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 ی ت ی به عنوان شهروندان دو تابع   ستن ی ز 
 لور ی ت   ن ی جاست نویسنده:  

ي اخالقی یا االهیاتی آسان نبود. اما این مانع رهبران  به دام انداختن عیسی در معماهاي پیچیده
شد که تالش خود را نکنند. عیسی این را آشکار کرده بود که پادشاهی او «از این  یهود نمی 

رد  اي است که خواهد آمد، وا). پادشاهی او، که تحقیقا براي آینده 36:  18جهان» نیست (یوحنا  
رو، یهودیان در این گمان بودند که، پادشاهی او  این جهان و این زمان حاضر شده بود. از این

 گیرد، مانند خانواده و کشور؟  چگونه در ارتباط با تاسیسات یا نهادهاي حاضر زمان ما قرار می 

مانی  کنند، بیان یک حالت گ ، صدوقیان یک سوال خانوادگی را بر او تحمیل می 20در لوقا فصل 
اي که ازدواج مکرر داشت. عیسی اینگونه پاسخ  ي بیوهي ازدواج پس از مرگ درباره درباره 

شوند. لیکن آنانی که مستحق رسیدن به  کنند و نکاح کرده می دهد: «ابناي این عالم نکاح می می 
  - 34:  20شوند.» (لوقا  کنند و نه نکاح کرده می آن عالم و به قیامت از مردگان شوند نه نکاح می 

ي اصول  اي که خواهد آمد بر پایه ). خانواده یکی از احکام پایدار خلقت است، اما پادشاهی 35
 کند.  متفاوتی عمل می 

وقتی کاتبان و رهبران یهود از عیسی پرسیدند که آیا درست است که به قیصر مالیات بپردازند، 
تصویر چه کسی بر روي آن بود؟ عیسی از آنها خواست تا دیناري را به او نشان بدهند. نقش و 

گیري کرد: «پس مال قیصر را به قیصر رد کنید  وقتی آنها گفتند «قیصر»، عیسی اینگونه نتیجه 
اي جدي اقتدار  عیسی به گونه اي، ). به نحوه معترضانه25-22: 20و مال خدا را به خدا» (لوقا 

. تصویر روي دینار گویاي این بود  دهدپایان خدا را نشان میقیصر را محدود کرده و اقتدار بی 
که آنها به قیصر مالیات بدهکار بودند، اما تصویر خدا، که بر ذات انسان حک شده است، گویاي  
این است که تمام زندگی خود را به خالق آسمان و زمین بدهکاریم. دولت یکی از احکام پایدار  

 کند. متفاوتی عمل می ي اصول اي که خواهد آمد بر پایه خلقت است، اما پادشاهی 

 شهر خدا و شهر انسان: 

 civitaدر قرن پنجم، آگوستین شهر خدا را نوشت، شاهکار عظیم االهیات سیاسی او که در آن 
Dei    (شهر خدا) را باcivitas terrena    ،(به معناي دقیق، شهر دنیا) مقایسه کرده است. عموم مردم

ي زیستن در  کنند که او درباره اند و گمان می اي آگوستین را درست درك نکردهبه طور گسترده 
شهر خدا مانند زیستن در بهشت در مقایسه با شهر انسان مانند زیستن بر روي زمین در دنیاي  

م اینگونه آن را درك کنیم، ما اعضاي هر دو شهر انسان  جسمانی سخن گفته است. اگر بخواهی
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هاي همفکر سخن  ي دو جامعه یا گروه انسان و شهر خدا هستیم. اما در حقیقت، آگوستین درباره
این   -هاي آنها در خصوص بهشت و زمین در رقابت است. شهر انسان گفته که رویا و دیدگاه 

نظم، هاي آن عمیقا بی لکه با سقوط. امیال و برنامهشود ب با خلقت آغاز نمی  -خیلی حیاتی است 
هدایت شده در محبت به خود و نه خدا، و بر اساس اصول جسم فعالیت دارد و نه بر اساس  

اند، در اشتیاق به خدا به عنوان اوج خوبی  یافتگان، آنانی که به شهر خدا راه یافتهروح. نجات 
او در حرکت دارند. به عنوان مسیحیان، ما در میان  هستند و هر چیز دیگري را در حول محبت به  

 شهر انسان ساکنیم اما متعلق به شهر خدا هستیم.

