی کليساهای معروف و شناخته شده  مسيحامکان دارد که آنها به خاطر اسم 

ليکن بزودی همراه با او در هيکل خداوند  بگيرند و طرد شوند،مورد آزار قرار 

پيغام دارند و از زانو زدن در خواهند بود. ايمانداران فيالدلفيه درک درستی از 

کنند. شيطان يا ساخته شده به دست انسان امتناع می ةبرابر هر نوع مذبح اغواگران

از اين جهت مستحق دريافت پاداش و سهيم شدن در برکت سلطنت هزاره با عيسی 

 مسيح هستند. 
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 فصل پانزدهم

 مسیحیت مرده  ةماندباقی

مرا چه نوع اجتهاد است برای شما و اهل زيرا ميخواهم شما آگاه باشيد که “

 ”الودکيه

 .(1: 2)کولسيان 

 يک الئودکیه ژاشتباهات ايدئولو

به آخرين دوران ، اکنون 3و  2بر اساس هفتمين و آخرين نامه در مکاشفه بابهای 

را در  کلیسای الئودکیهشرح گفتگوی خداوند با  اين قسمت .ميرسيمدر تاريخ کليسا 

آداب  کليسايی بود و هنوز هم هست که که آيدبر می چنين کليسااين . از نام بر دارد

االجرای خدا دنبال را به عوض مکاشفه الزم های معمول انسانیو رسوم و روش

 کرد. می

ارتباط نزديکی  شهر الئودکيه نزديک کولسی قرار داشت و کليساهای اين دو شهر

خواهد که حامل ن از ايشان میبا يکديگر داشتند. پولس در نامه خود به کولسيا

سالمهای او برای کليسای الئودکيه باشند و نامه او را در آنجا برای تمام کليسا 

که مجاورت مکانی و ارتباط صميمانه و نزديک  گيريمپس نتيجه میقرائت کنند. 

اين دو کليسا ميتوانسته موجب شده باشد که آنها اشتباهات مشابهی داشته باشند. 

شده است. اين فرضيه با سخنان پولس ينقض يکی موجب قصور ديگری مقصور يا 

خواهم شما آگاه باشيد که مرا زيرا می“يابد: خطاب به هر دو کليسا قوت بيشتری می

 .(1: 2 سيان)کول ”چه نوع اجتهاد است برای شما و اهل الئودکيه

داخلی کليسای  توانيم برداشتی کلی از شرايطبه موازات مطالعه رساله کولسيان می

های نا ن کولسی را به خاطر آموزهاايماندار ،الئودکيه نيز داشته باشيم. پولس

کند. در باب حرمت مسيح شده بود سرزنش میصحيح و اعمالی که موجب هتک

اول، او بر قدرت مطلق و الوهيت خداوند عيسی به نحو قابل توجهی تأکيد کرده 

جب سردرگمی ايشان شده بود بحث است و سپس در خصوص اشتباهاتی که مو

 کند. می

ايمانداران از تالش خود برای دست يافتن به تمامی خزاين حکمت و علم در مسيح 

های انسان و اصول دست کشيده بودند. در نتيجه، اسير ديدگاههای فلسفی خود، سنت

 تعليم يافته بودند در مسيح عيسی به پيش دنيوی شده بودند. آنها چنانکه قباًل

رفتند و با خداوند همگام نبودند. ايمانداران فراموش کرده بودند که مسيح آن نمی

دستخط شرعی راکه مشتمل بر فرايض بود از ميان برداشته بود. آنها نجات و 
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کردند. در نتيجه مذهبی از ميمسيح جستجو  ةرستگاری را در منابع ديگری بعالو

ند که موجب ميشد چهره مسيح به عنوان برای خود ساخته بود ”نبايدها“ و ”بايد ها“

 های عهد عتيق مخدوش و مبهم گردد. واقعيت سايه

در واقع خدا مناسک عهد عتيق را مقرر کرده بود تا نشانه واقعيت تجسم يافته در 

نجات دهنده باشند. اما رفته رفته اين مناسک جايگزين واقعيت، يعنی عيسی مسيح 

گسترده بود که ايمانداران کولسی و الئودکيه  شدند. گمراهی و انحراف به قدری

ر، که به خاطر دادند. آنها به عوض متمسک شدن به َسهای خود را زجر میبدن

ايشان مرد و زنده شد، اکنون به حضور فرشتگان و موجودات سماوی دعا 

کردند. آنها بسياری از اعمال پيچيده و انحرافی را دوباره احيا کرده بودند. به می

های توجهی به نيازهای طبيعی بدن و روزهوان نمونه با رياضت کشيدن، بیعن

کند که اينگونه سعی در کسب نجات و رستگاری داشتند. پولس اعالم می ،سخت

 اعمال هيچ ارزشی ندارند. 

درخواست محکم و قابل  ،اشتباهات ايشان از کلی تصويریپولس پس از ترسيم 

بايد نگاه آنان اند پس میايشان براستی با مسيح برخاستهکند: اگر تأملی را مطرح می

فرو معنا و پوچی که ذهن ايشان را ل پيش پا افتاده، بیئای فرا سوی مسابه نقطه

بود متمرکز باشد. دلبستگی و توجه آنان بايد معطوف به آنچه در باال است  گرفته

آمدن ايمانداران باشد، آنجايی که مسيح به دست راست خدا نشسته و مکان گرد

آيد تا کليسايش را با راستين است. آنها بايد منتظر ظهور خداوند عيسی باشند که می

 خود ببرد. 

 الئودکیه  وسدوم 

نشان ميدهد که  شد نامه يوحنا به کليسای الئودکيه که سالها پس از پولس نوشته

ن نسبت به مسيح . محبت آناکرده بودثيری در ايمانداران الئودکيه نأسخنان پولس ت

اهميت مذهبی و حفظ آداب ولرم شده بود. ايمان ايشان مبدل به اعمال سرسری و کم

های انحرافی شده بود. آنها به خداوند و نجات دهنده خود و رسوم ظاهری و آموزه

ثير خود قرار داده بود. در حدود سال أمتکی نبودند. تفکر ناستيکی آنان را تحت ت

ليسای الئودکيه اينگونه بود و آنها در لبه طردشدگی از سوی ميالدی، شرايط ک 96

 خداوند قرار داشتند. 

هفتمين نامه نبوتی و تاريخی درکتاب مکاشفه از وجود پيکره بزرگ مسيحيان 

دهد که شرايط دنيوی و دارد. همچنين شرح میاسمی در مرحله آخر پرده بر می

ز طرد کردن آنان سخن بگويد. تکبر آنان موجب شده بود که مسيح به صراحت ا

. را در دست ميگيرندافراد غير روحانی قضاوت  است که در آن اين کليسايی

توان شبيه سدوم در شب انهدام و نابودی آن دانست که چند نفر مانند الئودکيه را می
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بايست قبل از نزول خشم خداوند از آنجا خارج لوط در آن وجود دارند و آنها می

ه ساردس از بطن طياتيرا بوجود آمد همچنان فيالدلفيه که شامل ند. چنانکوش

از درون ساردس بيرون آمد. اما يک مسيحی  ،ايمانداران وفادار و راستين بود

مرده است که در  مسيحيان ةماندالئودکيه پس“ سرشناس درباره الئودکيه گفته است:

 ”.زمانهای آخر با يکديگر جمع می شوند

خود با اين کليسا ضمن نشان دادن شرايط واقعی در درون کليسا خداوند در گفتگوی 

با آنان (. خداوند 18: 3 شفهکند )مکامبادرت به راهنمايی و مشورت ايمانداران می

چرا که ايمانداران الئودکيه اطاعت کردن از او را  بعنوان مطيعانش صحبت نميکند

ها و قواعد انسانی ورتها، مشکرده بودند. آنها از سنت به طور کامل فراموش

بودند. کالم خدا از نظر شده علم و افراد برجسته  ةسرسپرد و کردندپيروی می

شد. گمراهی ايشان چنان عميق بود که ايشان ديگر تنها منبع اقتدار محسوب نمی

. ديری نپاييد که کنندتوانستند برای هر نياز خود به مسيح توکل و اعتماد ديگر نمی

شدند که ايشان را هر چه بيشتر از سنگ بنای  ديگرانیاد به خود يا آنها جذب اعتم

 کرد. حقيقی دور می

 سیر قهقرايی ناستیکی در الئودکیه 

کند: به جای آنکه مسيح در کليسای مرتد امروزی از يک اصل مشابه پيروی می

است اند، بيرون از جماعت ايستاده و منتظر نام او گرد آمده بهجمع کسانی باشد که 

تا او را خوشامد گويند. گناهان ايشان موجب شده است تا مسيح نتواند در ميان آنان 

ولی او زياد دور نميشود تا اگر قلبی طالب هست بتواند دست بطرف حضور يابد، 

شود و صحنه مشابه الئودکيه به پايان خود نزديک میکنونی . دوران او دراز کند

انی و انهدام اورشليم به دليل دور شدن جالل رويايی است که حزقيال درمورد وير

 (. 23: 11، 19و  4: 10 يالخدا از آن شهر ديده بود )حزق

وفادار فيالدلفيه قرار  ةهمواره بايد به ياد داشته باشيم که اگر ايمانداران در طيف بقي

توانند به موقعيت نداشته باشند، محکوم به پيمودن سير قهقرايی هستند. آنها نمی

توانند الئودکيه مغرور، ولرم، بلکه تنها می ،رده بازگردنددس يا پروتستانيسم ُمسار

 شکست خورده و سقوط کرده باشند. 

 شد. اوميکوبيد که برايش گشوده نو دری را می بود الئودکيه ايستادهخداوند پشت در 

توانست در تجربيات ايشان نقش فاعلی داشته باشد. اين امر بسيار وحشتناک مین

؟ اگر استاست. کليسايی که خداوند در بيرون آن قرار داشته باشد چه نوع کليسايی 

ای که شيطان در پياده کردن نقشه ،اطالعات تاريخی باشد مخزنخداوند صرفًا يک 

است.  شدهموفق  بود اول دنبال کرده از طريق بسط تعاليم ناستيکی در کليسای قرن
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الئودکيه با يک چرخش کامل مبدل به کليسای ناستيکی شد که از رابطه درونی با 

 بهره بود. خداوند بی

که جماعت بزرگ الئودکيه تمايلی به  ميبينيمبا يک نگاه اجمالی ديگر به اين نامه 

وقت خود را  ،عوض غذا خوردن با خداوند و مشارکت کردن با او ندارد. اما در

کند. بنابراين همچنان سرگرم می اشويی و ازدواجصرف خوردن و نوشيدن و زن

 خواهند بود تا روزی که صاحب خانه در را بکوبد. 

