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قدردانیها

"وقتی یک االهی دان کارکشته با بصیرتی که طی سال ها تجربه ی شخصی و 

مطالعه ی کتاب مقّدس به دست آورده، به موضوع سختی مثل رنج می پردازد، 
برای کلیسا هدیه ای واقعی به شمار می رود. در اینجا حکمتی را خواهید یافت 
که دیدگاه کتاب مقّدس را با امید همیشگی انجیل برای آرام گرفتن بیشتر 
در عیسی مسیح حّتی در دوران سختی ترکیب کرده است. من بابت نسخه ی 

جدید این کتاب خدا را شکر می کنم".

—پاولدیویدتریپ
رئیسِ خدمات پاول تریپ
کشیش کلیسای تِنت پرزبیتری، مرکز شهر فیالدلفیا، پنسیلوانیا.
استاد زندگی و مراقبت شبانی، دانشگاه الهّیات ردیمر، داالس، تگزاس.

"من به عنوان یک تومورشناس، افتخار دارم از مردمی مراقبت کنم که »در 

وادی سایه ی موت راه می روند«. در این زمان، مؤمنان با دشوارترین سؤاالت 
درمورد وجود انسان مواجه می شوند، یعنی سؤاالتی که رنج و مرگ به وجود 
می آورند. در شگفتزدهازرنج، آر. سی. اسپرول به اختصار و باظرافت بر 
سه حقیقت حیاتی تصریح شد که معتقدم برای حفظ خود در رنج و مرگ، 
باید آ ن ها را بفهمیم. اول، ماهّیت اجتناب ناپذیر و الینفّک مرگ/رنج؛ دوم، 
اهداف رهایی بخش خدای مطلق در رنج؛ و درنهایت قطعّیت زندگی جاودان 
بسیار  مرا  کتاب،  این  دوباره ی  چاپ  دیگر.  مؤمنان  با  او  کامل  همراهی  و 



برایم روشن  خوش حال کرد و وقتی نسخه ی دست نویس را خواندم دوباره 
شد که چرا ما با اینکه امیدی نداریم، اّما غمگین نیستیم.".

—دکترِجیمزدابلیو.لینچِجی.آر،اِم.دی

استاد پزشکی
بخش خون شناسی/تومورشناسی

دانشگاه فلوریدا، دانشکده ی پزشکی، ِگینزویل، فلوریدا. 

"»در شگفتزدهازرنج، جان کالون با فلورانس نایتینگل مالقات می کند. 

ترکیب یک االهی دان و یک شبان کاری نادر است - کتابی که به رنج بی پرده 
نگاه می کند و یاد می دهد، توضیح می دهد، مواجه می شود و تسلّی می دهد. 
چندین جلد بخرید، چون این کتاب را باید به هرکسی که در دنیای اطرافتان 

آسیب می بیند، هدیه دهید.«".

—جانپی.سارتلاِس.آر

کشیش ارشد
کلیسای پرزبیتری تیتس گریک، لکسینگتون، کنتاکی.
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تقدیم به
آلیسا اِرین دیک،

نوزادی که هیچ وقت به دنیا نیامد،
تا وقتی که در آسمان او را ببینیم.
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پیشگفتار

نسل های  می کنیم  زندگی  غربی  کشورهای  در  که  ما  از  دسته  آن 
نداشته ایم.  باور  احتماالًت  به  هرگز  که  هستیم  عجول  کمی  و  خوشبخت 
اغلب از سالمت خوب، سبک زندگی راحت و امنّیت لّذت می بریم. هرروز با 
تهدیدهای قریب الوقوع نسبت به موجودیت مان یا حّتی حس رفاه مان مواجه 

نمی شویم.
بااین حال این خوش بختی ها معموالً ما را با حس غلطی از آسیب ناپذیری 
خام می کنند. وقتی درطول زمان از سختی ها نجات پیدا  می کنیم، کم کم این 
انتظار برایمان ایجاد می شود که همیشه باید از چیزهای سخت فرار کنیم. 
بنابراین اگر رنج به هر شکلی از اَشکال متنوعش – بیماری، جراحت، غصه، 
زیان، شکنجه، شکست – سر راهمان قرار بگیرد، ما را غافلگیر می کند. به 

همین خاطر عنوان کتاب، عبارتی است که مشاهده می کنید. 
هدفم از نوشتن کتاب این است که وقتی رنج به سراغ زندگی تان می آید، 
نیست،  انتظار  از  دور  اصاًل  رنج  که  ببینید  می خواهم  نشوید.  شگفت زده 
تصادفی هم نیست – رنج را پدر آسمانی ما فرستاده است، کسی که برای 
خیر غایی مان هم حاکم است و هم مهربان. درواقع می خواهم متوّجه شوید 

که رنج یک رسالت است، وظیفه ای است ازسوی خدا.
فصلی  نسخه ی جدید،  منتشر شد.  در سال 1988  اّولین بار  کتاب  این 
جدید درمورد حاکمّیت خدا در ارتباط با رنج )فصل 4( و همچنین نمایه های 

کتاب مقّدس و موضوع دارد. 
دعا می کنم خدا از "شگفت زده از رنج" استفاده کند تا شما را برای هر 
وادی ای که ممکن است شبان نیکو از شما بخواهد در آن گام بگذارید آماده 

کند و بدانید که او خودش با شما خواهد آمد. 

–آر.سی.اسپرول
لِیک مری، فلوریدا

جون 2009 
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فصل اول

رنج،بهتویأس

مسیحیان کسانی هستند که به مسیح ایمان دارند. همه ی ما آرزو داریم 
ایمانی قوی و دائمی داشته باشیم. هرچند واقعّیت این است که ایمان چیزی 
ثابت نیست. ایمان مان بین لحظات شادی مطلق و دوران سختی، که ما را به 
لبه ی یأس ُهل می دهد، متزلزل است. جرقه های شک نورهای درون مان را به 
خطر می اندازند و آرامش مان را تهدید می کنند. قّدیسی که در همه ی فصول، 

روحی آرام داشته باشد کمیاب است. 

درد،  وقتی  است.  فرد  هر  ایمان  برای  چالش ها  مهم ترین  از  یکی  رنج 
غصه، شکنجه یا دیگر اَشکال رنج اتفاق می افتد، غافلگیر، گیج و پر از سؤال 

می شویم. رنج می تواند تاحدودی ایمان را ضعیف کند. 

نوشت: »در  ُغّصه  تقاّلهایش در دوران  اندوه باری درمورد  به طور  پولس 
نی؛  مأیوس  ولی  متحّیر  نیستیم؛  شکنجه  در  ولی  کشیده،  زحمت  هرچیز 
تعاقب کرده شده، لیکن نه متروک؛ افکنده شده، ولی هالک  شده نی؛ پیوسته 
قتل عیسی خداوند را در جسد خود تحّمل می کنیم تا حیات عیسی هم در 

بدن ما ظاهر شود« )دوم قرنتیان 4: 8-10(. 
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پولس رسول گفت او »در هرچیز زحمت کشیده، ولی در شکنجه نبوده«. 
او اصاًل تالش نکرد تا دردش را در پارسایی ریاکارانه پنهان کند. مسیحی یک 
پیرو فلسفه ی رواقی نیست. به دنیایی خیالی هم فرار نمی کند که واقعّیت 

رنج را منکر شود. پولس آزادانه فشاری را که تجربه کرده بود پذیرفت. 

همه می دانیم زحمت کشیدن یعنی چه. ما از کلمه ی فشار برای توصیف 
لحظات دلهره آور زندگی مان استفاده می کنیم. سختی ها در شغل، ازدواج و 
روابط  مان می توانند زیاد شوند و به روح هایمان حمله کنند. اگر مرگ غم انگیز 
کسی که عاشقش بودیم یا گرفتاری یک بیماری طوالنی را به این فشارهای 

روزانه اضافه کنیم، درد زحمت کشیدن را بیش ازپیش احساس می کنیم.

دست   اتوموبیل های  انگار  که  است  آن  مانند  کشیدن  زحمت  احساس 
دّومی هستیم که به ُکّپه ی آشغال ها انداخته می شویم و در یک فشرده ساز 
زباله قرار می گیریم. زحمت کشیدن یعنی احساس وزنی سنگین که ما را 

تهدید به له شدن می کند. 

وقتی دل شکستگی شدیدی را تجربه می کنیم، شاید دوست داشته باشیم 
بگوییم »له شدم«. اّما این اغراق است. ما ممکن است حس شکنجه داشته 
باشیم، حّتی ممکن است نزدیک به شکنجه شدن، باشیم. اّما صحبت واضح 

رسول این بود که ما شکنجه نمی شویم.

این  یک بار  می کنیم.  می شکند« صحبت  را  شتر  پشت  که  از»نی ای  ما 
عبارت را وقتی در گردهم آیی ویت واچرز شرکت کرده بودم شنیدم. در اولین 
جلسه ی آشنایی، به هرکس چند چیز داده شد، مثل راهنمای غذا، نموداری 
روزانه برای ثبت چیزهایی که مصرف می کنیم، کتابّچه ی ورزش، و یک نی 
نوشیدنی. وقتی به پایان جلسه نزدیک شدیم و دستورالعمل های برنامه تمام 
بپیوندید؟«  واچرز  ویت  به  پرسید »چه شد که تصمیم گرفتید  مربی  شد، 
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چند عضو گروه داوطلبانه پاسخ دادند. هرکدام دلیلی متفاوت داشتند: بعضی 
کنند؛  تحّمل  نمی توانستند  و  بودند  دیده  در عکس های جدید  را  خودشان 
بعضی مجبور شده بودند لباس های یک سایز بزرگ تر بخرند؛ و برخی دیگر با 
توصیه ی پزشکشان برای کم کردن وزن آمده بودند. بعد از این بحث، مربی 
یک نی نوشیدنی گرفت و گفت »این آخرین نی شماست«. این نی دلیلی را 
نشان می دهد که باعث تصمیم شما برای پیوستن به این برنامه شد. آن را به 
خانه ببرید و در جایی بگذارید که جلو چشمتان باشد. به یخچال بچسبانید. 
وقتی در تصمیم تان برای کاهش وزن شک کردید، به آن نگاه کنید. بگذارید 

به شما یادآوری کند که چرا اینجا هستید.