 در، اما نه از: 

بریم، مقدسی دارد. همانطور که ما در این دنیا به سر میهاي عمیق کتاب الگوي آگوستین ریشه 
مانند ابراهیم، در پی )؛ 14: 13یابیم که «در اینجا شهري باقی نداریم» (عبرانیان در می 

) هستیم. و با اینحال، هرچند  10: 11ي آن خداست» (عبرانیان «شهري... که معمار و سازنده
ي  )، که هیچ جایی را بر روي زمین خانه 11: 2مانند «غریبان و بیگانگان» هستیم (اول پطرس 

ا که شما را به آن  ایم که «سالمتی آن شهر ردانیم، همچنین اینگونه فرمان داده شدهخود نمی 
). ما «از جهان»  7: 29اسیري فرستادم بطلبید و برایش نزد خداوند مسئلت نمایید» (ارمیا 

نیستیم اما بدون هیچ کاستی «در دنیا هستیم» و عمیقا به عنوان نمایندگان و ماموران مسیح  
بایست  ا می ). م10-9: 5و نک. اول قرنتیان  16-15: 17ایم (یوحنا «به دنیا» فرستاده شده

بایست خودمان  ). می 2: 12توسط کالم تبدیل گردیم به جاي اینکه مطابق با دنیا شویم (رومیان 
بایست در میان فرهنگ  حال می و با این  -) 17: 1را از «آالیش دنیا» پاك نگه داریم (یعقوب 

وشنایی داشته  ) مانند نمک مزه و مانند نور ر 15:  2ي اطراف خود (نک. فیلپیان  تاریک و پوسیده 
 ). 16- 13: 5باشیم (متی 

 دو شهروندي: 

ي بین ما با عصر حاضر و عصر آینده، عبارت  مقدس در خصوص رابطهیکی از اصطالحات کتاب 
شهروند است. شهروندي یک حالت قانونی است که به صورت رسمی شناخته شده و شخصی را  

سیویتاس (شهر) گشته، یک   که آن، به صورت کامل و فعال عضو یک -گرداند شهروند می 
آید. بر خالف شخصی که به  ي اجتماعی و سیاسی، به همراه امتیازات و وظایفی که با آن می جامعه

کند تا کمکی در  طور رسمی یک برده در یک پادشاهی است، یک شهروند در جامعه همکاري می 
 راستاي نظم و اصول مدنی آن باشد.  
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ه پولس رسول نه تنها مقام شهروندي خود را به روم اعالم  بنیم کدر کتاب اعمال رسوالن، می 
کند. وقتی افسر به پولس و سیالس گفت که حاکم  کند بلکه به طور جدي از آن استفاده می می 

وقت اجازه داده که در سکوت آنها را از زندان آزاد کند، پولس عصبانی شد: «ما را که مردمان  
به زندان انداختند، آیا االن ما را به پنهانی بیرون حجت زده باشیم آشکارا و بی رومی می 

، پولس  22). در اعمال فصل 37: 16نمایند، نی بلکه خود آمده ما را بیرون بیاورند» (اعمال می 
کند: رسول در مخالفت با شالق خوردن، با پرسیدن این سوال ساده از افسر رومی، اعتراض می 

حجت هم تازیانه زنید؟... اما من در آن مولود شدم»  بی   «آیا بر شما جایز است که مردي رومی را
العمل از جانب حاکمان رومی یک ترس واقعی بود، براي  ). در هر دو حالت، عکس 28و    25(آیات  