از سلطنت هزاره  ايشان را ند و اکنون خداونداهآنها خداوند را از کليسا بيرون راند

بار خواهد شد. وقتی ولناک و رقتآنها مبدل به اضطرابی ه تفاوتی. بیبيرون ميراند

حال ا اين. بخواهند لرزيدکه دريابند ساعت داوری رسيده است از وحشت و ترس 

کوبد و چشمانش در امروز خداوند در رحمانيت و شفقت خود هنوز در را می

و غالب است. باشد که خداوند بر همه ما رحم  بقيـۀ وفادارجستجوی معدودی 

 فرمايد. 
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 فصل شانزدهم 

 آمیز بابل مذهب اسرار

 يان)روم ”زيرا هر چند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجيد و شکر نکردند“

1 :21). 

گويد؟ اينک هفت هزار مرد به جهت خود نگاه داشتم بدو ]ايليا[ چه می وحیلکن “

سب در زمان حاضر نیز بقیتی به حپس همچنين . که به نزد بعل زانو نزده اند

 .(5-4: 11 يان)روم ”اختیار فیض مانده است

 انداز خدا تاريخ کلیسا از چشم

 3و  2و هفت نامه مذکور در بابهای  13لهای هفتگانه متی باب َثدر بررسی َم

انداز خدا مشاهده نمای ظاهری کليسا و شرايط درونی آن را از چشم ،مکاشفه

 کرديم. 

ای ديده شد که بذر نيکو در آن کاشته شده از نمای بيرونی، کليسا همچون مزرعه

و نيز مانند  در ميان آن رشد ميکند . مشابه يک مزرعه گندم که بذر کرکاساست

. و همچون درخت تناور ولی بدون ميوه بجای اينکه گياه کوچک خردل باشد يک

. از يک جنبه ماهيت ه استمايه به آن افزوده گشتخميرسه ظرف بزرگ خمير که 

سا مانند گنج پنهان در مزرعه و مرواريدی ارزشمند در اعماق دريا است حقيقی کلي

باشد. از جنبه ديگر، شرايط درونی آن بر که در هر دو صورت از ديده پنهان می

برهنه و  های هفتگانه به هفت کليسای آسيا در برابر چشمان خدا کاماًلطبق نامه

با اين فرمان مخاطب قرار منکشف است. خداوند به دفعات کليساهای مذکور را 

(. چه تصوير تأثر 19، 3: 3، 22-21 ،16 ،5: 2 شفه)مکا ”توبه کن“ دهد کهمی

در اورشليم  اسرائيلاسارتی اندک در دوران پس ةانگيزی! همانطور که تنها يک بقي

 کرد، کليسا نيز در ايام آخر موقعيت مشابهی دارد. ملکوت خدا را اعالم می

کاماًل شکست خورده و  تواند چيزی باشد جز يک مغلوِباسمی نمیکليسای مرئی و 

غالب خواهد شد و شايسته خواهد بود که با مسيح در  بقيـۀ وفادارقاصر. تنها يک 

ملکوت آسمان سلطنت کند. خدا هرگز از بسط و گسترش ملکوت خود منصرف 

استای اندک را در ر ةشود. از نخستين روزهای آفرينش، خداوند يک بقينمی

 د. مينمايو تربيت  ميدهد ، تعليمميسازد، آماده ه استسرنوشتی پرجالل برگزيد

تحقق يافته است. تنها يک  کاماًلهر آنچه که خداوند به هفت کليسای مکاشفه فرمود 

های وفادار و طرد ربوده شدن فيالدلفيهمورد هنوز به تحقيق نرسيده است و آن 
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نزديک به  ”روز انسان“ها آموختيم که از اين نامه. ميباشد های ولرمشدن الئودکيه

 باشد. در حال شروع می ”روز خداوند“پايان است و 

 خاستگاه های تاريخی بابل باستان 

ناميده شده است. مذهب بابلی  ”ّر بابلِس“با عنوان  سای جهانیدر کتاب مکاشفه، کلي

ّر بابل عظيم و ِس“است:  شده نوشته در شمايل زنی متصور شده که بر پيشانی او

 (. 6-1: 17 شفه)مکا ”فواحش و خبائث دنيا مادر

شهر بابل از ميان رفته بود  ،کردزمانی که يوحنا کتاب مکاشفه را تحرير می

: 13 عياهای خود پيشگويی کرده بودند )اشهمانطور که انبيای عهد عتيق در نبوت

ويران شده بود اما مفاهيم  (. با وجودی که شهر53-52و  49: 51 يا، ارم19-22

همچنان باقی مانده بودند و  ندمذهبی و آداب و رسومی که خاستگاه و مبداء بابل بود

 های مصر و کنعان خودنمايی کردند. بعدها در سرزمين

برای آنکه بدانيم مذهب کهن بابلی عماًل چه بود، چگونه آغاز شد، مظهر چه چيزی 

بايد به زمان بعد از طوفان نوح نگاه کنيم:  ،دبود و چه اهميتی دراين زمان دار

ای در زمين شنعار يافتند و در واقع شد که چون از مشرق کوچ ميکردند همواری“

(. شهر بابل در زمين شنعار ساخته شده بعدها 2: 11 يش)پيدا ”آنجا سکنی گرفتند

غنی النهرين مشهور گشت. اين زمين به دليل رسوبات به سرزمين بابل يا بين

رودهای دجله و فرات بسيار حاصلخيز بود. اما مشکالت متعددی نيز وجود داشت. 

کرد. )ر. ک. عبور حيوانات وحشی امنيت و سالمت ساکنان را همواره تهديد می

ميتوانست حفاظی در برابر اين  یکس اگر(. پر واضح است که 30-29 :23خروج 

 گرفت. ردم قرار میبه شدت مورد تکريم و ستايش م ،وحوش ايجاد کند

هيبت بنام نمرود وارد صحنه در چنين اوضاع و احوالی بود که مردی قدرتمند و با

کوش، نمرود را آورد. او به جبار شدن در جهان شروع “ مقدس ميگويد:شد. کتاب

(. موفقيت نمرود 9-8: 10يش)پيدا ”کرد. وی درحضور خداوند صيادی جبار بود

در آن  ”جبار“شهرت او در ميان مردم شد. او مردی به عنوان صياد ماهر موجب 

زمين و رهبری محبوب در امور دنيوی بود. او با ابداع ابزار دفاعی بهتر بر 

افزود. به جای آنکه پيوسته در حال مبارزه با حيوانات میشهرت و قدرت خود 

 د. سپسمدندار گرد آشهرهای حصاردر  به رهبری نمرودد، مردم نوحشی باش

 ريزی نمود. پی حکومتاز مجموع آن شهرها يک  نمرود

وی، بابل بود و اَرک مملکت  ابتدای“ کرد: برقرارحکومت خود را در مقام نمرود 

(. دراينجا برای اولين بار با واژه 10: 10 يش)پيدا ”و َاکد و کلنه در زمين شنعار

هايی مقدس روبرو ميشويم. صرفنظر از دستاوردها و پيشرفتدر کتاب ”مملکت“

ياغی و “ اسم نمرود به معنایريشة که داشت، نمرود يک حاکم خدانشناس بود. 
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تواند جنبه منفی می ”در حضور خداوند... جبار بود“است. عبارت  ”عصيانگر

تواند استفاده گردد. نيز می ”ضد و مخالف“ گاه به معنای ”در حضور. “داشته باشد

المعارف يهودی هبود. يک داير ”ندبر ضد خداو“ توان گفت نمرودبنابراين می

 ”.نمرود تمامی مردم را به عصيان بر عليه خدا تحريک کرد“ :گويدمی

نمرود مردم را به اهانت و تحقير کردن خدا “نويسد: يوسفوس مورخ شهير می

او همچنين به تدريج حکومت را به سمت استبداد و ظلم هدايت کرد و  .برانگيخت

موجب شد که مردم از ترس خدا رويگردان شوند... جماعت مردم آماده پيروی از 

آنکه از رنج و درد شکايت کنند و بی ،نمرود بودند... و شروع به ساختن برج کردند

عت عظيمی مشغول به کار بودند مباالتی نمايند. از آنجا که جمايا درانجام کار بی

شد اکنون بابل ناميده برج تا ارتفاع زيادی ساخته شد... مکانی که برج در آن بنا می

بنابراين بابل نخستين حکومت و نظام مذهبی مخالف با ملکوت و .” می شود

 . ندزدبايد در برابر آن زانو می همگانپرستش خدا بود. برج بابل مذبحی بود که 

 اولیه در مذهب بابل های سنت

به  هيسلوپالکساندر ای، ها و روايات اسطورههای تاريخی، افسانهبا توجه به داده

های نمرود و تشريح چگونگی رشد و گسترش مذهب بابلی حول محور سنت

 ،همسرش سميراميس و فرزند او تموز پرداخته است. طبق روايات کهن تاريخی

هنگامی که نمرود چشم از جهان فرو بست، بدن او را پس از قطعه قطعه کردن 

و خاکسترش را به نقاط مختلف فرستادند. نظير چنين روايتی را در  ندسوزانيد

 (.7: 11 يلئسمو 1 ،29: 19 ران)داو خوانيممقدس نيز میکتاب

سميراميس  ،ددر مراسم تدفين و زمانی که مردم بابل در سوگ و ماتم عظيمی بودن

هنگامی که سميراميس  ،اعالم کرد که نمرود اکنون خدای خورشيد است. چندی بعد

مدعی شد که پسرش يعنی تموز همان نمرود قهرمان  ،پسر خود را به دنيا آورد

 مسحیدر مورد نبوت حتمًا مردم است که دوباره متولد شده است. سميراميس 

های چرا که اين حقيقت از زمان ،نيده بودرا ش بيايد از ذريت زن موعود که ميباست

(. بر خالف ادعای 15: 3بسيار دور برای مردم شناخته شده و آشنا بود )پيدا 

دانند بايد از روايات اساطيری مشرکين نمی تقليددشمنان که مسيحيت را چيزی جز 

ت ای هستند. حقيقتر از هر اسطورهتوجه داشت که وقايع کتاب پيدايش بسيار قديمی

اند اين است که ملحدين با آگاهی از وعده خدا پيوسته در صدد جعل کردن آن بوده

کرد بينيم. سميراميس ادعا میهمانطور که در مورد نمرود، سميراميس و تموز می

 موعود است.  ”نجات دهنده“ که به طريق فراطبيعی باردار شده و پسرش همان

مذهب نه تنها نوزاد بلکه مادرش  از اين گذشته، در فرايند رشد و گسترش اين

گرفت. بخش اعظم مناسک عبادی و سميراميس نيز مورد ستايش قرار می
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شد و از اين جهت يک ها از طريق نمادهای اسرار آميز انجام میهای بابلیپرستش

مذهب مرموز بود. از آنجا که نمرود خود را به عنوان خدای خورشيد يا بعل باور 

دانستند و از اين سبب در تکريم و بزرگداشت او زمينی او می داشت، آتش را مظهر

کردند. تصاوير خورشيد، ماهی، درخت، ستون و برخی شمع و آتش روشن می

 حيوانات به طور نمادين مظهر نمرود بودند. 