ریشه ی  باشد.  نوشیدنی شکسته  نی  با  پشت شتری  تابحال  دارم  شک 
این استعاره به خاورمیانه برمی گردد که هنوز شتر به عنوان حیوان بارکش 
استفاده می شود. کار شتر، حمل نی های درو شده است. مقدار نی ای که شتر 
می تواند حمل کند محدود است. پشت همه ی شترها یک مرز و محدوده ی 
شکستن دارد. تفاوت یک بار قابل تحّمل و باری که له می کند، ممکن است 

فقط یک نی باشد. 

من نمی دانم یک شتر چقدر نی می تواند حمل کند. نمی دانم من بار با 
چه میزان سنگینی را می توانم حمل کنم .هرچند همه ی  ما دوست داریم فکر 

کنیم خیلی کمتر از آنچه واقعاً می توانیم، توانایی حمل بار داریم.

»یوغمنسبکاست«
وقت هایی در زندگی ام بوده که دعاهای احمقانه به زبان آورده ام. وقتی 
به شّدت تحت فشار قرار گرفته ام سر خدا فریاد زده ام که: »این خیلی زیاده. 
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دیگه بسه. نمی تونم از پس یه بدبیاری دیگه بربیام. یه نی دیگه باشه، کارم 
ساخته ست!«. انگار هردفعه که دعا می کنم خدا باری جدید روی پشتم قرار 
داده است. انگار او به دعای من این طور جواب می دهد: »به من نگو چقدر 

می توانی حمل کنی«.

خدا محدوّدیت های ما را خیلی بهتر از خودمان می داند. از یک لحاظ ما 
خیلی شبیه شتر هستیم. وقتی بار شتر سنگین است، از صاحبش تقاضای بار 
بیشتر نمی کند. زانوانش کمی می لرزد و زیر بار آه و ناله می کند اّما می تواند 
قبل از اینکه پشتش بشکند بار بیشتری تحّمل کند. قول خدا این نیست که 
او هرگز باری بیشتر از آنچه ما می خواهیم حمل کنیم روی دوش ما نخواهد 
گذاشت. قول خدا این است که او هرگز بیش از آنچه برای حمل در توان ما 

است، روی ما باری قرار نمی دهد.

توّجه کنید که پولس نگفت »ما با مالیمت در هرچیز تحت فشار بودیم«. 
او گفت ما به زحمت افتادیم. در وهله ی اول این کلمات در تعارض با قول های 
مسیح به نظر می رسند. عیسی گفت: »بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان و 
گران باران و من شما را آرامی خواهم بخشید. یوغ مرا بر خود گیرید و از من 
تعلیم یابید زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید 

یافت؛ زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک« )مّتی 11: 28-30(. 

باری که مسیح بر ما قرار می دهد همیشه به نظر من سبک نمی آید. با 
این کلمات به نظر می رسد عیسی با دروغ و دغل به ما نزدیک می شود. اّما 
کلمات او راست و درست است. او به کسانی که بار سنگین بر دوش دارند 
استراحت می دهد. کلمات خفیف و سبک اصطالحات نِسبی هستند. خفیف 
به میزان سختی مرتبط است. سبکی به میزان سنگینی مرتبط است. چیزی 
می شود.  قابل حمل  کاماًل  مسیح  با  است،  مسیح حملش سخت  بدون  که 
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چیزی که به تنهایی برای حمل سنگین است، با کمک او باری بسیار سبک 
برای حمل می شود. 

دقیقاً این حضور و کمک مسیح در دوران رنج است که دوام آوردن زیر 
این فشار را برای ما ممکن می کند. به خاطر مسیح است که پولس پیروزمندانه 
اعالم می کند اگرچه زحمت کشیده اّما شکنجه نشده است. ممکن است حس 
اّما  فلزات هستیم،  اسقاطی در دستگاه فشرده ساز  اتوموبیل های  کنیم مثل 
مسیح مثل یک سپر ایستاده تا مانع شود فشاری که به ما می آید ما را کاماًل 

له کند.

اینکه بدون مسیح رنج بکشیم یعنی صددرصد و کامل در خطر له شدن 
قرار بگیریم. بیشتر اوقات برایم جای تعّجب دارد که مردم بدون قدرتی که 
در مسیح وجود دارد از پس آزمایش های زندگی برمی آیند. حضور و تسلّی او 
آن قدر حیاتی است که تعّجب نمی کنم وقتی می بینم بی ایمانان، مسیحیان 
اتهام کارل مارکس  مّتهم می کنند.  تکیه گاه  به عنوان  از دین  استفاده  به  را 
می کرد،  اشاره  افیون  به  او  توده هاست«.  افیون  »دین  که  داریم  یاد  به  را 
اتّهام  استفاده می شود. دیگران  اثرات درد  برای کاهش  ماّده ی مخّدری که 
آن  از  سختی  دوران  در  ضعیفان  که  است  دارویی  دین  که  کرده اند  وارد 

استفاده می کنند.

چند سال پیش یک جراحی زانو داشتم. در دوران بهبودی از عصا استفاده 
به همین صورت چند  نیاز داشتم.  به آن  می کردم. استفاده می کردم چون 
سال قبلش برای عمل دیگری در بیمارستان بودم. بعد از جراحی هر چهار 
ساعت مسکن دریافت می کردم. یادم هست که در آن چهار ساعت به ساعت 
نگاه می کردم و مشتاقانه منتظر لحظه ای بودم که دکمه ی احضار پرستار را 
فشار می دادم تا یک دوز دریافت کنم. من برای مسّکن ها خوش حال بودم 
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همان طور که چند سال بعد برای عصاهایم خوش حال بودم. 

من خیلی بیشتر برای وجود مسیح قدردان هستم. اینکه در دوران سختی 
او را برای کمک بخوانیم اصاًل خجالت ندارد. این مایه ی شادی اوست که در 
زمان درد به ما کمک کند. در رحمت خدا برای افراد رنجبر هیچ رسوایی 
می بینند  آسیب  وقتی  و  است  متأسف  فرزندانش  برای  پدر  مثل  او  نیست. 
آن ها را به آرامش سوق می دهد. رنج کشیدن بدون تسلّی خدا مزیّت نیست. 

برخالف مارکس، تکّیه به تسلّی او نقطه ضعف نیست. 

شگفتزدهازرنج
با رنج  اغلب  اضافه کرد »متحّیر ولی مأیوس نی«. بهت و تحیر  پولس 
اتفاق می افتد اغلب گیج و  همراه است. وقتی یک بیماری یا ُغّصه برایمان 
آشفته می شویم. اولین سؤالی که می پرسیم این است که »چرا؟ چطور خدا 

اجازه داد این اتفاق برای من بیفتد؟«

داستان پدر پریشانی یادم هست که از مرگ پسرش به شّدت اندوهگین 
بود. او به دیدن شبانش رفت و در عصبانیت و با گیجی پرسید »وقتی پسرم 
وقتی  داد »همان جایی که  پاسخ  آرام  با روحی  بود؟« شبان  ُمرد خدا کجا 

پسرش ُمرد.«.

عنصر شگفتی، با رنج در ارتباط است. ما قباًل دریافتیم که درد جزئی 
از زندگی است اّما فرآیند یادگیری معموالً تدریجی است. من از روشی که 
به درد واکنش نشان می دهد خوشم می آید. وقتی چیزی  نوه ی سه ساله ام 
اذیتش کند می گوید »پاپا من یک "آخ" دارم«. او کلمه ی آخ را به عنوان اسم 
استفاده می کند. اگر "آخ" او کم باشد، یک بوس ساده آن را از بین می برد. 
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اگر شدیدتر باشد، او تقاضای یک »ناز و نوازش« می کند.

کودکی  وقتی  هستند.  کوچک  کودکی  کبودی های  و  بیماری ها  بیشتر 
او  نمی شود.  نگران  سرطان  درمورد  معموالً  می شود،  معده  ویروس  دچار 
خیلی سریع یاد می گیرد که درد بیماری بچگی زود تمام می شود. هرچند 
ما بزرگ ترها به سطح دیگری از بیماری و درد می رویم. ما وقتی به بیماری 
از  نیستیم، هرچند که  آماده  کاماًل  برایش  جّدی تری مبتال می شویم هرگز 

پله های آمادگی باال می رویم. 

اولین باری که دخترم بیمارستان را دید یادم هست. شش سالش بود و 
باید لوزه هایش را برمی داشت. ما به عنوان پدر و مادرش تمام مراحل آماده 
کردنش و حمایت از او را درمقابل چیزی که قرار است اتفاق بیفتد انجام داده 
بودیم. برای او کتاب های کودکان درمورد رفتن به بیمارستان خواندیم. او را 

مطمئن کردیم که بعد از عمل اجازه دارد بستنی مورد عالقه اش را بخورد. 

با رنگ های  بیمارستان  اطفال  بود! بخش  بیمارستان ماجرایی  به  رفتن 
روشن تزئین شده بود. پرستاران با دخترمان و هم اتاقی هایش با اسباب بازی 

بازی می کردند. روحیه اش باال و نگرانی اش پایین بود.

منتظر  ریکاوری  اتاق  در  ما  بردند،  جراحی  برای  را  دخترم  وقتی 
بازگشت شان بودیم. هرگز نگاه دخترم را به خودم بعد از بیدار شدنش فراموش 
نمی کنم. نگاهی ترحم انگیز بود. گوشه های لبش خون خشک  شده چسبیده 
ترسیده،  نگاه  چیز  به یادماندنی ترین  اّما  بود.  سفید  گچ  مثل  صورتش  بود. 
شوک شده و افشاگرش بود. او آستانه ی درد جدیدی را تجربه کرده بود. انگار 
با چشمانش به من می گفت »چه طور تونستی؟ می دونستی این طور می شه 
و بهم دروغ گفتی«. در آن لحظه آخرین چیزی که برایش اهمّیت داشت، 
بستنی بود. او با دردش غافلگیر شده بود چون چیزی نبود که انتظارش را 
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داشت. 