؛  39-38:  21گذاشتند (اعمال اینکه آنها ناعادالنه حقوق یکی از شهروندان خود را زیر پا می 
22 :29 .( 

ي خود دریافت کرده بود، او یک  ي خانوادهي گذشته را به واسطه هر چند پولس شهروندي روم 
گوید براي  ي خود به کلیساي فیلیپی، او می نوع شهروندي دیگري را نیز صاحب بود. در نوشته

). عیسی فرمود که پادشاهی او از این دنیا نیست  20: 3مسیحیان، «وطن ما در آسمان است» (
زه یافتیم و به فرزندخواندگی خانواده خدا در آمدیم، ما وارد  ). وقتی ما تولد تا36: 18(یوحنا 

کنیم، با در نظر داشتن اینکه  شویم و خود را تسلیم به یک پادشاه تازه می یک پادشاهی تازه می 
 ).  13: 1«از قدرت ظلمت رهانیده به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت» (کولسیان 

 چهار راه براي زندگی کردن آن: 

اکنون وقتی در پی این هستیم که وفادارانه این دو شهروندي خود را زندگی کنیم، چهار مورد  
 وجود دارد.  

هاي  حاکمیت خدا را مافوق بر همه چیز تشخیص دهیم، هرچند او نهادهاي متفاوتی را به راه   -1
)، اما با 18: 28راند. مسیح هم در آسمان و هم بر زمین اقتدار دارد (متی متفاوت فرمان می 

ي راند (از جمله نهادهاي بنا شده توجه به سقوط انسان، او بر امور موقتی این عصر حاضر حکم می 
تر از آنچه او بر کلیسا حاکمیت دارد. دولت در این عصر قوانین را با  خانواده و کشور) متفاوت 

اما در جهت دیگر،  کند؛ي اجبار قانون پیاده می کند، فرامین را به واسطه زور شمشیر اجرا می 
ي یک تبدیل براي قوم خدا به  رود، بار آورنده ي قدرت روح پیش می پادشاهی خدا، به واسطه

 باشد. ي بشارت انجیل در همکاري دائمی در تمامی معنا و مفهوم فیض می واسطه 
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اهمیت  این را درك کنیم که چون شهروندي زمینی ما غایت و هدف نهایی نیست، آن را بی -2
توانند تفاوت فاحشی ایجاد کنند. پولس  سازد. آن اموري که موقتی و گذرا هستند می نمی 
دانست که درخواست خود در خصوص شهروند روم بودن را به نزد اولیاي امور آوردن مانند  می 

توانند  بشارت دادن انجیل به آنها نبود. اما امتیاز زمینی او هنوز مهم بود. قوانین خوب نمی 
 توانند تفاوت بین مرگ و زندگی ایجاد کنند. عوض کنند، با اینحال می ها را  قلب

تر از به انجام رسیدن یک نیاز موقتی است. از بین بردن بله، نجات دادن جان به مراتب مهم
مقدس دقیقا از ما  هاي این عصر حاضر است. اما کتاب عذاب ازلی به مراتب برتر از کاهش رنج 

ت و دخالت در امور مدنی یکی را انتخاب کنیم، زیرا مسیح ما را به یک  خواهد که مابین بشارنمی 
دانیم و تعلیم او را  زندگی شاگردوار فراخوانده است که ما در مالء عام خودمان را از آن او می 

 ).  20-19: 28کنیم (متی  دنبال کرده و هرآنچه که به ما فرمان داده است را اطاعت می 

خدا را دریافت کنیم، از جمله فیض مشترك دولت یا حکومت را.  ي هدایاي به خوشی همه -3
ها  بنیم ملتکننده یا ناامید داشته باشیم وقتی که می این اشتباه نیست که یک حس خسته 

ي  )، زیرا به معناي این است که دنیا بر اساس طرح اصلی داده شده2کنند (مزمور شورش می 
اي در این دنیاي سقوط  خدا را در تاسیس چنین مجموعه کند. اما نباید هرگز خوبی خدا عمل نمی 