کند: ارائه می را ها پيموده بودندها بعد، پولس شرح کاملی از راهی که بابلیقرن

دا را شناختند ولی او را چون خدا تمجيد و شکر نکردند بلکه زيرا که هر چند خ“

فهم ايشان تاريک گشت. ادعای حکمت در خياالت دل خود باطل گرديده دل بی

کردند و احمق گرديدند. و جالل خدای غير فانی را به شبيه صورت انسان فانی می

ر شهوات دل و طيور و بهايم و حشرات تبديل نمودند. لهذا خدا نيز ايشان را د

خودشان به ناپاکی تسليم فرمود تا در ميان خود بدنهای خويش را خوار سازند. که 

ايشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به 

 (. 25-21: 1 يان)روم ”عوض خالقی که تا ابداالباد متبارک است. آمين

ها پرستی از بابل به ساير اقوام و ملتتبا ب مخلوط نظام، حاکميت عصيانگرانهاين 

 يشها به تمام نقاط جهان پراکنده شدند )پيداتسری يافت. از اين محل بود که انسان

و پسرش  ( و آنها اصول حکومت و مذهب خويش را که شامل پرستيدن مادر9: 11

 شد به همراه بردند. آلود میدر کنار ساير نمادهای رمز
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 فصل هفدهم 

 التقاط بابلی 

ای قوم من از ميان او بيرون آييد مبادا در گناهانش شريک شده از بالهايش “

 ”مند شويدبهره

 .(4: 18 شفه)مکا

 روم  ةکنندثیر منحرفأت

حقيقت شناخت شده و آشکار اين است که روم مبدل به امپراتوری جهان شد، خدايان 

الحادی کشورهای مختلفی را اهريمنی متعددی را پذيرفت و آداب و رسوم مذاهب 

که تحت سيطره  داشت در هم ادغام کرد. از آنجا که بابل منشاء شرک و الحاد در 

پرستی بابل آيين بت مشابهبسياری از کشورها بود، مذهب اوليه در امپراتوری روم 

 ،اقتدار روم قرار داشتند ةآلود در کشورهايی که در حوزبود. اين پرستش شرک

. در چنين دورانی بود که خداوند عيسی متولد بخود گرفتوين مختلفی شکال و عناَا

شد، زندگی کرد، برصليب کشته شد، از قبر قيام کرد، به آسمان صعود نمود، 

روی زمين  برالقدس را در روز پنطيکاست فرستاد و کليسای عهد جديد را روح

ست که هر شخص تأسيس نمود. آن ايام، روزهای جالل و شکوه کليسا بود. کافی ا

کتاب اعمال رسوالن را مطالعه کند تا دريابد که خدا در آن ايام چگونه قوم خود را 

پيوست و خدا کالمش را با آيات و داد. معجزات عظيم بوقوع میبه وفور برکت می

 د. نحس کميتوانست ثير ملکوت خدا را أکرد. دنيا تعجايب اثبات می

خود را به کار بست تا مسيحيت را با شرک و ديری نپاييد که دشمن تمام تالش 

الحاد درهم بياميزد. حتی زمانی که عهد جديد در حال نگارش بود، چنين انحرافی 

ن عمل سّر بی دينی اآل“خورد. پولس به اين موضوع تحت عنوان به چشم می

و  که مبادا بيفتند دهداشاره کرده است. از اين جهت به کليساها هشدار می ”کندمی

بعضی از ايمان برگشته به ارواح مضل و تعاليم شياطين اصغا خواهند “ اينکه

تعاليم کليسايی  با های جعلی مشرکين(. به تدريج آموزه4: 1 تاوستيمو 1) ”نمود

اين ضرورت را احساس  ،نوشتشد. زمانی که يهودا رساله خود را می آغشته

ما مجاهده کنيد برای آن ش“ميکرد که مخاطبين خود را ترغيب و نصيحت کند که 

(. اشخاصی بودند که تالش 3)يهودا  ”ايمانی که يکبار به مقدسين سپرده شد

کردند اموری را که با ايمان اصيل منافات داشت جانشين حقيقت نمايند. آنها می

مذهب و ملکوتی که اصل  ،و ملکوت منحط بابل را با خود آوردند مرموزمذهب 

ضديت خصمانه  انسان درحاکميت ود باز ميگشت يعنی آنها به زمان پادشاهی نمر

 با حاکميت خدا. 
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مسيحيت با شقوق مختلف الحاد بابلی که اکنون در امپراتوری در اين زمان بود که 

روم نهادينه شده بودند رو در رو شد. مسيحيان اوليه از انجام هر کاری که با اعتقاد 

در نتيجه مجبور به تحمل جفاهای کردند. و رسوم آنان مغايرت داشت امتناع می

شدند. بسياری از مسيحيان بر اساس اتهامات واهی و کذب در برابر بزرگ می

ديدند و شدند، شکنجه میگرفتند، زنده زنده سوزانيده میمی شيرهای درنده قرار

ند. در اين بين، شيطان با توسل به هر فريب و نيرنگی سعی داشت گشتشهيد مي

 اهه بکشاند.کليسا را به بير

  سازشکار مذهب

گرايش خود به مسيحيت را اقرار کرد. بر طبق  ،سرانجام کنستانتين، امپراتور روم

واال،  ةها و ساير رهبران کليسا شأن و مرتبفرمان او جفاها خاتمه يافت. به اسقف

حرمت فراوان و جايگاه رفيعی داده شد. کليسا شروع به دريافت شهرت و رسميت 

ها بهای سنگينی بايد ها و تشويقرت سياسی کرد. برای تمام اين تحسيندنيوی و قد

های زيادی صورت گرفت. پرداخته ميشد. به منظور جلب رضايت ملحدين سازش

! به بجايی رسيد که ميخواستند بين ملکوت خدا و ملکوت شيطان صلح برقرار کنند

با نظام دنيا هماهنگ  عوض آنکه کليسا خود را از دنيا و ملکوت شيطان جدا سازد،

شد، برای پيشرفت آن تالش کرد تا دنيا مکان بهتری برای زندگی باشد. کليسا که 

نماينده و مظهر ملکوت خدا است تصميم گرفت در يک همزيستی مسالمت آميز با 

دنيا که تحت قدرت ملکوت شيطان قرار داشت زيست کند . اين موضوع ما را به 

سياسی بابل به عنوان پيامد  و يی که ابعاد اجتماعیرساند، جاکتاب مکاشفه می

 اند. جانبی اين همزيستی مسالمت آميز ميان کليسا و دنيا مکشوف و برمال شده

در نه فقط حاکم سياسی بلکه رهبر مذهبی آن نيز بود. او  ،نمرود، بنيانگذار بابل

نها برای بود، مقامی منحصر بفرد و عنوانی که خدا تکاهن نيز  ی،پادشاهضمن 

همه اين مقام دوگانة کاهن و پادشاه را از نمرود نسلهای بعد مسيح نگه داشته است. 

مقدس راجع به ضيافتی ن خط تا زمان بلشصر ادامه يافت. در کتاببدوش گرفتند. اي

مرموز بر ديوار  اینوشتهناگاه  .پادشاه در بابل ترتيب داد و خوانيم که اين کاهنمی

آيی نبود و گردهمجشن  فقط يکاند که اين ضيافت شخيص ندادهآشکار شد. برخی ت

کاهن و  ی مذهبی برای برگزاری مذهب بابلی که رهبر آن بلشصرضيافت بلکه

 پادشاه بود. 

نوشيدند و خدايان طال و نقره و برنج و آهن و چوب و سنگ را تسبيح شراب می“

آميز، آنها در ظروفی شراب (. عالوه بر اعمال کفر4: 5 يال)دان ”خواندندمی

نوشيدند که از هيکل خداوند در اورشليم مصادره شده بود. تالش برای در هم می

 محکوم بهبابل  و آميختن مقدس با کفر، موجب شد که داوری الهی اعالم گردد

د. از ابتدا شيطان برای آنکه انسان را در بندگی و اسارت وهالکت و نابودی ش
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. او خدا مخلوط کرده بوديک نظام التقاطی در پرستش اصيل  ملکوت خود نگاه دارد

ين شيوه در دوران عهد عتيق کار کرده و اکنون در دوران عهد جديد نيز ابه 

 همچنان به کار خود ادامه می دهد. 

 انگیز های التقاطی نفرتنظام

 ،ندبه دفعات در دام ارتداد سقوط کن اسرائيلشد قوم در عهد عتيق، آنچه باعث می

مذهبی بود. معمواًل آنها به طور کامل از پرستيدن خدای حقيقی رويگردان التقاط 

کردند. به عنوان نمونه، پرستش خود را با مناسک الحادی ادغام می بلکهشدند نمی

گوساله طاليی را پرستش کردند که در  (5: 32)خروج ” عيد يهوه“به بهانة  آنها

پرستی آشکار بود. آنان مناسکی را به جا ا و بتنظر خدا گناهی مشمئز کننده، نارو

. در يک موقعيت ديگر، شيطان از طريق شدندآوردند که طی آن برهنه مي“می

قوم خدا را در برابر مذبح خود به زانو  با غير يهوديان، هاناپاکی جنسی و ازدواج

، وفاداربقيـۀ (. در اين دو رويداد، موسی و الويان به عنوان 25 اددر آورد )اعد

 کنار ايستادند و خود را جدا کردند. 