مطمئنم دخترم همان سؤال هایی از من داشت که ما از پدر آسمانی مان، 
وقتی دردی ناگهانی به ما حمله می کند، داریم. مثل دخترم اغلب شگفت زده 
این  بیفتد.  اتفاق  برایمان  دردی  چنین  داد  اجازه  خدا  چرا  که  می شویم 
شگفتی چندان هم از آنچه خدا ما را به سمت اعتقادش هدایت کرده ناشی 
شنیده ایم.  گمراه  معلّمان  از  که  می شود  ناشی  چیزهایی  از  بلکه  نمی شود 
شخص افراطی ای که به ما قول یک زندگی خالی از رنج را می دهد، منبعش 

را از جایی به غیر از کتاب مقّدس پیدا کرده است. 

درواقع کتاب مقّدس به ما گوشزد می کند رنج کشیدن را چیزی عجیب یا 
غیرمعمول ندانیم. پطرس نوشت: »ای حبیبان، تعّجب منمایید از این آتشی 
که در میان شماست، و به جهت امتحان شما می آید، که گویا چیزی غریب 
هستید،  مسیح  زحمات  شریک  که  به قدری  بلکه  باشد:  شده  واقع  شما  بر 
خشنود شوید، تا در هنگام ظهور جالل وی شادی و وجد نمایید« )رساله اول 
پطرس 4: 19(. این کلمات، بازتاب گفته ی پولس درمورد »به کمال رساندن 
نقص های زحمات« در رنج مسیح )کولسیان 1: 24( است، جمله ی عجیبی 

که در فصل بعدی با دّقت بیشتری بررسی خواهیم کرد. 

پطرس این کلمات را اضافه می کند: »پس زنهار هیچ یکی از شما چون 
اگر چون مسیحی عذاب  لکن  نکشد.  یا فضول عذاب  یا شریر  یا دزد  قاتل 
نماید« )رساله  این اسم خدا را تمجید  به  بلکه  بکشد، پس شرمنده نشود، 
اول پطرس 4: 16-15(. وقتی گناهکار به خاطر گناهش رنج می کشد، ممکن 
است اندوهگین شود اّما دلیلی ندارد که مبهوت شود. جای شگفتی نیست 
که مجازات باید نتیجه ی گناه باشد. شرمی همراه این نوع از رنج وجود دارد. 

رنج کشیدن برای یک مسیحی باعث شرم نیست. پطرس نتیجه می گیرد: 
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»پس کسانی نیز که برحسب اراده ی خدا زحمت کشند، جان های خود را 
در نیکوکاری به خالق امین بسپارند« )رساله اول پطرس 4: 19(. در اینجا 
پطرس هر شکی درمورد این سؤال را که آیا این اراده ی خداست که ما باید 
رنج بکشیم از بین می برد. او از آن هایی صحبت می کند که »برحسب اراده ی 
خدا« رنج می کشند. این متن یعنی رنج، خودش قسمتی از اراده ی مطلق 

خداست.

پطرس قباًل در رساله اش از ثمره ی رنج صحبت کرده بود:

راه ضرورت در  از  اندکی  و در آن وجد می نمایید، هرچند در حال، 
از  که  شما،  ایمان  آزمایش  تا  شده اید،  محزون  گوناگون  تجربه های 
طالی فانی با آزموده شدن در آتش، گران بهاتر است، برای تسبیح و 
جالل و اکرام یافت شود در حین ظهور عیسی مسیح: که او را اگرچه 
او  بر  لکن  را نمی بینید؛  او  اگرچه  االن  و  ندیده اید محّبت می نمایید 
ایمان آورده، وجد می نمایید با خرمی ای که نمی توان بیان کرد و پر از 
جالل است: و انجام ایمان خود، یعنی نجات جان خویش را می یابید.

)رساله ی اول پطرس 1: 6-9(

این متن نشان می دهد که چگونه ممکن است متحّیر شویم ولی مأیوس 
نه. رنج ما هدفی دارد - به جهت انجام ایمان مان، که نجات جان ما است، به 
ما کمک می کند. رنج یک دیگ مواد مذاب است. همان طور که طال در آتش 
خالص شده و زواید و ناخالصی هایش تصفّیه می شود، ایمان ما هم با آتش 
آزمایش می شود. طال از بین می رود. جان ما نه. ما درد و غم را دوره ای تجربه 
می کنیم. درحالی که در آتش هستیم، بُهت به ما هجوم می آورد. اّما آتش وجه 
دیگری هم دارد. وقتی ناخالصی ها از بین بروند، اصالت ایمان برای نجات جان 

ما، تهذیب و خالص می گردد.
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 یأسوآرزویمرگ
زمانی که ما رنج خود را بی معنا - بدون هدف - ببینیم، آن وقت است که 
وسوسه ی یأس به سراغ مان می آید. یک زن قادر است درد زایمان را برای به 
دنیا آمدن فرزند تحّمل کند، چون می داند نتیجه ی پایانی، زندگی جدیدی 
خواهد بود. اّما همه ی کسانی که بیماری العالج دارند، مثل آن هایی که فرزند 
به دنیا می آورند، امید به نتیجه ی خوب ندارند. اگر مرگ پایان باشد، رنجی 

که همراه آن است باید ما را به یأس کامل و قطعی سوق دهد. 

به  رو  بلکه  نیست  مرگ  به  رو  مرگ  که  است  این  مسیح  پیام  هرچند 
زندگی است. پس تشبیه به دنیا آمدن بّچه کاربرد دارد. درواقع برای توصیف 
رنج مسیح و کل خلقت استفاده می شود. اشعیا نوشت »ثمره ی  مشّقت  جان  
خویش  را خواهد دید و سیر خواهد شد« )اشعیا 53: 11(. همین طور پولس 
به ما گفت: »زیرا می دانیم که تمام خلقت تا اآلن باهم در آه کشیدن و درد 
زه می باشند. و نه این فقط، بلکه ما نیز که نوبر روح را یافته ایم، در خود آه 
 :8 )رومیان  خود«  یعنی خالصی جسم  پسرخواندگی،  انتظار  در  می کشیم 

 .)22-23

کشیدن  رنج  درد  شویم.  مأیوس  نباید  اّما  شویم،  مبهوت  است  ممکن 
خودش به تنهایی برای سوق دادن ما به ناامیدی کافی است؛ یأسی که برای 

رستگاری پیش رویمان ما را متقاعد نمی کند.

بااین حال حّتی آن رستگاری هم برای حفظ ما از نزدیک شدن به حاشیه ی 
بزرگ ترین  کشمکش  از  مکّرراً  کتاب مقّدس  نیست.  کافی  همیشه  یأس 
قدیسان با مسأله ی یأس پرده برمی دارد. بیشتر از یک شخصّیت کتاب مقّدس 

روز تولّدش را لعن کرده و تقاضای موهبت مرگ کرده است. 

موسی وقتی با شب تاریک روح مواجه شد، بر سر خدا فریاد کشید:  »و 
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اگر با من  چنین  رفتار نمایی ، پس  هرگاه  در نظر تو التفات  یافتم  مرا کشته ، 
نابود ساز تا بدبختی  خود را نبینم!« )اعداد 11: 15(. ایوب به روز تولّدش لعن 
فرستاد و گفت: »چرا از رحم مادرم نمردم؟ و چون از شکم بیرون آمدم، چرا 
جان ندادم؟ چرا زانوها مرا قبول کردند، و پستان ها تا مکیدم؟ زیرا تابحال 
می خوابیدم و آرام می شدم. در خواب می بودم و استراحت می یافتم« )ایوب 
3: 13-11(. ارمیا احساسات مشابهی را بیان کرد: »ملعون باد روزی که در 
آن مولود شدم و مبارک مباد روزی که مادرم مرا زایید. ملعون باد کسی که 
پدر مرا مژده داد . گفت که برای تو ولد نرینه ای زاییده شده است و او را 
بسیار شادمان گردانید.... چرا از رحم بیرون آمدم تا مشّقت و غم را مشاهده 

نمایم و روزهایم در خجالت تلف شود؟« )ارمیا 20: 14-15، 18(. 

اعماق هل داده می شویم. فیلسوف  این  به  وقتی رنج طول می کشد ما 
دانمارکی سورن کی یرک گارد گفته یکی از بدترین حاالتی که انسان می تواند 
با آن مواجه شود این است که بخواهد بمیرد اّما اجازه نداشته باشد این کار 
را انجام دهد. من شخصاً با افرادی در این شرایط برخورد داشته ام. بسیاری 
معطل  را  من  ببرد. چرا  مرا  دارم خدا  »آرزو  به من می گویند:  پیر  افراد  از 

می کند؟«

مرگباعّزت؟
میل شدید به رها شدن از رنج در عمق موضوع آسان کشی نهفته است. 
این بحث وجود دارد که ما نسبت به حیوانات بیشتر انسانی رفتار می کنیم 
تا نسبت به انسان های دیگر. ما به اسب ها شلیک می کنیم و سگ هایمان را 
با دارو می کشیم اّما زندگی انسانی را تا آنجا که ممکن است حفظ می کنیم. 

از نظر تاریخی هم کلیسا و هم حرفه ی پزشکی )پیروان سوگندنامه ی 
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برای  که می توانیم  هرکاری  باید  ما  که  کرده اند  دنبال  را  این شعار  بقراط( 
حفظ زندگی انجام دهیم. اّما با پیدایش شیوه های جدید حاال می توان افراد را 
بدون اینکه هیچ امیدی برای بهبود داشته باشند، ازنظر فنی زنده نگه داشت. 
بنابراین تکنولوژی جدید دوراهی های اخالقی جّدی بر سر راه مسأله ی مرگ 

قرار داده است. 

باید بگویم که خدا به ما اجازه ی خودکشی نداده است. خودکشی، در 
کامل ترین توضیحش، تسلیم  شده به یأس را شرح می دهد. )نه به این معنی 
که خودکشی گناهی نابخشودنی باشد. مردم به دالیل مختلف و تحت شرایط 
که  فردی  ذهنی  وضعیت  نمی دانیم  واقعاً  ما  می کنند.  خودکشی  گوناگون 
به  را  بوده است. ما سؤال سرنوشت مرتکب خودکشی  خودکشی کرده چه 
زیاد  رنج  ما می دانیم هرقدر هم که دشواری های  رحمت خدا می سپاریم.( 

باشد، گزینه ی خودکشی برای مردن به ما داده نشده است.