) براي خوبی  2-1:  13ي خود فراموش کنیم. خدا حاکمان زمینی تعیین کرده است (رومیان  کرده
)، مهم  7ي بایست به آنها ارزش قائل شده و احترام بگذاریم (آیه )، و ما می 4ي خود ما (آیه 

ریزي شده تا خوبی  جانب خداست، اینگونه طرح نیست چقدر پلید باشند. حکومت یک هدیه از
). یکی از دالیلی که ما براي  4-2را تشویق کرده و از آنچه بد است ممانعت کنند (آیات 

کنیم به این انگیزه است که یک حکومت طوري عمل کند که ما چنان  سردمداران خود دعا می 
م و خداگونه داشته باشیم (اول  شرایطی داشته باشیم که به ما اجازه دهند تا یک زندگی آرا 

 ).  2: 2تیموتائوس 

هاي خدا را بر روي زمین براي اعالم شهروند آسمانی بودن خود درك کنیم. در یک  انگیزه-4
ُبعد، دنیا قادر به دیدن شهروند آسمانی ما نیست. آن مقامی است که توسط هیچ حکومت زمینی  

). به هر حال، خدا  3:  3خفی است» (کولسیان  شناخته نشده است. زندگی ما «با مسیح در خدا م 
راهی را مقرر نموده است که شهروند بودن ما بتواند به طور علنی اینجا و هم اکنون، در زمان  

ي قوم خدا جمع شده  جمع پرستنده  - مابین دو آمدن مسیح، اعتراف شود. کلیساي عیساي مسیح  
  - کننده با معنا و مفاهیم فیض خدا ري ي خداوند در زیر حاکمیت خدا و همکادور هم در خانه 

نمایانگر سازمان پادشاهی خدا در این دنیا است. شهروندان آسمان به کلیساي محلی خود بر 

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

5 

ي تعمید و عضویت، ما علنا نماینده بودن خود را در نشان دادن پیوندند. به واسطه روي زمین می 
ي پادشاه ازلی هستیم و دیگران را  ستندهکننده و پرکنیم همانطور که ما بیان پادشاهی بیان می 

 کنیم که چنین کنند. دعوت می 

توانند  تري از نظم سیاسی و مشغولیات مدنی وجود دارد. به آسانی می در زندگی امور بسیار مهم
مقدس است. اما،  پرستی شوند، سرسپرده شدن به یک آرمان و هویتی که خارج از کتاب بت

هاي خود به عنوان شهروند زمینی غلفت  ه از وظایف و همکاري همچنین خیلی هم آسان است ک
مقدسی عادالنه نشان دهیم که خود این خارج از  عالقگی خود را با دالیل کتاب کنیم، بی

مقدس است. هر سمت یا جهتی را قصد تاکید بر آن داریم، اجازه بدهید تا به خاطر بیاوریم  کتاب 
در هر دو محیط آسمانی و زمینی    - عنوان یک شهروند خوب  که ما شهروند دو تابعیتی هستیم. به  

بگذاریم تا شهرنشینی ما توسط انجیل تحول یافته و مطابق با کالم خدا باشد همانطور که ما   -
ي خود را محبت کنیم، و براي یک خوبی  دعاگویانه در پی درك این خواهیم رفت که، همسایه 

دمان منتظریم و دیگران را به شهري دعوت  مشترك براي شهر خدمت کنیم همانطور که خو 
 کنیم که از راه خواهد رسید. می 

 

باشد. ایشان  می Crosswayجاستین تِیلور، معاون ارشد در بخش نشر کتاب در انتشارات 
اشاره  The Final Days of Jesusتوان به هاي بسیاري بوده که میویراستار و کمک ویراستار کتاب 

 او را در شبکه اجتمایی توییتر دنبال کنید.   Between2Worlds@توانید از طریق شناسه میکرد. 
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