کاهن يک خورد. به ويژه زمانی که التقاط مذهبی در زمان داوران نيز به چشم می

خانه “در مکانی خدمت ميکرد که  ،گويدکرد کالم خداوند را میميادعا که الوی 

 (. 6: 18 ،10و  5: 17 رانرا داشت )داو ”پدر“ بود و خود او لقب ”خدايان

دهند خدا هيچگاه از پرستش آميخته مقدس آکنده از وقايعی است که نشان میکتاب

پيامی را  ئيلشده با ستايش خدايان غير، خشنود نبوده است. به همين دليل، سمو

موعظه کرد که برای تمام کسانی که با شعائر مذهب التقاطی درگير هستند کاربرد 

ازگشت نماييد و خدايان غير و عشتاروت اگر به تمامی دل به سوی خداوند ب“ دارد:

را از ميان خود دور کنيد و دلهای  [نماد سميراميس و معرف آيين ستايش مادر بود]

پس او شما را...  ،خود را برای خداوند حاضر ساخته او را تنها عبادت نماييد

 (. 3: 7 ئيلسمو 1) ”خواهد رهانيد

 سّریآموخت که برخی مناسک  ،وارد کنعان شد اسرائيلبعد ها، زمانی که قوم 

های بلند بسازد )ياد بود برج بابل(، ازغيب گويی بهره بگيرد، انجام دهد و مکان

 2فرزندان خود را از آتش بگذراند، و خورشيد و ماه و ستارگان را پرستش کند )

 (. 17-9: 17 شاهانپاد

يعنی اموری را  های بابل را به قوم معرفی کرد،قباًل ديديم که چگونه يربعام روش

که در مصر فرا گرفته بود، و آنها را در حکومت شمالی وارد کرد، و بدين نحو 

های دروغين و اعياد داد. او مذبح يک نظام پرستش التقاطی را در مقابل مردم قرار

در اورشليم بوجود آورد. در نتيجه مردم را مذهبی جعلی مشابه مذبح و اعياد يهوه 
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ی جذب شدند. خدا سعی کرد به يربعام هشدار بدهد ليکن او به سوی پرستش التقاط

 نخواست که بشنود.

به سوی ملکوت  ،پرست شدهسپس ده سبط که طيف اکثريت بودند به طور کامل بت

يک حکومت مستقل و عصيانگر که  يعنی شيطان برگشتند. آنها مبدل به بابل شدند

پروا گسترش يافت که تقريبًا بیمذهب بابل در آن رسوخ کرده بود. نظام بابل چنان 

پرستيدند و پس يهوه را می. “قوم خدا را به طور کامل تحت استيالی خود در آورد

هايی که ايشان را از ميان آنها کوچانيده بودند خدايان خود را بر وفق رسوم امت

(. در نتيجه قوم خدا از آن سرزمين بيرون 33: 17 شاهانپاد 2) ”نمودندعبادت می

 ده شد. ران

در  بقيـۀ وفادار، دو سبط يهودا و بنيامين، در مقام اسرائيلاز ميان دوازده سبط 

پا بود قرار  حکومت جنوبی يهودا، جايی که مذبح حقيقی خدا در معبد اورشليم بر

داشتند. اما رفته رفته درمعاشرت با برادران شمالی خود، آنها نيز از پای در آمده و 

ديگر، حتی در کانون انحطاط و زوال مذهبی  يکباراما درمقابل شرير زانو زدند. 

 اندک جان سالم بدر برد.  ةدر يهودا، يک بقي

يهوه “که ادعا می کردند  پيغام ارميا به طور صريح و مستقيم خطاب به کسانی بود

آلود ملحدين در هم آميخته بودند. اما پرستش خود را با رسوم شرک ”پرستندرا می

اينک شما به سخنان دروغی که منفعت ندارند توکل “گويد: خدا به آنان می

شناسيد نماييد. آيا... برای بعل بخور نميسوزانيد؟ و آيا خدايان غير را که نمیمی

ای که به اسم من مسمی اييد؟ و داخل شده به حضور من در اين خانهنمپيروی نمی

 (. 18و  10-8: 7 يا)ارم ”ها برای ملکه آسمان بسازندايستيد... تا قرصاست می

در زمان حزقيال، يک بت درست در مدخل ورودی معبد اورشليم قرار گرفته بود. 

ها نصب شده بودند بخور های خدايان دروغين که بر ديوارکاهنان در برابر تمثال

کردند و مردان هنگام سوزانيدند. زنان برای تموز )پسر سميراميس( گريه میمی

(. حتی برخی از 8 يالنمودند )حزقسپيده دم، در هيکل، خورشيد را پرستش می

چون پسران خود را برای “ کردند:فرزندان خود را برای اين خدايان قربانی می

آن را  هبودند در همان روز به مقدس من داخل شدهای خويش ذبح نموده بت

 (. 39: 23 يال)حزق ”عصمت نمودندبی

پادشاهان حکومت جنوبی، يکی پس از ديگری گرفتار نظام پرستش التقاطی بودند. 

پادشاهانی همچون آسا، يهوشافاط و حزقيا تمام توان خود را برای ايجاد اصالحات 

نتايجی فقط های ايشان کار گرفتند. اما تالشو بازگردانيدن مردم به سوی خدا به 

داری پادشاه اصالحات فراگير و دامنه یمدت به همراه داشت. يوشياموقت و کوتاه

اما ديگر بسيار  نمودتمام مظاهر حاکميت و مذهب بابلی را نابود  و را آغاز کرد
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ف شده دير شده بود. مردم بيش از آنچه قابل جبران و اصالح باشد آلوده و منحر

ده بود. خدا نموهايشان را تصاحب قلب ،بودند و شيطان در وجود آنان رسوخ کرده

گزينه ديگری نداشت جز آنکه اجازه دهد آنان به اسارت گرفته شوند تا طعم قدرت 

 ةخوردگان، بقيملکوت شيطان را بچشند. اما يکبار ديگر از ميان تمام فريب

عنوان قوم خدا به درستی شناخته بود. آنها وفاداری برخاست که جايگاه خود را به 

 در مقام نمايندگان خدا، در جناح ملکوت خدا ايستادند و مستحق پاداش شمرده شدند. 

 شیطان  ةکنندگمراهنقاب 

شاخه در دست ظاهر م بلند و چنگال سهشيطان در قالب يک هيوالی شاخدار با ُد

(. 14: 11 تيانقرن 2نمايان ميسازد )شود. بلکه خود را در شباهت فرشته نور نمی

: 7همانطور که عيسی در مورد وجود گرگها در لباس ميش هشدار داده است )متی 

( در موارد بيشماری، ملکوت شيطان با تغيير چهره در قالب ردای ملکوت خدا 15

 ميليونها نفر را در اين آميزه التقاطی فريب داده است.  ه،خود را نشان داد

و  ريمی را برداّمکه برچسب يک ظرف حاوی مواد َساست  اين درست مانند

. محتويات درون ظرف تحت هر کنيمبرچسب آبنبات خوراکی بر آن نصب 

صرفنظر از اينکه چقدر نمای بيرونی و  ،آور هستندشرايطی مهلک و مرگ

الحاد همچنان مهلک است چون ميوه ملکوت شيطان  .ظاهری را تزيين کرده باشيم

 باشد. پرستش حقيقی بايد به روح و راستی انجام گيرد می

 (. 24: 4 حنا)يو

در خالل قرون متمادی، خدا قوم خود را دعوت کرده است تا از اسارت حاکميت 

آوری که بابل مظهر آن بود. هنوز صدای خدا شيطان خارج شوند، حاکميت مرگ

آييد مبادا در گناهانش ای قوم من از ميان او بيرون “ گويد:شود که میشنيده می

(. اگر در نظام التقاطی 4: 18 شفه)مکا ”مند شويدشريک شده از بالهايش بهره

 ايم. باقی بمانيم، خداوند را خشنود نکرده

در برابر مذبح شيطان بدين  در عين حالزانو زدن در برابر مذبح خداوند و 

اندازه ملکوت و معناست که به خدا بگوييم ما ملکوت و حاکميت شيطان را به 

کند چرا که ايم. چنين نگرشی ميان ما و خدا جدايی ايجاد میحاکميت تو پذيرفته

السلطنه خود قبول کند. تواند او را به عنوان نايبشيطان ميداند که خدا هرگز نمی

باشد. او هيچ نصيبی در شيطان ياغی و سرکش است. او صاحب قدرت مرگ می

باشد، و اکنون به اذن خدا حکومت ميکند. اگر ما نتوانيم  تواند داشتهملکوت خدا نمی

آنگاه  ،گناه ناديده انگاشتن حاکميت مطلق خدا در ميان قومش را تشخيص بدهيم

 جدايی عميقی ميان ما و خدا بوجود خواهد آمد. 
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 فصل هجدهم

 مشعل نبوتی ملکوت 

ها شهادتی امت به اين بشارت ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جميع“

 .(14: 24)متی  ”آنگاه انتها خواهد رسيد .شود

 موعظه انجیل ملکوت 

 ”ترين گلهضعيف“او خود را از  عيسی مسيح، با علم به اينکه طيف اکثريت قوِم

موعظه خود  خواهند کرد،( جدا کرده و آنها را از خود طرد 11 و 7 :11 يا)زکر

او نه فقط آمدن  ”.ملکوت آسمان نزديک است توبه کنيد زيرا“ را اينگونه آغاز کرد:

ملکوت را موعظه کرد بلکه همچنين در فصل استثنايی انجيل متی نبوت کرد که: 

ها شهادتی به اين بشارت ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جميع امت“

(. بسيار مهم است که درک روشن و 14: 24)متی  ”آنگاه انتها خواهد رسيد .شود

 داشته باشيم.  ”بشارت ملکوت“کاری از مفهوم اين آيه و به خصوص عبارت آش

عده زيادی به اشتباه بشارت يا انجيل ملکوت را به عنوان انجيل فيض خدا يا انجيل 

اين حقيقت پر جالل را به ما نشان  بلی، آية باالعيسی مسيح معرفی می کنند. 