در بحث بر سر آسان کشی بین آسان کشی فّعال و منفعل تمایز وجود 
رنج می کشد  فردی که  برای کشتن  یعنی مستقیماً  فّعال  دارد. آسان کشی 
قدم برداریم. که کارهایی مثل تزریق کشنده را شامل می شود. آسان کشی 
منفعل به زبان ساده یعنی قطع استفاده از روش های غیرعادی حفظ حیات. 
آسان کشی منفعل گاهی به عنوان »دست از کار کشیدن« یا »در کار طبیعت 
دخالت نکردن« هم شناخته می شود. در اینجا موضوع مردن باعّزت، اهمّیتی 

تاّم پیدا می کند. 

پزشک  هشتصد  از  متشکل  مجمعی  در  تا  شد  خواسته  من  از  یک بار 
به شّدت  پزشکان  کنم.  سخنرانی  کشیدن«  کار  از  »دست  موضوع  درمورد 
باید  چه کسی  کشید؟  کار  از  دست  باید  چطور  بودند.  آگاه  مسائل  درمورد 

دست از کار بکشد؟ چه  موقع باید دست از کار کشید؟ 



رنج، بهت و یأس

23

وقتی به ابزارهای گوناگون برای حفظ غیرطبیعی زندگی فکر می کنیم، 
وجود  هم  کشیدن«  کار  از  »دست  برای  زیادی  روش های  که  است  روشن 
شخص  بدهیم  اجازه  و  شوند  جدا  می توانند  رگ  به  مّتصل  لوله های  دارد. 
درمان  شوند.  خاموش  می توانند  اکسیژن  دستگاه های  بمیرد.  گرسنگی  از 
می تواند متوقف شود. وقتی این گام ها برداشته شوند، خط بین آسان کشی به 
اصطالح فّعال و منفعل به سرعت محو می شود. عالوه براین، تفاوت بین ابزار 
عادی و غیرعادی حفظ حیات همیشه روشن نیست. ابزار غیرعادی دیروز، 

ابزار عادی امروز می شود. 

مسأله با این سؤال پیچیده می شود که چه کسی این تصمیم را بگیرد. 
تصمیم  این  پیرامون  گناه  زیر  خانواده  کند.  بازی  را  نقش خدا  نباید  دکتر 
می توانند خرد شوند. هیچ شبانی برای این وظیفه شایسته به نظر نمی رسد و 
وحشتناک است که این کار را به دستان جامعه ی حقوقی بسپاریم. بااین حال 
تصمیم  باید  روز  هر  جهان  سراسر  بیمارستان های  در  موضوع  این  درمورد 

گرفته شود. تصمیم نگرفتن هم خود تصمیمی است که باید گرفته شود. 

اول  از دو چیز مطمئنم.  اّما  ندارم،  را  این دوراهی  من تمام جواب های 
انسان  زندگی  تقّدس  فراگیر  اصل  پرتو  در  باید  موضوعات  درباره ی  اینکه 
تصمیم گرفته شود. ما باید هرچه در توان داریم انجام دهیم تا حفظ زندگی 
انسان را تضمین کنیم. اگر قرار است اشتباهی کنیم بهتر است این اشتباه به 
نفع زندگی باشد تا اینکه به هر روشی آن را بی ارزش کنیم. دوم اینکه این 
تصمیم باید حداقل سه و شاید چهار گروه را دربر گیرد. این گروه ها شامل 

پزشکان، خانواده، روحانیون و درصورت امکان خود بیمار می شود. 

این موضوع قسمتی از بهت در رنج است. تصمیماتی که می گیریم به هر 
قیمتی که شده نباید از سر یأس و ناامیدی باشند. در تمام لحظات باید هدف 
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رستگاری را در ذهن نگه داریم مبادا که امید با یأس از بین برود. 

همان طور که قباًل اشاره کردم تنها راه پرهیز از یأس، قرار دادن ایمان در 
عیسی مسیح برای نجاتی است که خدا تدارک دیده است. داود این موضوع 
را خالصه کرده: »اگر باور نمی کردم که احسان خداوند را در زمین زندگان 
این  مشابه  رساله ای  در  رسول  پولس  همین طور   .)13 )مزامیر27:  ببینم« 

مزمور، گفته: »متحّیر ولی مأیوس نی«، هم چنین نوشت:

زیرا ای برادران نمی خواهیم شما بی خبر باشید از تنگی ای که در آسیا 
به ما عارض گردید که بی نهایت و فوق از طاقت بار کشیدیم، به حّدی که از 
جان هم مأیوس شدیم. لکن در خود فتوای موت داشتیم تا بر خود توّکل 
نکنیم، بلکه بر خدا که مردگان را برمی خیزاند، که ما را از چنین موت رهانید 
و می رهاند و به او امیدواریم که بعد از این هم خواهد رهانید )دوم قرنتیان 

.)8-10 :1

اّما یأس او محدود بود. یأس غایی نبود. او از  پولس به یأس وارد شد. 
زندگی زمینی خود ناامید بود. مطمئن بود که قرار است بمیرد. اّما پولس از 
رهایی اصلی از مرگ مأیوس نبود. او قول مسیح را درمورد پیروزی بر مرگ 

می دانست.
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فصل دوم

قدمزدندرمیانغمها

»او بی نهایت غمگین و دردناک شد.«

متی 26: 37

وقتی عیسی برای دعا به باغ جتسیمانی وارد شد، غم و درد عمیق بر 
روحش اثر خود را گذاشت. این لحظه، لحظه ی رنجی شدید برای او بود. او 
به اوج مصیبت عظمیش نزدیک بود. مصیبت عظیم عیسی نقطه ی کانونی 
برای  مولود شده ی خدا  پسر  به جز  بود. هیچ کس  او  الهی  رسالت  و  وظیفه 

رنجی بزرگ تر توّسط خدا فراخوانده نشده بود. 

منجی ما یک منجی رنجبر بود. او پیش از ما به وادی رنج و مرگ رفت. 
او به جایی رفت که هیچ انسانی برای رفتن به آنجا خوانده نشده بود. پدرش 
جامی برای نوشیدن به او داد که لب های ما هرگز لمس نخواهد کرد. خدا 
هرگز از ما نمی خواهد چیزی قابل مقایسه با دردی که مسیح به خود گرفت 
تحّمل کنیم. هرجا که خدا از ما می خواهد برویم، هرچیزی که به ما فرمان 
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تحملش را داد، از آنچه عیسی تجربه کرد بسیار کمتر خواهد بود. 

عیسی از ابتدای خدمت روحانی خویش از رسالتش آگاه بود. او می دانست 
که محکوم به اعدام است. »بیماری« او عالج ناپذیر بود. بر روی صلیب، پدر 
مبتال  العالج  بیماری های  همه ی  به  بلکه  العالج  بیماری  یک  به  نه  را  او 
کرد. البته نه به این معنا که گزارش نمونه برداری عیسی مثبت اعالم شده 
به سراغ  او  وقتی  است.  داده  پیشرفته  تشخیص جذام  برایش  پزشکی  یا  و 
مرگ رفت، هیچ نشانه ی ظاهری از هیچ بیماری شناخته شده ای در او وجود 
در  او  بود.  نهفته شده  او  در  بیماری ها  فزاینده ی همه ی  درد  بلکه  نداشت. 
بدنش اثرات تخریبی همه ی شّرها، بیماری ها و هر دردی که برای نژاد بشری 

شناخته شده بود را حمل می کرد. 

رنج عیسی بسیار عمیق بود چون پهنه ی شر در جهان بسیار وسیع است. 
پیامد هر گناهی که هرکدام از قومش انجام داده بودند در او قرار گرفته بود. 
حمل این بار وحشتناک وظیفه اش بود. بر دوش گرفتن این درد و بیماری 
رسالتش بود. بزرگی این وحشت ورای فهم ماست. عیسی اّما آن را فهمید، 

چون حمل آن وظیفه ی او بود. 

عیسی برای بازخرید قومش رنج را تحّمل کرد. اّما آن هایی که بازخرید 
کرد، به این وسیله از همه ی دردها و بدبختی ها رها نشدند. در واقع همان طور 
که خواهیم دید، ما که قوم او هستیم به شراکت در رنج او فراخونده شده ایم. 

رسواییمسیحرنجدیده
از  بسیاری  برای  بکشد،  رنج  و  بپوشد  جسم  خدا  پسر  که  عقیده  این 
معاصرانش غیرقابل تصّور بود. اخبار شرم آور عهد جدید این است که خدا 
مجّسم شده است. کلمه ی ازلی و الهی تبدیل به جسم شده بود. جسم او 
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درمقابل همه ی دردهای فیزیکی آسیب پذیر بود. 

نگرش یونانی درمورد خدا آن قدر روحانی و آن قدر اثیری بود که هیچ 
هرگز  آن ها  نظر  در  خدا  نداشت.  وجود  آن  در  تجّسم  مفهوم  برای  جایی 
نمی توانست با هیچ رنج جسمی در ارتباط باشد صرفاً به این خاطر که خدا 

هرگز نمی توانست با هیچ چیز جسمی در ارتباط باشد.

یهودیان می توانستند این عقیده که خدا به شکل انسان ظاهر می شود 
را بپذیرند اّما اینکه خدا در جسم انسان واقعاً رنج بکشد ورای فهم آنان بود. 

بعد از لحظه ای که بزرگ ترین اعتراف پطرس در قیصریه فیلیپس صورت 
گرفت، او یکی از شدیدترین توبیخ ها را از عیسی شنید. قضیه با جواب پطرس 
به سؤال عیسی شروع شد. »شما مرا که می دانید؟« )انجیل مّتی 16: 15(. 

پطرس پاسخ داد »تویی مسیح، پسر خدای زنده!« )16: 16(. 

پطرس برای این پاسخ دعای برکت را از عیسی دریافت کرد: »عیسی در 
جواب وی گفت، خوشابه حال تو ای شمعون بن یونا! زیرا جسم و خون این را 
بر تو کشف نکرده، بلکه پدر من که در آسمان است. و من نیز تو را می گویم 
که تویی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا می کنم و ابواب جهّنم بر 
آن استیال نخواهد یافت.« )16: 18-17(. چه کسی می تواند تحسین بیشتری 

از این دعای خیر ازسوی خود مسیح دریافت کند؟ 

هرچند لحظاتی بعد همین مرد، توبیخی گزنده از عیسی دریافت کرد: 
»دور شو از من ای شیطان زیرا که باعث لغزش من می باشی، زیرا نه امور 

الهی را، بلکه امور انسانی را تفّکر می کنی!« )16: 23(. 

اینجا  در  شد.  گفته  پطرس  به  رو  بلکه  شیطان  به  رو  نه  کلمات  این 
گفت وگو متغّیر و گذرا است. یک لحظه عیسی پطرس را دعا کرد و لحظه ای 
بعد او را »شیطان« خواند. چطور می توانیم این تغییر چشمگیر را در لحن 
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و کلمات توضیح دهیم؟ عیسی به سخت گیری بیش از اندازه در رفتارش با 
مردم عادت نداشت. دورو هم نبود که از یک طرف دهانش به تمجید باز شود 

و از طرف دیگر به نفرین. 

این تغییر صحبت باید در پرتو فاصله ای فهمیده شود که بین تحسین و 
توبیخ سپری شد. این فاصله شامل مشاجره ای بین پطرس و عیسی درمورد 
رنج بود: »و از آن زمان عیسی به شاگردان خود خبر دادن آغاز کرد که رفتن 
او به اورشلیم و زحمِت بسیار کشیدن از مشایخ و رؤسای َکَهنه و کاتبان و 

کشته شدن و در روز سوم برخاستن ضروری است« )16: 21(. 

ما در اینجا می فهمیم که به عیسی نشان داده می شد که باید رنج بکشد و 
بمیرد. سفر او به اورشلیم اختیاری نبود. تقدیر او اجرا کردن بود، قرار مالقاتی 
در جلجتا. این »ضرورت« ریشه در وظیفه  ی عیسی داشت. از او خواسته شده 

بود تا وظیفه ای انجام دهد. وظیفه ی عیسی رنج کشیدن و مردن بود. 

دقیقاً در همین ویژگی وظیفه، پطرس او را به چالش کشید: »و پطرس 
او را گرفته، شروع کرد به منع نمودن و گفت، حاشا از تو ای خداوند که این 

بر تو هرگز واقع نخواهد شد!« )16: 22(.

خصوصی  به صورت  را  خدایش  تا  داشت  ادب  این قدر  پطرس  حداقل 
توبیخ کند. او علنٌا تکبرش را به رخ نکشید، اگرچه روح القدس فرض غیرقابل 

تصّورش را در نوشتار علنی کتاب مقّدس وارد کرد. 

او  کند.  دور  مرگ  و  رنج  از  را  خودش  عیسی  می خواست  پطرس 
نجات دهنده ای می خواست که از رنج در اّمان باشد. او می خواست پادشاهی و 
ملکوت به شیوه ی شیطان به انجام برسد نه به شیوه ی خدا. راه خدا، راه صلیب 
درمیان غم بود. عیسی در درخواست پطرس همان پیشنهاد اغواکننده ای را 

تشخیص داد که شیطان در بیابان پیشنهاد داده بود. 
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در  زمانی  چه  که  می کنند  بحث  موضوع  این  درمورد  الهّیات  عالمان 
زندگی عیسی این آگاهی برایش به وجود آمد که باید رنج بکشد و بمیرد، 
رنج مسیحا خیلی  بیان می کند که عقیده ی  اّما کتاب مقّدس خیلی روشن 
قبل از قیصریه فیلیپس شکل گرفت. از این مفهوم در پیدایش 3: 15 خبر 
داده می شود: »و عداوت در میان تو و زن، و در میان ذّریت تو و ذّریت وی 
می گذارم؛  او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه ی وی را خواهی کوبید«. این 
Protevangelium است، اولین اشاره به بشارتی که قرار است بیاید. بعدها این 

عقیده در مبحث خادم رنج دیده ی اشعیا بسیار باز شد.

عالوه براین، پیش گویی رنج عیسی توّسط شمعون به مریم در معبد خبر 
ایشان را برکت داده، به مادرش مریم گفت،  داده شده بود: »پس شمعون 
اینک، این طفل قرار داده شد، برای افتادن و برخاستن بسیاری از آل اسرائیل 
و برای آیتی که به خالف آن خواهند گفت. و در قلب تو نیز شمشیری فرو 
خواهد رفت تا افکار قلوب بسیاری مکشوف شود« )انجیل لوقا 2: 34-35(. 
این متن روشن می کند مادر عیسی در اولین هفته های زندگی او، خبری از 

فرو رفتن شمشیر دریافت کرده بود.

عیسی در دوازده سالگی اعالم کرد که او باید امور پدرش را داشته باشد 
)انجیل لوقا 2: 49(. آن موقع او از یک باید آگاه بود، یعنی وظیفه ای که اجرا 
آن برعهده اش بود. اینکه آیا در آن سن پایین، او کاماًل متوّجه اهمّیت آن 
وظیفه شد یا خیر، بحثی فرضی است. اّما قطعاً وقتی به باغ جتسیمانی رسید، 

دیگر هیچ سؤالی باقی نمانده بود. 

او در باغ به درون غم خویش گام نهاد. او به شاگردانش گفت: »نَْفِس من 
از غایت الم مشرف به موت شده است. در اینجا مانده با من بیدار باشید« 

)انجیل مّتی 26: 38(.
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کتاب مقّدس به ما می گوید که عیسی بعد از این کلمات، جلوتر به سمت 
باغ زیتون رفت و همان طور که دعا می کرد به روی به زمین افتاد و گفت: 
»ای پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله از من بگردان؛ لیکن نه به خواهش 
من، بلکه به اراده ی تو« )انجیل مّتی 26: 39(. لوقا در گزارش تاریخی خود 
بلیغ تر دعا  به سعی  افتاده،  به مجاهده  اضافه می کند: »پس  را  این کلمات 
کرد، چنانکه عرق او مثل قطرات خون بود که بر زمین می ریخت« )انجیل 

لوقا 22: 44(. 

فقطپذیرشارادهیخدا
من عمیقاً شگفت زده می شوم که با توّجه به گزارش واضح کتاب مقّدس، 
کسی این جسارت را داشته باشد که بگوید »اگر این اراده ات باشد...«، اشتباه 
است، مبتال شده در جسم یا روح برای رهایی دعا کند. به ما گفته شده که 
وقتی ابتال می آید، همیشه خدا مشتاق التیام است، که او هیچ کاری با رنج 
ندارد، و اینکه همه ی کاری که ما باید انجام دهیم این است که پاسخی را که 
با ایمان در جست وجویش بودیم درخواست کنیم. از ما خواسته شده تا قبل 

از صحبت کردن خدا، از او جواب بله بخواهیم. 

ذهن  در  آن ها  باشید!  دور  کتاب مقّدسی  ایمان  تحریف های  چنین  از 
شیطان طراحی شده اند، یعنی کسی که ما را وسوسه می کند تا ایمان را با 
جادو مبادله کنیم. هیچ اندازه از لفاظی پرهیزکارانه نمی تواند چنین دروغی 
را به اعتقادات محکم منتقل کند. باید این حقیقت را بپذیریم که خدا گاهی 
می گوید نه. گاهی ما را برای رنج کشیدن و مردن، فرا می خواند حّتی اگر 

برعکس آن را از او درخواست کنیم. 

هرگز هیچ انسانی به آن جدیّت که مسیح در باغ جتسیمانی دعا کرد، 
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دعا نکرده است. چه کسی عیسی را مّتهم خواهد کرد که به اشتباه در ایمان 
دعا کرده است؟ او با عرقی مثل قطرات خون درخواستش را در پیشگاه پدر 
عرضه کرد: »این پیاله را از من بگردان«. این دعا صریح و بدون ابهام بود - 
عیسی برای رهایی فریاد می کشید. او برای برداشته شدن این جاِم وحشتناک 
اِکراه  این جام  از  انسانی عیسی  از جنبه ی  ذّره  تلخ درخواست می کرد. هر 

داشت. او به پدر التماس می کرد که او را از وظیفه اش آزاد کند. 

بود.  پدر  اراده ی  بود.  پدر  طرح  کشیدن،  رنج  روش  نه.  گفت:  خدا  اّما 
صلیب ایده ی شیطان نبود. مصیبت مسیح نتیجه ی حادثه ای بشری نبود. آن 
ترفند تصادفی قیافا، هیرودیس یا پیالطس نبود. جام آماده و تحویل داده 

شده و توّسط خدای قادر مطلق اجرا شد.

عیسی  باشد...«.  تو  ی  اراده  »اگر  می کند:   مشروط  را  دعایش  عیسی 
»پیشنهاد و درخواست« نداد. او آن قدر پدرش را خوب می شناخت که بفهمد 
شاید این اراده اش نباشد که جام را برگرداند. پس داستان با این کلمات پایان 
نمی گیرد، »و پدر از شری که طراحی کرده بود پشیمان شد، جام را برگرداند 
و عیسی تا پایان عمر با خوبی و خوشی زندگی کرد«. این کلمات به کفر 
نزدیک هستند. انجیل قصه ی پریان نیست. پدر درمورد جام، چانه نمی زند. 
نه به  او پذیرفت. »لیکن  تا آخر بنوشد. و  از عیسی خواسته شد که آن را 

خواهش من، بلکه به اراده ی تو« )انجیل لوقا 22: 42(. 

این »لیکن« بهترین دعای ایمان بود. دعای ایمان خواسته ای نیست که 
بر خدا قرار بدهیم. فرضی از یک درخواست پذیرفته  شده نیست. دعای ایمان 
اصیل، آن است که از دعای عیسی الگو بگیرد. این دعا همیشه در روحی از 
سرسپردگی ادا می شود. در همه ی دعاهایمان ما باید اجازه دهیم خدا، خدا 
باشد. هیچ کس به پدر نمی گوید چه کاری انجام بدهد، حّتی پسر. دعاها قرار 
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است همیشه درخواست هایی باشند که با تواضع و تسلیم نسبت به اراده ی 
پدر، ابراز می شوند. 