که به او اعتماد و توکل داشته  دهد که مسيح در راه گناهکاران مرد و کسانیمی

خبر خوش حاکميت مطلق، جاودانه  ”انجيل ملکوت“باشند محکوم نخواهند شد. اما 

و اليزال خدا و تمايل قلبی او برای آغاز نمودن سلطنت هزاره و عصر سعادت 

شناسيم. اين بشارت ملکوت که به می ”ملکوت آسمان“است که آن را به عنوان 

تر ميباشد، ابعاد بسيار گستردهنيز مل نجات توسط خون بره طور قطع و يقين شا

ديگری دارد. پيامدهای بعدی نجات، زيرمجموعه آن هستند. انجيل ملکوت شامل 

الوقوع شيطان از موقعيت و جايگاه کنونی خود به عنوان خبر خوش سقوط قريب

که يس قدرت هوا است. همچنين شامل اين خبر خوش است ئيس اين جهان و رئر

که تا ابداالباد سلطنت خواهد شد ملکوت خداوند ما و مسيح  بزودیملکوت دنيا 

خواهد کرد. و نيز دربردارنده جايزه و پاداشی است که در کشمکش جنگ و تالش 

يک مسابقه بايد بدست آورده شود. البته برای بدست آوردن اين جايزه هيچکس 

صحنه نبرد يا ميدان مسابقه بشود.  تواند بدون نجات يافتن توسط خون بره واردنمی

اند سزاوار رقابت برای کسب پاداش هستند. تنها کسانی که به خون بره شسته شده

به منظور دريافت اين پاداش عظيم بايد خود را برای قيامت اول، مشارکت در جشن 

 ای در ملکوت آسمانی او آماده کرده باشيم. عروسی و خانه

ن را لمس ميکند اما انجيل ملکوت تمامی ابعاد وجودی انجيل فيض، روح گناهکارا

لحاظ  ازمقدسين يعنی روح و جسم و جان ايشان را در بر ميگيرد. انجيل فيض 
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ثير انجيل ملکوت نه فقط جنبه أثير قرار ميدهد حال آنکه تأروحانی ما را تحت ت

 شود. روحانی بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سياسی را نيز شامل می

ای که انجيل فيض خدا شايد موجب برآشفتگی و اضطراب دشمن نشود اما لحظه

شود، دشمن به شدت و حتی سبعانه واکنش نشان ميدهد انجيل ملکوت موعظه می

 چرا که حضور نمايندگان ملکوت خدا را تهديدی جدی برای ملکوت خود ميبيند. 

 بیداری روحانی مرحلة پنج 

توجهی و غفلت قوم خدا قرار گرفته لف مورد بیحقيقت ملکوت خدا به طرق مخت

آورند. از نظر کليسای است. امروزه، مسيحيان برای بيداری روحانی فرياد بر می

معاصر، بيداری يعنی نجات جانها، در حالی که بيداری در اصل خود به معنای 

 وقوف، آگاهی و برانگيزش است. گناهکاران مرده به حيات و ايمانداران خفته به

بيداری احتياج دارند. بيداری، عملکرد خدا به طور خاص برای ايمانداران است نه 

  .گناهکاران

دهد که با تجربه فروريزش روح همراه تاريخ کليسا از وقوع چهار بيداری خبر می

های گذر اند. نخستين بيداری در حکم سنگ زاويه بود، سنگی که در زير اليهبوده

توانستند ن شده بود. اما سرانجام کشف شد و همگان میزمان طی چندين قرن مدفو

توانستند تنها با ايمان به آن را ببينند. يکبار ديگر پيغام نجات موعظه شد و مردم می

مسيح عيسی و نه با تکيه بر اعمال خود نجات يابند. اين مقطع زمانی، دوران 

 اصالحات مارتين لوتر بود. 

القدس عامل توبه و بازگشت است. از شد که روحدومين بيداری با اين محوريت آغ

شود، شخص وارد می يکالقدس در به بيانی ديگر اعتقاد بر اين بود که وقتی روح

آن فرد يک خلقت جديد در مسيح خواهد بود، جدا شده از دنيا که به تدريج در تقدس 

 گردد. کند و برای ورود به جالل آماده میرشد می

قيقت بزرگ واحد بودن کليسا کشف گرديد و مردم مشاهده در سومين بيداری، ح

بايست حول آن گرد کردند که مسيح تنها مرکز و محوری بود که تمام ايمانداران می

ای نبايد موجب جدايی مسيحيان آمدند. افزون بر اين دريافتند که هيچ اعتقاد فرقهمی

القدس در ه توسط روحباشد. هر شخص بايد کليسای حقيقی را به عنوان يک کليت ک

 يک بدن تعميد يافته بود تشخيص ميداد. 

: ضرورت نددر خالل چهارمين بيداری، دو هدف مورد تأکيد و توصيه قرار گرفت

الوقوع بودن رشد در يک زندگی روحانی وقف شده و مقدس، و يقين کامل بر قريب

 خداوند.  بازگشت دوبارة
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که شامل  ایری پنجم وجود دارد، بيداریبه بيدا یمن اعتقاد دارم که نياز مبرم

القدس برای موعظه انجيل ملکوت باشد. اين ضرورت در کالم فروريزش روح

(. همچنان که به 14: 24نبوتی خود خداوند مورد اشاره قرار گرفته است )متی 

افتد، چرا شويم، اين بيداری اتفاق مینزديک می های پرمخاطره روزهای آخرزمان

ند تا بشنوند ارکه گوش شنوا د استکه انجيل ملکوت توسط مقدسينی کشف شده 

روح به کليساها چه ميگويد. آخرين بيداری جهت آمادگی نهايی مقدسين برای 

دريافت برکت سلطنت هزاره خداوند ما عيسی مسيح ضرورت تام دارد. از طريق 

در مسيح عيسی را تثبيت  موعظه کردن انجيل ملکوت، هم امنيت ابدی خويش

 ،ايمايم و هم مسئوليت خود را در قبال زيستن در عدالت و راستی او بجا آوردهکرده

 حساب پس بدهيم.  ”تخت داوری مسيح“چرا که همه ما بايد در برابر 

موعظه انجيل ملکوت يک امتياز بزرگ است که تنها در پرتو مکاشفه اعطا 

ست که از يک طرف ملکوت خدا برای دنيا ای اگردد. توسط چنين موعظهمی

وفادار او ميتواند مشارکت فعال  ةمعرفی و شناخته شده است و از طرف ديگر، بقي

ثر باشد. تنها از طريق موعظه ملکوت است ؤدر اين ملکوت داشته و در آمدن آن م

اری تواند نمود يابد. هر ايماندپيروزمند ايمانداران می ةو بقي ”ترين گلهضعيف“که 

اما آيا هر ايمانداری حاضر به برداشتن صليب و  ،”خداوند، خداوند“ميتواند بگويد 

پيروی کردن خداوند هست؟ اگر بنا بود طيف اکثريت ايمانداران وارد ملکوت 

زيرا که  وچککگله ترسان مباشيد ای “لزومی نداشت که خداوند بگويد:  ،بشوند

 .(32: 12 قا)لو ”ا فرمايدمرضی پدر شما است که ملکوت را به شما عط

در  ”ترين گلهضعيف“لوقا هماهنگی کاملی با  ”گله کوچک“جالب توجه است که 

ی است که مستحق ميراث ملکوت آسمان و بقيـۀ وفادارزکريا دارد. اين گله مظهر 

وفادار عهد عتيق  ةبقي ”ترين گلهضعيف“باشد. چنانکه حکومت کردن با مسيح می

که کتاب مالکی  ست مثلوفادار عهد جديد است. در ةنيز بقي ”گله کوچک“است، 

 بقيـۀ وفاداربه همين نحو،  ،بينيميهود را در برابر مذبح يهوه می بقيـۀ وفاداردر آن 

غش هستند، و کنيم که در برابر مذبح خدا با خدا صاف و بیمسيحی را مشاهده می

قلوبشان مشتعل است. درميان  بينيم که درالقدس را میهای آتش بيداری روحشعله

ی در بين ايمانداران وجود دارد که نسبت به بقيـۀ وفادارهای عالم مسيحيت، ويرانه

شخص مسيح و کالم او امين و وفادار است. آنها در محبت او با يکديگر متحد 

 ،هستند. نه آن محبتی که ميان اعضای يک فرقه يا دار و دسته مذهبی وجود دارد

در روح، محبتی فراگير نسبت به تمام کسانی که خداوند عيسی مسيح بلکه محبتی 

 را دوست دارند و درانتظار بازگشت او هستند. 
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  نیست اصالح کلیسا رایامیدی ب

بياييد يکبار ديگر نگاهی داشته باشيم به آنچه خداوند به کليسای طياتيرا گفت. اين 

فرسا در تاريخ کليسا است، کليسا مظهر يک دوران طوالنی، هولناک و طاقت

کليسای ايزابل که در آن مقدسين  – پرستی کليسادوران خودکامگی طبقاتی و بت

خدا کشته شدند. در ارتباط با اين کليسا، خداوند به سه موضوع اميدوار کننده اشاره 

غالب. دوم، بازگشت ثانوی و سوم، وعده پاداش. اين سه  بقيـۀ وفادارکند: اول، می

ند که اميدی برای اصالح تمامی کليسا در طياتيرا وجود نکر کنار هم ثابت مینکته د

 ”به او مهلت دادم تا توبه کند اما نميخواهد... توبه کند“نداشت. خداوند فرمود: 

(. اکثريت، کنار گذاشته شد و اکنون اقليتی وفادار در حوزه ديد 21: 2 شفه)مکا

به  ،ه و بازگشت تمامی دنيا وجود ندارد. همانطور که اميدی برای توبردقرار دا

 ماندگانباقیلکن “ گويد:توان اميدوار بود. خداوند میاصالح تمامی کليسا نيز نمی

شما را که در طياتيرا هستيد... به آنچه داريد تا هنگام آمدن من  [بقيـۀ وفادار]

در ی است که خداوند اکنون بقيـۀ وفادار(. اين 25-24: 2 شفه)مکا ”تمسک جوييد

اند، با تعاليم او خود را ملوث ، کسانی که در مقابل مذبح ايزابل زانو نزدهنظر دارد

اند. آنها بايد تصميم و عزم راسخ های شيطان، منحرف نشدهاند، و با فريبنکرده

 داشته باشند که تا به آخر بايستند. 