ما  است.  اعتماد  ایمان،  واقعی  ذات  است.  اعتماد  دعای  ایمان،  دعای 
انجام  برای  اراده ای  اعتماد  را می داند. روح  بهترین  اطمینان داریم که خدا 
کاری که پدر از ما خواسته است را شامل می شود. مسیح آن نوع از اعتماد را 

در جتسیمانی مجّسم کرد. 

اگرچه متن صریح نیست اّما روشن است که عیسی باغ را با پاسخ پدر به 
درخواستش ترک کرد. هیچ نفرین یا تلخی وجود نداشت. قرار بود گوشت و 
خون او اراده ی پدر را عملی کنند. همان وقت که پدر گفت نه، این موضوع 

خاتمه یافت. عیسی خود را برای صلیب آماده کرد. 

رستگاریازطریقرنج
در زندگی و مصیبت مسیح به وضوح می بینیم که رنج روشی است که 
خدا برای آوردن رستگاری به جهانی ویران شده انتخاب کرده است. عیسی 
به عنوان مرد غم ها شناخته می شد، کسی که با اندوه آشنا بود )اشعیا 53: 
3(. زندگی و خدمت روحانی عیسی دقیقاً از رسالت خادم رنج خدا که توّسط 

اشعیا نبی مطرح شد پیروی می کرد. 

ما داستانی مسحورکننده در کتاب اعمال رسوالن می خوانیم: 

اّما فرشته ی خداوند به فیلیُپس خطاب کرده، گفت، برخیز و به جانب 
جنوب، به راهی که از اورشلیم به سوی َغَزه می رود که صحراست، روانه شو. 
مقتدر  و  خواجه سرا  که  ناگاه شخصی حبشی  که  روانه شد  برخاسته،  پس 
نزد َکْنداِکه، ملکه حبش، و بر تمام خزانه او مختار بود، به اورشلیم به جهت 
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عبادت آمده بود، و در مراجعت بر اّرابه ی خود نشسته، صحیفه ی اشعیا نبی 
را مطالعه می کند. آن گاه روح به فیلیُپس گفت، پیش برو و با آن ارابه همراه 

باش.

آیا  فیلِپس پیش دویده، شنید که اشعیا نبی را مطالعه می کند. گفت، 
می فهمی آنچه را می خوانی؟

فیلیُپس  از  و  مرا هدایت کند.  آنکه کسی  گفت، چگونه می توانم؟ مگر 
خواهش نمود که سوار شده، با او بنشیند.

و فقره ای از کتاب که می خواند این بود که مثل گوسفندی که به مذبح 
را  پشم بُرنده ی خود، همچنین دهان خود  نزد  بّره ای خاموش  و چون  برند 
نمی گشاید. در فروتنی او انصاف از او منقطع شد و نسِب او را که می تواند 

تقریر کرد؟ زیرا که حیات او از زمین برداشته می شود.

پس خواجه سرا به فیلیُپس ملتفت شده، گفت، از تو سؤال می کنم که 
دیگر؟  کسی  درباره ی  یا  خود  درباره ی  می گوید؟  که  درباره ی  را  این  نبی 
آن گاه فیلیُپس زبان خود را گشود و از آن نوشته شروع کرده، وی را به عیسی 

بشارت داد )اعمال رسوالن 8: 26-35(.

خواجه سرای حبشی از فیلیپس سؤالی اساسی دارد. اشعیا 53 را خوانده 
بود و گیج شده بود. پرسید »نبی این را درباره ی که می گوید؟ درباره ی خود 
یا درباره ی کسی دیگر؟« او می خواست بداند چه کسی خادم رنجبر خدا بود. 

که  به حبشی گفت  او  بود.  موضوع  به  مربوط  فیلیپس مستقیماً  پاسخ 
اشعیا از عیسی صحبت می کرد.

با عنوان خادم رنج دیده اسرائیل  را  این حقیقت که عهد جدید عیسی 
می شناساند، آن قدر واضح است که ممکن است شما تعّجب کنید که چرا من 
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وقت گذاشته ام و آن را بسط می دهم. اّما این شدیداً مهم است. در وهله ی 
اول شناخت ما از عیسی به این سؤال گره خورده است. فکر نمی کنم این 
صحبت اغراق باشد که تصویر عهد جدید از عیسی به شکست یا موفقّیت 
این موضوع بستگی دارد. هرچند سؤال دردناک معنی رنج خودمان هم به 

آن گره خورده است.

در دوران نوین کنونی نوعی از تحقیقات در کتاب مقّدس را می بینیم که 
همه ی ارجاعاتی را که پیش بینی های خادم رنجبر اشعیا به عیسی داشته، 
می شود  گفته  کالم  دریک  می کند.  لحاظ  جدید  عهد  نویسندگان  ابداعات 
نویسندگان کتاب مقّدس تاریخ عیسی را »تحریف کرده اند«. این نظریه عقیده 
دارد بعد از اینکه عیسی مصیبت خود را از سر گذراند، رهبران کلیسای اولیه 
آن ها  بنابراین  کنند.  ابداع  رنج ها  این  همه ی  برای  توضیحی  بودند  مجبور 
دهان  در  می کنند. سپس  ایجاد  عیسی  و  اشعیا  رنجبر  خادم  بین  ارتباطی 

عیسی کلماتی قرار می دهند که او هرگز به زبان نیاورده بود. 

منتقدان علیه نگاه کتاب مقّدس به مسیح غرض ورزی می کنند. غرض ورزی 
اگر ما  با آن برخورد می کنند.  با سر  زیاد است که خودشان  ایشان آن قدر 
چیزی از عیسای تاریخی می دانیم، او را کسی می شناسیم که به عنوان خادم 

خدا رنج کشید و مرد.

انجیل لوقا این کلمات عیسی را گزارش می کند: »زیرا به شما می گویم 
که این نوشته در من می باید به انجام رسید، یعنی با گناه کاران محسوب شد؛ 

زیرا هرچه در خصوص من است، انقضا دارد« )انجیل لوقا 22: 37(. 

در اینجا عیسی مستقیماً از اشعیا 53 نقل قول می کند. او خود را با خادم 
رنج کشیده ی خدا مرتبط می داند. ملّت اسرائیل خوانده شده بودند تا خادم 
رنجبر باشند. بعد آن رسالت در یک شخص، که نشان دهنده ی اسرائیل است، 
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شخصی و متبلور شد. پاسخ فیلیپس روشن بود: آن شخص عیسی بود. 

سهیمبودندررنجاو
عیسی برای ما رنج کشید. حاال ما برای سهیم بودن در رنج او فراخوانده 
شدیم. هرچند عیسی منحصراً تحّقق پیش بینی اشعیا بود، هنوز درخواست 
این وظیفه برای ما وجود دارد. ما وظیفه داریم و مفتخر هستیم که در رنج 

مسیح سهیم باشیم. 

دارد:  وجود  رسول  پولس  نوشته های  در  عقیده  این  به  رازآلود  ارجاعی 
زحمات  نقص های  و  می کنم  شادی  شما  راه  در  خود  زحمت های  از  »االن 
مسیح را در بدن خود به کمال می رسانم برای بدن او کلیسا است« )کولسیان 
1: 24(. در اینجا پولس اعالم کرد که در رنج خود، شادی می کند. مطمئناً 
منظورش این نبود که از درد و ابتال، لّذت می برد. درعوض علّت شادی پولس 
در معنی رنج او دیده می شود. او گفت »نقص های زحمات مسیح« را به کمال 

می رساند. 

زحمات  در  می تواند  چیزی  چه  است.  گیج کننده  پولس  توضیح  ظاهراً 
مسیح ناقص باشد؟ آیا مسیح کار بازخرید را نیمه رها کرد و تکمیل آن را 
به پولس سپرد؟ آیا وقتی عیسی روی صلیب فریاد زد: »تمام شد«، اغراق 

می کرد؟ نقص در زحمات مسیح دقیقاً چیست؟ 

است.  ناقص  چیزی  بگوییم  اگر  است  کفر  عیسی،  رنج  ارزش  نظر  از 
به  نمی تواند  هیچ چیز  است.  بی حّدوحصر  کّفاره  برای  او  قربانی  شایستگی 
فرمان برداری کامل او اضافه شود تا آن را حّتی کامل تر کند. چیزی نمی تواند 

کامل تر از کامل باشد. چیزی که مطلقاً کامل است نمی تواند بهتر شود. 
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شایستگی رنج عیسی برای جبران هر گناهی که تا به حال انجام شده و 
خواهد شد، کافی است. یک مرتبه مرگ او برای کّفاره ی همه، نیازی به هیچ 
تکراری ندارد )رساله به عبرانیان 10: 10(. قربانی های عهد عتیق تکرار شدند 
دقیقاً به این خاطر که آن ها سایه هایی ناقص از واقعّیتی بودند که قرار بود 

بیاید )رساله به عبرانیان 10: 1(. 

در  پولس  صحبت های  به  رومی  کاتولیک  کلیسای  که  نبود  تصادفی 
از مفهوم خزانه ی شایستگی هایش حمایت  تا  کولسیان 1: 24 متوّسل شد 
کند، مفهومی که در آن شایستگی های قدیسان ظاهراً به شایستگی مسیح 
اضافه می شود تا نواقص گناهکاران را بپوشاند. این اصل از نظر اصالح طلبان 
پروتستان توفان بود. افول کفایت و کمال رنج مسیح بود که در قلب اعتراض 

مارتین لوتر قرار داشت. 

اگرچه ما قاطعانه تفسیر روم را از این متن رد می کنیم، هنوز سؤال ما 
باقی است. اگر رنج پولس به نقص های زحمات مسیح هیچ شایستگی اضافه 

نمی کند، پس چه چیزی اضافه می کند؟ 

با  رابطه  در  جدید  عهد  کلّی تر  آموزه ی  در  دشوار  سؤال  این  به  پاسخ 
وظیفه ی مؤمنان در سهیم شدن در تحقیر شدن مسیح است. غسل تعمید ما 
داللت دارد بر اینکه ما با مسیح دفن شدیم. پولس مکّرراً اشاره کرد که تا ما 
نخواهیم در شرمندگی عیسی سهیم شویم، در شعف او سهیم نخواهیم بود 

)دوم تیموتائوس 2: 12-11 را ببینید(. 