ر کتاب مکاشفه به طور همزمان تا بسيار مهم است که بدانيم چهار کليسای آخر د

بقيـۀ پايان اين عصر وجود خواهند داشت. پيش از دوره طياتيرا، اشاره مستقيمی به 

 ميداشت،شود. تا آن زمان احتمااًل اميد به اصالح تمام کليسا وجود ديده نمی وفادار

ند. اما زمانی که کليسای طياتيرا درصحنه ظاهر شد تمام اميدها از دست رفته بود

های بسيار عميقی داشت. از آن پس شرايط رو به وخامت ريشه ،گمراهی و فساد

مستقيمًا در مرکز توجه قرار گرفت. در زمان طياتيرا  بقيـۀ وفادارنهاد و در نتيجه 

 و دوران بعد از آن هر اميدی برای اصالح کليسا از ميان رفت. 

برخی افراد ولی شيده است که خداوند از اميد به اصالح کليسا دست ک جالب است

خواهی ايمانداران يا کنند! فرياد بيداریهای خود برای ايجاد بيداری دعا میدر فرقه

يح کليسا را اصالح کند و يا حهای ناصتواند اعمال و آموزهواعظين سرشناس نمی

کليسا را به جايگاه اصلی خود باز گرداند. همچنين قادر نيست اصالحات کامل و 

عياری را به همراه بياورد. يک بيداری حقيقی چشمان گرسنه و جستجوگر تمام

گشايد و آنان را از اسارت بيرون ايمانداران را بر تزوير و رياکاری کليسا می

انگيز مسيحيت کنونی را تشخيص بدهند و آنها خواهند توانست موقعيت غم .آوردمی

های از خمير جدا کرد. کرکاس تواننفوذ کرده را نمی ةمشاهده کنند که خميرماي

های گندم را نميتوان از ريشه برکند. درخت تناور روييده از تنيده در البالی خوشه

های محکم فرو رفته در اعمال نظام تثبيت شده زمين دانه خردل را نميتوان از ريشه

های ستبر آن ای گوناگونی که بر شاخههای فرقهدر آورد و يا آن را از شر آشيان
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اند خالص نمود. هنگامی که بيداری راستين بيايد، ايمانداران فرمان ساخته شده

: 6 تيانقرن 2) ”از ميان بيرون آييد و جدا شويد“خداوند را خواهند شنيد که ميگويد: 

17 .) 
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 فصل نوزدهم 

 دعوت ملکوت برای جدا شدن 

 .(17: 4پطرس  1) ”زيرا اين زمان است که داوری از خانه خدا شروع شود“

 جدا شده بقیـۀ وفادارشهادت 

را که در طياتيرا هستيد  اشم ماندگانباقیلکن “ گويد:خداوند به کليسای طياتيرا می

ايد... به آنچه گويند نفهميدهايد و عمقهای شيطان را چنانکه میو اين تعليم را نپذيرفته

 (. خداوند25-24: 2 شفه)مکا ”داريد تا هنگام آمدن من تمسک جوييد

اشاره به کسانی  يعنی کندرا از اکثريت منحط در طياتيرا جدا می ”ماندگانباقی“

 از مذهب کاتوليک جدا شدند.  بقيـۀ وفادارکه در مقام ميکند 

داری که  هايی چنداسملکن در ساردس “ :خداوند خطاب به کليسای ساردس ميگويد

سفيد با من خواهند خراميد زيرا که اند و در لباس لباس خود را نجس نساخته

  ”مستحق هستند

وفادار است که خود  ةنشانگر يک بقي ”هايی چنداسم“ (. يکبار ديگر،4: 3 شفه)مکا

 ند. اهرا از اصالحات پروتستانيسم عقب کشيد

گويد آميز با کسانی سخن میدر ارتباط با کليسای فيالدلفيه، خداوند با سخنان تحسين

)سازمان(  ”کنيسه“کنند. او کسانی را که متعلق به کالم او را حفظ میها و که وعده

شيطان هستند وادار خواهد ساخت تا در برابر ايمانداران فيالدلفيه زانو بزنند چرا 

(. مسيحيان يهودگرای مغرور و 9: 3 شفهکند )مکاکه خداوند آنان را محبت می

نمايند. متکبر با مباهات نمودن به مذهب سنتی خود حقيقت کالم خدا را مکتوم می

های خودخواهی خويش را در کليساهای شناخته شده و معروف امروزی آنها اريکه

 کنند و جويای شهروندی آسمان نيستند. حفظ می

دهد: ادامه می بقيـۀ وفادارز خود خطاب به آميبخش و تشويقخداوند به سخنان تسلی

آيم پس آنچه داری حفظ کن مبادا کسی تاج تو را بگيرد. هر که غالب بزودی می“

آيد او را در هيکل خدای خود ستونی خواهم ساخت و ديگر هرگز بيرون نخواهد 

رفت و نام خدای خود را و نام شهر خدای خود يعنی اورشليم جديد را که از آسمان 

 شفه)مکا ”شود و نام جديد خود را بر وی خواهم نوشتجانب خدای ما نازل می از

3 :11-12 .) 

 بقيـۀ وفاداربخش هستند! در روزهای آخر، همچنان که چقدر اين کلمات تسلی

کنند، خدا  ايمانداران موقعيت خود را حفظ کرده و انجيل ملکوت را موعظه می
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هد گرفت. خداوند ميداند که اين ايمانداران هايی را برای ايشان در نظر خواتاج

شوند. به همين ازکليساهای مصنوعی و ساخته شده به دست انسان بيرون انداخته می

 دناپذير در هيکل پدر خود خواههای جنبشدهد که ايشان را ستوندليل او وعده می

طرد داند که آنها از سوی دوستان و آشنايان و اقوام خويش ساخت. خداوند می

خواهند شد و حتی ممکن است تابعيت دايم خود را از دست بدهند. به همين جهت 

بديشان وعده مالکيت و شهروندی از طريق نوشتن اسم خدا، مالک اصلی ايشان و 

دهد. اين بسيار شبيه نام شهری که تابعيت آن دارند يعنی اورشليم جديد را می

 ای وعده

است که خداوند در مقطع احيا و تجديد حيات روحانی در عهد عتيق توسط مالکی 

ام ملک خاص ايشان در آن روزی که من تعيين نموده“داده است:  بقيـۀ وفاداربه 

من خواهند بود و بر ايشان ترحم خواهم نمود چنانکه کسی که بر پسرش که او را 

 (. 3: 4 و 17 :3 کی)مال ”نمايدکند ترحم میخدمت می

شوم. اما الزم است به ياد داشته باشيم نميبار ديگر وارد جزييات کليسای الئودکيه 

که اگر چه ايمانداران اين کليسا ادعا ميکردند که دولتمند هستند و به هيچ چيز 

گوش شنوا برای شنيدن داشتند. ميدانيم که  آنها باشند اما تنها شمار اندکمحتاج نمی

بزرگ  ”اگر“وجود داشت اما در الئودکيه تنها با يک  ”ی چندهاياسم“ در ساردس

کسی در آنجا باشد،  ”اگر“(. 20: 3 شفه)مکا ”بشنود اگر کسی...“ روبرو هستيم:

 . ”به نزد وی در خواهم آمد... و او نيز با من“ دهد کهخداوند به او وعده می

 ةعهد جديد تفاوت وجود دارد. به بقي بقيـۀ وفادارعهد عتيق و  بقيـۀ وفادارميان 

مسيحی اميد  ة( ، اما بقي2: 4 کیوعده داده شده بود )مال ”آفتاب عدالت“يهود، 

(. ستاره صبح 19: 1 سپطر 2) ”ستاره صبح“ اند: طلوعبهتری را دريافت کرده

خداترس  ةشود. پيش از آنکه بقيمدتها پيش از طلوع خورشيد در آسمان ظاهر می

غالب کليسا  ةرا به عنوان آفتاب عدالت خود مالقات کنند، بقي موعود مسيح ،اسرائيل

توانند ستاره خداوند خود را در مقام ستاره صبح خواهند ديد. اما چه کسانی می

صبح را مشاهده کنند؟ نه کسانی که در خواب عميق بسر ميبرند بلکه کسانی که به 

: 3 يپيانشت مسيح را بهتر بشناسد )فيل، مانند پولس که آرزو داآسمان چشم ميدوزند 

10 .) 

 

 

 

 پیروان جدا شده  رابطة



86 
 

ايم. يک مدتها قوم خدا را چه در عهد عتيق و چه در عهد جديد در ويرانه ها ديده

ند اما طيف اکثريت اهمواره يکسان وجود دارد. يک جماعت عظيم دعوت شده اصِل

اند. کليسا زانوهای خود را خم کردهدر برابر دشمن خدا و خصم بشريت يعنی ابليس 

، مورد هاهميت شمرده شد. کالم خداوند بیه استمجذوب توقع حکومت کردن شد

سال گذشته  2000. وقايع ه استو يا عمدًا به غلط تفسير شد هسوء تعبير قرار گرفت

گستره گمراهی و انحراف کليسای مرئی به قدری وسيع . متضاد از آب در آمدند

ان ندارد تالشهای انسانی يا حتی خود خداوند برای اصالح و احيای آن است که امک

 ، به هر شکلی که باشد،بيداری کنيمراه به جايی ببرد. توهمی بيش نيست اگر فکر 

ايم که به حال اول برگردانيم بلکه بايد کننده باشند. ما دعوت نشدهند اصالحتوامي

ثری برای ؤواند از طريق ما شهادت مالقدس بتتا خداوند توسط روح بيرون بياييم

 خود داشته باشد. 