پولس شاد شد که رنج وی برای کلیسا سودمند بود. کلیسا وظیفه دارد از 
مسیح سرمشق بگیرد. وظیفه دارد تا درمیان غم قدم گذارد. استعاره ی مورد 
عالقه ی پولس برای کلیسا تصویر بدن انسان بود. کلیسا بدن مسیح نامیده 
شده است. در یک معنا، شایسته است کلیسا را »تن گیری مداوم« بنامیم. 
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کلیسا واقعاً بدن اسرارآمیز مسیح بر روی زمین است. 

بار  اولین  وقتی  که  کرد  مرتبط  به خودش  را  کلیسایش  آن قدر  مسیح 
پولس را در جاده ی دمشق صدا زد گفت: »ای شائول، شائول، برای چه بر 
من جفا می کنی؟« )اعمال رسوالن 9: 4، تأکید اضافه شده(. شائول واقعاً بر 
عیسی جفا نمی کرد. عیسی قباًل به آسمان صعود کرده بود. دیگر دشمنی 
شائول برای او غیرممکن بود. شائول مشغول جفا بر مسیحیان بود. اّما عیسی 
چنان وحدتی با کلیسایش احساس می کرد که حمله به بدنش، یعنی کلیسا 

را، حمله ای شخصی بر خودش در نظر گرفت. 

مسیح  است.  ناقص  کلیسا  است؛  کامل  مسیح  نیست.  مسیح  کلیسا 
رستگاری بخش است؛ کلیسا جمعی از رستگار شده هاست. با این حال کلیسا 
متعلّق به مسیح است. کلیسا توّسط مسیح رستگار شده است. کلیسا عروس 

مسیح است. مسیح در کلیسا حلول کرده است. 

با توّجه به این وحدت، کلیسا در رنج مسیح سهیم است. اّما این سهیم 
بودن چیزی به شایستگی مسیح اضافه نمی کند. رنج های مسیحیان ممکن 
دست  کّفاره  به  هیچ وقت  آن ها  اّما  باشد،  سودمند  دیگر  مردم  برای  است 
نمی یابند. من نمی توانم کّفاره ی گناهان شخص دیگری باشم، حّتی کّفاره ی 
برای  است  ممکن  من  رنج  این حال  با  باشم.  نمی توانم  هم  خودم  گناهان 
مردم دیگر بسیار سودمند باشد. ممکن است مثل یک شاهد برای کسی که 

رنج هایش یک کّفاره بود هم خوب باشد. 

کلمه ی معادل برای »شاهد« در عهد جدید، martus است که ریشه ی 
برای  و  رنج می کشند  است. آن هایی که  martyr )شهید(  انگلیسی  کلمه ی 
مسیح می میرند شهید نامیده می شوند چون با رنج خود برای مسیح شهادت 

می دهند.
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آنچه در زحمت های عیسی ناقص است، رنج مستمری است که خدا از 
مردمش خواسته تا تحّمل کنند. خدا از قومش در تمام نسل ها خواسته تا رنج 
بکشند. باز، این رنج قرار نیست هیچ نقصی را در شایستگی مسیح تکمیل 
نماید، بلکه قرار است تقدیرهایمان را به عنوان شاهدهایی برای خادم رنجبر 

کامل خدا به ثمر برساند. 

در شرایط عملی، این به چه معناست؟ پدرم از یک مجموعه خون ریزی های 
مغزی رنج می برد که باعث رنج زیادی برایش شد و درنهایت زندگی اش را 
پایان داد. مطمئنم وقتی درحال رنج کشیدن بود باید از خدا پرسیده باشد، 
»چرا؟« رنج پدرم ظاهراً بی فایده به نظر می رسید. انگار دردش هیچ دلیل 

خوبی نداشت. 

باید خیلی مراقب باشم. فکر نمی کنم رنج پدرم به هیچ طریقی کّفاره ای 
درخصوص  را  خدا  ذهن  بتوانم  نمی کنم  هم  فکر  باشد.  بوده  گناهانم  برای 
دلیل نهایی رنج پدرم بخوانم. اّما این را می دانم:  رنج پدرم تأثیر عمیقی بر 
زندگی من داشت. ازطریق مرگ پدرم بود که مسیح برایم به ارمغان آورده 
شد. نمی گویم که دلیل غایی اینکه پدرم برای رنج و مرگ فراخوانده شد این 
بود که من بتوانم مسیحی شوم. من هدف مطلق خدا را در آن نمی دانم. اّما 
می دانم که خدا از آن رنج در یک روش رهایی بخش برای من استفاده کرد. 

رنج پدرم مرا به بازوهای نجات دهنده ی رنجبر سوق داد. 

ما پیروان مسیح هستیم. ما تا باغ جتسیمانی به دنبال او می رویم. ما او 
را در وادی داوری دنبال می کنیم. ما او را درطول غم همراهی می کنیم. ما تا 
مرگ به دنبال او هستیم. اّما انجیل اعالم می کند که ما تا دروازه های آسمان 
هم به دنبال او هستیم. چون با او رنج می کشیم، با او باال هم می رویم. اگر با 

او سرافکنده شویم، با او هم به مقاّمات باال می رسیم. 
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به خاطر مسیح رنج ما بی فایده نیست. این جزئی از طرح کلّی خداست 
که برای رستگاری جهان از راه رنج انتخاب کرده است.
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معاون مدیرعامل یک شرکت بزرگ به شّدت نسبت به مدیر بخش در 
شرکت حسادت پیدا کرد. مدیر بخش از رابطه ی شخصی نزدیک با رئیس 
هیئت مدیره لّذت می برد. معاون از روی حسادت، شکایتی به رئیس اقامه 

کرد.

او پیشنهاد داد: »فکر می کنم باید از شر جو هاوکینز راحت شویم«. 

فکر  من  ماست.  مدیران  کارآمدترین  از  یکی  او  پرسید: »چرا؟  رئیس 
او وفادارترین  این،  از  به عهده دارد.. و گذشته  او وظیفه ی خطیری  می کنم 

کارمندی است که داریم«.

معاون با بدبینی کامل گفت: »وفادار؟ فکر می کنی وفادار است؟ او وفادار 
است چون چنین حقوق کالنی به او می دهی. به او امتیازهایی می دهی که 
هیچ کس دیگر دریافت نمی کند. گذشته از این، تو یک دیوار حمایتی دور او 
کشیده ای. همه می دانند او سوگلی توست. دوست دارم بدانم اگر به او فشار 
ببین چقدر  بعد  قطع کن  را  مزایایش  و  است. حقوق  وفادار  بیاوری چقدر 

وفادار است«. 
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این پیشنهاد رئیس را آزرد، اّما به این چالش جواب داد. گفت: »خیلی 
خب. بگذار ببینیم. برو و حقوقش را قطع کن. او را کمی تحت فشار قرار بده. 

فکر می کنم می بینی هاوکینز وفادار باقی می ماند«. 

معاون خنده ی نیشداری تحویل داد: »تو فقط او را به من واگذار و او به 
تو و شرکت در یک لحظه خیانت خواهد کرد«. 

باعث  تا  داد  ترتیب  طرحی  و  کرد  ترک  را  مدیره  هیئت  اتاق  معاون، 
زمین زدن جو شود. اول حقوقش را نصف کرد و بیمه ی سالمتش را فسخ 
کرد. بعد به بعضی از همکاران جو نزدیک شد و آن ها را وارد نقشه اش کرد. 
آن ها مشتاق پیوستن به طرح بودند. آن ها با خوشحالی طرح های خراب کاری 
صنعتی را تدارک دیدند تا پیشینه ی بهره وری جو را نابود کنند. گزارش ها 
را دستکاری کردند و مخفیانه بعضی از ماشین آالت کارخانه را مختل کردند. 
ناگهان شکایت های مشتریان بابت کیفیت پایین، بر کار تولید جو، سرازیر 

شد. 

کار  به سختی  او  پذیرفت.  را  آن  بردباری  با  جو  اّما  داشت  ادامه  فشار 
می کرد تا سیل مشکالت مرموزی را که به وجود آمده بود حل کند. این کار 
افزایش فشارها روی  به  فقط به خصومت دشمنانش دامن زد. آن ها شروع 
او کردند. کم کم »اتّفاقات غیرمنتظره« در کارخانه روی دادند. توطئه گران 
حّتی برای خانواده ی جو ایجاد مزاحمت کردند. بیمار شدن ناگهانِی جو وضع 
را بدتر کرد. معاون به پزشکی فاسد رشوه داده بود تا نوع مهلکی از باکتری 

را وارد غذای جو کند. 

دنیای جو شروع به از هم گسیختن کرد. بیماری اش اثر زیان بار خود را 
گذاشت. ستاره ی بخت او همراه با سقوط بهره وری کارخانه اش، رو به افول 
سراغش  به  تندوتیز  انتقادات  با  دوستانش  نزدیک ترین  از  بعضی  گذاشت. 
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آمدند. آن ها پرسیدند: »مشکل کجاست هاوکینز؟ جایی از کارت می لنگد. 
عملکردت پایین آمده. جای تعّجب نیست که حقوقت را کم کرده اند«. 

دوستان جو کم کم به این فکر افتادند که نظر قبلی شان درمورد او اشتباه 
بوده است. آن ها فکر می کردند جو باید کار واقعاً بدی در زندگی اش انجام 
داده باشد که حاال این قدر ناگهانی و حاد رو به وخامت می رود. حّتی یکی 
از دوستانش با مشورتی »معنوی« پیش او آمد. گفت: »جو، باید چیزی را 
باید از سمت خدا  با محّبت برایت بگویم. مشکالتی که حاال داری احتماالًً 
آمده باشد. فکر می کنم همه ی این ها مجازاتی برای گناهان اعتراف نکرده در 

زندگی ات است. شاید اگر توبه کنی همه چیز شروع به بهتر شدن بکنند«.