 ؟ خير به هيچ وجه! اگر مادلسرد و نااميد شويمآيا اين بدان معنا است که بايد 

متمرکز شرايط اسفناک کليسا بشويم، در قبال گستره انحراف آن ممکن است 

نيست  شديد بشويم. اما الزم دلسردیدچار افسردگی  ،شهامت خود را از دست داده

اينگونه باشد. فقط به خاطر داشته باشيد که خدا هميشه از ميان کسانی که در چنين 

وفاداری را برای خويش ذخيره کرده  ةبرند بقيانحطاط گسترده و دامنگيری بسر می

اند. پس قدم ناميده شده بقيـۀ وفاداراست. او همواره توسط اقليتی کار کرده است که 

وجود  اکثريتپرستش نماييم و بجنگيم چنانکه گويی  کنيم،به جلو بگذاريم، عمل 

ای دارند و ميخواهند بر عقايد فرقهندارد. بياييد خود را از خيل انبوه اکثريتی که 

 يم. کنجدا  کليسا حکمرانی کنند

 تاوستيمو 2) ”هر که نام مسيح را خواند از ناراستی کناره جويد“گويد: خداوند می

تنها و منزوی باشيم؟ خير! کالم خدا ما را در برداشتن گام  (. پس آيا بايد19: 2

خوانند، عدالت و با آنانی که از قلب خاص نام خداوند را می“بعدی هدايت ميکند:  

(. قلب خالص، قلبی 22: 2 تاوستيمو 2) ”ايمان و محبت و سالمتی را تعاقب نما

که آتش مذبح خدا است که از محبت و غيرت برای ملکوت خدا لبريز است، قلبی 

وفاداری هستند که برای انجيل  ةکشد. آنانی که قلب خالص دارند بقيدر آن زبانه می

اند. اند، کسانی که به فساد و تباهی مسيحيت امروزی آلوده نشدهملکوت خدا ايستاده

درست دهند، مسيحيان نفسانی تمامی برکات خدا و آسمان را به رايگان وعده می

 . ميخواهند بدون جلجتارا خيز رستامثل اينکه 

 

 

  کنندهانجیل جدا
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اندازد. او در انديشی سياسی چنگ میبه منافع ملی و مصلحت ”يربعامی“کليسای 

 – دنآن را کليسا می نامکه امروزه  را برپا کرده ”مذبحی“گوشه و کنار هر خيابان 

بقيـۀ همانگونه که يربعام نيز در هر مکان بلند مذبحی را بنا کرده بود. چنانکه 

ما نيز  ،ها را مشاهده کردند و از ميان آنها بيرون آمدنددر روزگار او ويرانه وفادار

بايد حقيقت را ببينيم و خود را از اين نظام منحط جدا کنيم. اگر بنا بود قوم خدا تمامًا 

که پطرس  ایای جالل، عادل، مقدس وکامل بشوند آنگاه داوریبه طور خودکار بر

زيرا اين زمان است که داوری از خانه “داشت. از آن صحبت ميکند ضرورتی نمی

خدا شروع شود و اگر شروع آن از ماست پس عاقبت کسانی که انجيل خدا را 

 (. 17: 4 سپطر 1) ”اطاعت نمی نند چه خواهد شد؟

شود. خدا نه تنها پاداش ا نمود. داوری او از کليسا شروع میخدا را نميتوان استهز

. برادران و خواهران، اجازه ندهيد ميکنددهد بلکه تنبيه موقت و اصالح نيز می

کنند شما را به بيراهه و کليساهای يربعامی که همواره از محبت صحبت می

اری. کليساهای بند و بگمراهی هدايت کنند. از نظر آنها محبت يعنی تساهل و بی

داوری “و  ”خدا شما را دوست دارد“کنند: استفاده می جملهيربعامی هميشه از دو 

شما را مبهوت و کرخ ميکند و ديگری زبان شما را  های از اين جمله. يک”نکنيد

کنند و از اين طريق به اهداف و بندد! آنان صدای هر کسی را خاموش میمی

اراده، اهداف و نقشه خدا هيچ جايی در زندگی آنها ندارد. های خود ميرسند. خواسته

برای آنان اراده و خواست نهايی خدا محبتی است که گناهکاران را از عذاب دوزخ 

ايجاد نميکند مگر مقدسينی خودمحور که چيزی  طرز فکر نجات ميدهد. معمواًل اين

 . انداز ميان گناهکاران خودمحور بيرون آمده

مقدسين و گناهکاران، مشابه يکديگر هستند، افرادی که هيچ تغيير و اين در حقيقت 

توانند ببينند که خدا در اند. آنها نمیثری را در زندگی خود تجربه نکردهؤتحول م

رحمانيت و فيض خود گناهکاران را نجات ميدهد تا با او در مبارزه بر عليه 

پس آن را موعظه هم  ،قدرتهای تاريکی مشارکت داشته باشند و چون نميبينند

نميکنند. تفاوت در مغايرت موجود ميان موعظه انجيل فيض و انجيل ملکوت نمايان 

شود. انجيل فيض، ايمانداران را به اشخاصی خودمحور تحت پوشش خون بره می

گذارد. انجيل ملکوت چشمان مبدل ميکند و کار خدا را در مورد آنان ناتمام می

تا ضرورت تبديل شدن به مقدسين مسيح محور را مشاهده گشايد ايمانداران را می

کنندگی خدا در حق آنان کامل شود. آنگاه دهد که عمل تقديسکنند و اجازه می

 شوند. ايمانداران در مسير اعالم ملکوت خدا شريک طبيعت الهی می

 ؟ آيا عمقرا ميبينيدساز ميان اين دو انجيل تفاوتهای بنيادی و سرنوشت حاال آيا

انحطاط گسترده در کليساهای يربعامی و تشکيالت انسانی را که با اعالم شدن 

عهد عتيق بر  ةيد؟ همان گونه که بقيميدهکنند تشخيص انجيل ملکوت مخالفت می
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های های بلند رهبران مرتد و تشکيالت الحادی و حکومتها و مکانعليه تمثال

انگيز غلبه های نفاقامروزی نيز بايد بر نظام ةتحت نظارت آنان مبارزه کردند، بقي

 ی جهانی راکنند. بياييد در جناح انجيل ملکوت بايستيم. ما بايد التقاط آيينی که کليسا

کليسا بلکه به  اصالحآلوده کرده است افشا و با آن مخالفت کنيم اما نه با هدف 

نبايد در صدد اصالح و برای بيرون آمدن از آن. ما  بقيـۀ وفادار برخيزانيدمنظور 

بازيافت چيزی باشيم که خدا آن را رد کرده است. ما با تمام مظاهر مذهب بابلی و 

انديشی و کسب منفعت در يربعامی که با هدف به سازش کشانيدن کليسا، مصلحت

اند مخالف هستيم. ما بايد مراتب نارضايتی و عدم تأييد خود را از آن رسوخ کرده

پرستی مسموم کهانت افراد غير روحانی، تعميد دادن نوزادان، بتارتداد موجود در 

اينها در واقع  از نظر نمادیها، جشنها و غيره اعالم کنيم. تصاوير، مجسمه

اند ولی باشند که بدست انبيای امروزی يربعامی ساخته شدههايی برای بعل میمذبح

 يهوه به ساخت آنها فرمان نداده است. 

عهد عتيق به لحاظ تعداد در اقليت قرار داشتند و عده زيادی  وفادار بقيـۀهمچنان که 

ی که در دوران عهد جديد زندگی بقيـۀ وفادارآنها را تحقير و تمسخر ميکردند، 

پيشين سازش نکرد و همرنگ جماعت  ةکند نيز همانگونه خواهد بود. چنانکه بقيمی

کار و همرنگ با جماعت شسازبعدی نيز بايد تصميم قاطع بگيرد که  ةنشد، بقي

داد و اراده و عهد عتيق قوم خدا را به زبان ساده تعليم می ةنباشد. همانگونه که بقي

عهد جديد نيز بايد اين بار را بر دوش  ةبقي ،کرداهداف خدا را بديشان تفهيم می

بگيرد. شيطان که فرمانروای تاريکی است، ميخواهد مردم را همچنان در تاريکی 

تحت پوشش ابر سردرگمی نگاه دارد مبادا نور روشنگر کالم خدا را و ظلمت، 

 مشاهده کنند. 
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 فصل بیستم 

 پاداش و جالل هزاره 

قوم خويش تاج جالل و افسر جمال  ةو در آن روز يهوه صبايوت به جهت بقي“

 (. 5: 28)اشعيا   ”خواهد بود

 آمد شادمانی هزاره پیش در

عهد عتيق صبورانه در انتظار ظهور مسيح و پادشاه خود  بقيـۀ وفادارهمانگونه که 

انتظار فرا رسيدن ملکوت او باشد. عصر ما نيز بايد با دعا چشم بقيـۀ وفاداربودند، 

وفادار در دوران بازگشت از برکاتی محظوظ بودند که پيش از آن هيچکس  ةبقي

داود و سليمان بلکه  نه تنها در ايام سلطنت پر شکوهکه  برکاتی – تجربه نکرده بود

. امروزه، ما نيز از شادمانی گستره از آن آنها بود ئيلهمچنين در ايام يوشع و سمو

افزون انوار کالم خدا، و بسياری برکات روحانی از مکاشفات حقيقت، تابش روز

مند هستيم. در حقيقت، برخی از اين موارد طعم ناب کليسای اوليه القدس بهرهروح

 را در خاطر ما تداعی ميکند. 

در ملکوت هزاره بود.  بقيـۀ وفادارپيش درآمد سلطنت  ”هاعيد خيمه“ايام نحميا  در

سازد، راه ورود به امروز، خداوند آرامی مبارک و خجسته را مکشوف می

را از مشارکت آتی در جالل و شکوه  قيـۀ وفادارباالقداس را ميگشايد، و قدس

در واپسين مرحله دوران عهد  بقيـۀ وفادارمطمئن و متيقن ميکند. هزاره عصر 

عتيق )شمعون، زکريا، اليصابات، يحيی تعميد دهنده، حنا، مريم، يوسف و 

دهنده و پادشاه، ديگران(، در آمدن اوليه خداوند عيسی و معرفی او به عنوان نجات

در واپسين مرحله دوران کليسا  بقيـۀ وفادار همچنينثری بودند. ؤعناصر بسيار م

امتياز اعالم کردن ملکوت خدا بر روی زمين را زمانی که خداوند عيسی باز 

 ند. رگردد دامی

بودن از ديگران وابسته نيست، بلکه  ترمندی از شادمانی اين مواهب به مقدسبهره

اجازه بدهيم خداوند چشمان روحانی ما را بگشايد تا متکی به خواست ما است که 

های روحانی ما را بگشايد تا مشورت او را بشنويم. هدف نهايی او را ببينيم و گوش

بخشد تا جويای جالل ملکوت آسمانی خدا روح القدس قلبهای مشتاق را الهام می

عيسی است که  خداوند خود ،باشند که مستلزم حضور پادشاه و ملکه او است. پادشاه

 ملکه او باشد.  را آماده ميسازد تا عروس و بقيـۀ وفادار
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  هادر میان مذبح حق گزينش

شود زانو خم ما نبايد در برابر هر فشاری که مانع از دست يافتن ما به پاداش می

های دروغين دور نگاه داريم حتی اگر در کنيم. بايد پيمان ببنديم که خود را از مذبح

های نفوذ مشابه مذبح حقيقی باشند. بايد متعهد شويم که خود را از مذبحظاهر 

های دنيوی که ، و ساير مذبحکورانهپرستی کورسياسی، ثروت و رفاه مادی، ميهن

های زندگی زمينی ما را تأمين کنند دور نگاه داريم. ما توانند تسهيالت و خوشیمی

مذبح صليب زانو بزنيم و پرستش کنيم، بايد قاطع و مصمم باشيم که تنها در مقابل 

دهنده ما عيسی مسيح، هم بر آن قربانی شد و هم مذبحی که پادشاه و نجات

 القدس بر آن افروخته است. د، مذبحی که آتش روحشتاجگذاری 

صد و پنجاه کاهن  دوران معاصر کليسا مشابه ايام ايزابل و اخاب است که چهار

نبی بپا خاست و با اين  یاين دوره بود که ايليا بعل را منصوب کرده بودند. در

لنگيد؟ تا به کی در ميان دو فرقه می“ را به چالش فرا خواند: اسرائيلسخنان قوم 

 1) ”اگر يهوه خداست او را پيروی نماييد و اگر بعل است وی را پيروی نماييد

بود تعمير مذبح يهوه را که خراب شده “ :خوانيمو بعد می .(21: 18 شاهانپاد

(. آتش خداوند هنگامی 38و  30: 18 شاهانپاد 1) ”...نمود... آنگاه آتش يهوه افتاد

که ما متحد در کنار يکديگر بايستيم و مذبح خداوند را که خراب شده است تعمير 

يربعامی مذبحی را که خداوند در مورد  پسنِدنماييم فرو خواهد افتاد. مسيحيت عامه

به  [نه هر مذبحی]ن جسد در خون است و من آن را بر مذبح زيرا که جا“آن گفت: 

 ( ملوث کرده است. 11: 17 يان)الو ”ام تا برای جانهای شما کفاره کندشما داده

شود يا در قبال مذبح آيا پرستش و خدمت ما در برابر مذبح راستين انجام می

رح کنيم که: مط يربعامی که در ظاهر مشابه مذبح حقيقی است؟ شايد اين بحث را

چگونه امکان دارد که در طول قرون متمادی طيف اکثريت اشتباه کرده است و “

يهوديان که مدعی بودند  ”در مسير صحيح حرکت کرده باشد؟ اندک ةتنها يک بقي

قوم خدا هستند پرسش مشابهی را مطرح کردند. اما با دقت به آنچه اشعيا که از 

بقیه اگر يهوه صبايوت “: د گفته است توجه کنيدميباش اسرائيلبزرگترين انبيای بنی

 عيا)اش ”گشتيمشديم و مانند عموره میگذاشت مثل سدوم میبرای ما وا نمی اندکی

1 :9 .) 

کاربرد اين اصل تنها محدود به عهد عتيق نيست. پولس رسول خطاب به ايمانداران 

اختيار فيض مانده پس همچنين در زمان حاضر نيز بقيتی به حسب “ نويسد:روم می

 ”است

(. بنابراين، کالم خدا و تاريخ قوم خدا چه در عهد عتيق و چه در 5: 11 يان)روم
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دهد که در هر دو مقطع، پيروزمند و غالب وفاداری خبر می ةعهد جديد از بقي

هستند. خواننده گرامی، امروز شما بايد دست به يک انتخاب صريح و روشن بزنيد، 

ر را انجام نداده ايد. من اميدوارم در يک زمان مشخص در اگر تا کنون اينکا

. افزون بر ايدپذيرفتهدهنده شخصی خود زندگيتان، عيسی مسيح را به عنوان نجات

بقيـۀ ملحق شدن يا نشدن به صف  – اين، امروز بايد تصميم ديگری اتخاذ کنيد

اند. د را آلوده کردهقوم خدا و جدا ساختن خود از تمام کسانی که َمقدس خداون وفادار

دانيد که هر آيا نمی“به هشدار پولس رسول خطاب به ايمانداران قرنتس توجه کنيد: 

خورد و هر که خدمت مذبح کند از که در امور مقدس مشغول باشد از هيکل می

پياله “دهد: (. و در همان رساله ادامه می13: 9 تيانقرن 1) ”مذبح نصيبی دارد؟

خوانيم آيا شراکت در خون مسيح نيست؟ و نانی راکه پاره تبرک میبرکت که آن را 

آيا  .جسمانی را مالحظه کنيد اسرائيل کنيم آيا شراکت در بدن مسيح نی؟... می

ها شريک قربانگاه نيستند؟... هم از مايده خداوند و هم از مايده خورندگان قربانی

(. پولس به صراحت 21و  18 ،16: 10 تيانقرن 1) ”توانيد قسمت بردديوها نمی

دهد که خدمت کردن به مذبح يا خدمت شدن از مذبح ما را شريک مذبح و نشان می

با آن يکی ميگرداند. هر سفره يا مذبحی که مذبح راستين و خالص مسيح نيست 

ای از حقيقت و دروغ است، ترکيب آلوده و پليدی که برآيند مذهب بابل و آميزه

هايی که به ارواح متعلق به شيطان و قربانی استد. مذبحی های يربعام ميباشروش

شوند. مهم نيست که ظاهر آن چقدر شبيه مذبح يا سفره شرير و ديوها تقديم می

 خداوند باشد و يا اينکه ما آن را به چه نامی خطاب کنيم. 

الوقوع هشدارها در مورد داوری قريب

مذبح يربعامی است که مرد خدا  های دروغين همانند سرنوشتسرنوشت تمام مذبح

اينک  :گويدای مذبح، ای مذبح، خداوند چنين می“ :در حق آن اينگونه نبوت کرد

شود و کاهنان مکانهای بلند پسری که يوشيا نام دارد به جهت خاندان داود زاييده می

های مردم را بر تو سوزانند بر تو ذبح خواهد نمود و استخوانرا که بر تو بخور می

(. ما می توانيم از تحقق اين نبوت 5-3 :13؛ 2: 13 شاهانپاد 1) ”خواهند سوزانيد

مطمئن باشيم. نبوت مذکور يکبار در زمانی که يوشيا پادشاه يهودا متولد شد جامه 

پرستی عمل پوشيد و به انجام رسيد. يوشيا با محو کردن هرنشانه و رد پايی از بت

خدا ميخواست به انجام رسانيد. اما انحطاط و در اورشليم و يهودا، آنچه را که 

اسارت  ،را تسريع کرد بقيـۀ وفادارگمراهی قوم خدا فراتر از اينها بود. آنچه تولد 

قوم يهود بدست بابل بود. آنچه خدا در نظر داشت در يک نمونه متحقق نشد بلکه 

سی مسيح حقيقی يعنی خداوند ما عي ”يوشيای“توسط  پادگونهتحقق کامل آن در يک 

ای در صورت گرفت. اين نبوت به طور يقين اتفاق خواهد افتاد هنگامی که فرشته

منهدم شد، منهدم شد بابل عظيم، و او مسکن ديوها و مالذ هر “آسمان اعالم کند: 

روح خبيث و مالذ هر مرغ ناپاک و مکروه گرديده است. زيرا که از خمر 
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اند و و پادشاهان جهان با وی زنا کرده اندها نوشيدهآلود زنای او همه امتغضب

اند. و صدايی ديگر از آسمان شنيدم تجار جهان از کثرت عياشی او دولتمند گرديده

از ميان او بيرون آييد مبادا در گناهانش شريک شده و از  ای قوم من :که می گفت

 (. 4-2 :18 شفه)مکا ”مند شويدبالهايش بهره

 هزارهوعده های عصر 

آن شنيدم چون آوازی بلند از گروهی کثير در آسمان که ميگفتند هللويا!  بعد از“

نجات و جالل و اکرام و قوت از آن خدای ما است... و ديدم آسمان را گشوده و 

ناگاه اسبی سفيد که سوارش... بر لباس و ران او نامی مرقوم است يعنی پادشاه 

. (16و  11 ،1: 19 شفه)مکا ”االربابپادشاهان و رب

خداوند کار عظيمی انجام داده و وعده بزرگی نيز به ما داده است. طيف اکثريت آن 

انديشی، سازش ميکنند. آيا ما نيز بايد طلبی و مصلحتبينند. و يا به دليل رفاهرا نمی

همچنان کنيم و به خاطر لذتهای موقتی، رفاه مالی و حفظ امنيت خود آن پاداش 

ها ديدم و تخت“اين است:  بقيـۀ وفاداره بزرگ او به بزرگ را از دست بدهيم؟ وعد

بر آنها نشستند و به ايشان حکومت داده شد و ديدم نفوس آنانی را که به جهت 

شهادت عيسی و کالم خدا سر بريده شدند و آنانی را که وحش و صورتش را 

با  پرستش نکردند و نشان او را بر پيشانی و دست خود نپذيرفتند که زنده شدند و

 . (4: 20 شفه)مکا ”مسيح، هزار سال سلطنت کردند

آميز از کالم خدا جلب بخش و تشويقدر پايان، ميخواهم توجه شما را به دو آيه تسلی

گذاريد، چشمان کنم. وقتی در راه باريک که منتهی به پاداش و جالل است قدم می

بقيه قوم... شاهراهی به جهت “فرمايد: خود را به هدف بدوزيد، چنانکه خداوند می

 (. 16: 11 عيا)اش ”خواهد بود

در آن روز يهوه صبايوت به جهت بقيه قوم “ :يدبرسسپس هنگامی که به پايان راه 

 (. 5: 28 عيا)اش ”خويش تاج جالل و افسر جمال خواهد بود

القدس با جميع شما باد. فيض عيسی مسيح خداوند و محبت خدا و شرکت روح“

(. 14: 13 نتياقرن 2) ”آمين

پايان 
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