جو پاسخ داد: »شاید حّق با تو باشد. نمی دانم چه کاری انجام داده ام که 
شایسته ی این شدم اّما مطمئناً در روحم درمورد آن جستجو خواهم کرد«. 

»اّما رئیس حقوقت را نصف کرده. این به تو چیزی نمی گوید؟«

جو جواب داد: »خب، رئیس حّق این کار را دارد. او همیشه نسبت به من 
منصف بوده. مطمئنم می داند دارد چه کار می کند. باید دلیل خوبی برای این 

کارش داشته باشد«. 

فکر می کنم  او یک شب گفت: »عزیزم  وارد عمل شد.  بعد همسر جو 
وقتش شده که استعفا بدهی. سالمتی ات تحلیل رفته و شرکت، سرسوزنی 
برای تو احترام قائل نیست. بعد از سال ها خدمت وفادارانه ات، این طور قدر 
تو را دانستند. بیا بیرون و جایی دیگر از اول شروع کن. دیوانه ای که برای 

شرکتی مثل این هنوز کار می کنی«.

جو جواب داد: »نه عزیزم نمی توانم رها کنم«.

همسرش اصرار کرد: »چرا نه؟«
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 »من به رئیس هیئت مدیره این ِدین را دارم که بمانم«.

 »دیوانه ای؟ تو هیچ ِدینی به او نداری. تو بهترین سال های زندگی ات را 
به او دادی و حاال این شده است. او به تو ِدین دارد. تو هیچ ِدینی به او نداری. 

جو چرا قبول نمی کنی که رئیس چه معامله ی کثیفی با تو کرده«.

جو با عصبانیت گفت: »نه! نمی توانم باور کنم او از قصد، ناعادالنه با من 
رفتار کرده«.

بشنوم  دارم  او صحبت کنی. خیلی دوست  با  رودررو  است  بهتر  »پس 
وقتی با تو مواجه می شود چه می گوید«.

جو قول داد: »باشه، باشه، با او صحبت می کنم«.

روز بعد جو برای دیدن رئیس وقت گرفت. وقتی به سمت اتاق مزیّن شده 
احوالپرسی  او  با  دوستانه  رئیس  هدایت شد،  ساج  دیوارپوش هایی چوب  با 

کرد: »سالم جو. چه کاری از دست من ساخته ست؟«

جو مستقیم رفت سر اصل مطلب. او گله هایش را با موجی از عصبانیت 
بیرون ریخت. پرسید: »این جا چه خبر است؟ شما حقوق من را نصف کردید. 
ایجاد کنند. مزایای  اجازه دادید مشتی دزد در کارخانه  اخالل  ایستادید و 
سالمت من را گرفتید. چه کاری انجام دادم که الیق این رفتار شدم؟ من 
سال ها به شما و شرکت وفادار بودم و حاال با من این طوری رفتار می کنید! 

خب فکر می کنید کی هستید؟«

رئیس با صبوری به انتقاد شدید جو گوش داد. بعد جواب داد. او گفت: 
»بگذار چند سؤال از تو بپرسم جو. آیا تو صاحب این شرکت هستی؟«

جو جواب داد: »نه آقا«.

»آیا تو اینجا را از پایه ساختی؟ آیا سرمایه ی خودت را در این کار به 
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رئیس هیئت  تو  رد می کنی؟  لیست حقوق  درماه  دوبار  تو  انداختی؟  خطر 
مدیره هستی؟«

جو در پاسخ به همه ی این سؤاالت سرش را تکان داد. 

»به من بگو جو، تو که هستی که به من بگویی چطور شرکتم را اداره 
به تو دادم.  را  از آن  به تو قول داده بودم و بیشتر  کنم؟ من هرچیزی که 
به قراردادت نگاه کن. آیا در قرارداد تو تصریح شده که درطول سال ها باید 

همه ی این مزایایی را که به تو دادم دریافت کنی؟ 

باز جو مجبور شد جوابی صادقانه بدهد: »نه آقا، مهربانی شما نسبت به 
من واقعاً بیش از این ها بوده.«. 

»می گویی بیش تر از مهربان با تو بودم. فکر می کنی عوض شدم؟ فکر 
در  می دانم  دقیقاً  می افتد؟  دارد  اتفاقی  چه  اواخر  نیست  حواسم  می کنی 
کارخانه ات چه خبر است. من از نزدیک مسأله را دنبال می کنم. هیچ چیز از 

نگاه من پنهان نمی ماند«.

انجام بدهی. تو در گذشته  برایم  تو بخواهم کاری  از   »جو، می خواهم 
به من اعتماد داشتی. حاال هم به من اعتماد کن. تضمین می کنم که کارها 
را روبراه کنم. من یک نقشه دارم. آن هایی که علیه تو توطئه کرده اند، آنچه 
شایستگی اش را دارند دریافت می کنند. واقعاً فکر می کنی می گذارم قِِسر در 

بروند؟«

جو احساس وحشتناکی داشت. او با لکنت شروع به معذرت خواهی کرد. 
گفت: »متأسفم. من حّق نداشتم به اینجا بیایم و تمام این اتهام ها را به شما 
نسبت بدهم. من یک بار شکایت کردم اّما دیگر این کار را نمی کنم. شما دیگر 
هیچ کلمه ی اعتراض آمیز از دهان من نخواهید شنید. هرکاری می خواهید 

بکنید. من به شما اعتماد دارم«.
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»خانم  گفت:  زد.  صدا  را  منشی اش  بلندگو  از  بعد  زد.  لبخند  رئیس 
فرانکلین. به معاون مدیرعامل بگویید فوراً در دفتر من حاضر شود«.

 »فعاًل نرو جو. چند کلمه ی دیگر هم با تو حرف دارم. اول، می خواهم 
را  اخراجش  می خواهم حکم  بیاید،  اینجا  به  مدیرعامل  معاون  وقتی  بدانی 
قبل  که  حقوقی  دوبرابر  تو  هستی.  مدیرعامل  معاون  تو  صبح  فردا  بدهم. 
مزایای  کرد.  خواهی  دریافت  را  می کردی  دریافت  حقوقت  شدن  نصف  از 
سالمتت برمی گردد. و متخّصصی پیدا می کنم که بتواند بیماری تو را معالجه 

و درمان کند. 

»تو به من وفادار بودی جو، وفادارتر از کارمندان دیگر. تو بدون اینکه 
پشت سر من دشنام بدهی، مسائل را بسیار تحّمل کردی. حاال وقتش است 

که به آنچه حّق توست، برسی«.

دلم  ته  اّما  کردم  شک  که  بود  لحظاتی  »می دانستم.  کرد:  تعّجب  جو 
شرمنده ام که آن همه  واقعاً  را درست می کنید. حاال  می دانستم همه چیز 

اتهام به شما نسبت دادم. چطور می توانید اصاًل من را ببخشید؟«

انجام  نباش. یک چیز هست که خوب می دانم چطور  آن  نگران  »جو، 
بدهم - بخشیدن. من در بخشش استادم. 

گناهورنجباهمدرارتباطند؟
ایوب  از  کتاب مقّدس  داستان  این  که  شده اید  متوّجه  احتماالًً  االن  تا 
با اصطالحات مدرن تغییر داده شده است. داستان  تا حّد زیادی  است که 
ایوب یک مطالعه ی موردی در رنج بشریست. این داستان مرد درستکاری را 
نقل می کند که دستخوش شدیدترین مصائب در این جهان شد. بی توّجهی 
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که  کردند  فرض  آن ها  بود.  شده  او  مصائب  علّت  بر  مزید  ایّوب،  دوستان 
کتاب مقّدس مانع او است. فکر کردند اندازه ی رنج ایوب نسبت مستقیم با 
گناهش دارد. فرض آن ها این بود که در زندگی های ما نسبتی بین رنج و 
گناه وجود دارد. چون رنج ایوب زیاد بود، حتماً نشانه ی بزرگ و زیاد بودن 

گناهانش بود. 

خدا این معادله را مجاز نمی داند. ما سؤالی را به یاد می آوریم که درمورد 
مرد کور مادرزادی از عیسی پرسیده شد: »و وقتی که می رفت، کوری مادرزاد 
این  کرد،  که  گناه  استاد،  ای  گفتند،  کرده،  سؤال  او  از  شاگردانش  و  دید. 
شخص یا والدین او که کور زاییده شد؟ عیسی جواب داد که گناه نه این 
شخص کرد و نه پدر و مادرش، بلکه تا اعمال خدا در وی ظاهر شود« )انجیل 

یوحّنا 9: 1-3(.

در علم منطق، سفسطه ای غیررسمی وجود دارد به نام سفسطه ی قیاس 
ذوحدین جعلی. گاهی سفسطه ی یا این یا آن هم نامیده می شود. این اشتباه 
انگار  داده شود که  نشان  زمانی رخ می دهد که مسأله طوری  استدالل  در 
فقط دو توجیه ممکن برایش وجود دارد درصورتی که در واقعّیت سه گزینه 

یا بیشتر هم وجود دارد.

بعضی مسائل درواقع هویت یا این یا آن دارند. مثاًل یا خدایی وجود دارد 
یا ندارد. گزینه ی سومی وجود ندارد. اّما اینکه بعضی سؤاالت می توانند به دو 
گزینه تنّزل پیدا کنند، دلیل نمی شود که همه ی سؤاالت بتوانند به دو گزینه 
تنزل پیداکنند. این اشتباهی است که شاگردان عیسی در ارتباط با آن مرد 

نابینای مادرزاد انجام دادند. 

فکر کردند  را مالحظه کردند،  اسفناک مرد کور  وقتی شاگردان، وضع 
فقط دو توجیه ممکن برای آن وجود دارد. کوری یا نتیجه ی گناه خود مرد 
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بود یا نتیجه ی گناه پدر و مادر او. 

نبود. یک فرض آن ها  اّما کاماًل بی اساس  بود  اشتباه  فکر آن ها هرچند 
معقول بود. آن ها آن قدر از کتاب مقّدس می دانستند که متوّجه شوند ارتباطی 
گناه  به خاطر  مرگ  و  رنج  که  فهمیدند  آن ها  دارد.  وجود  گناه  و  رنج  بین 
وارد جهان شد. قبل از اینکه گناه وارد جهان شود، هیچ رنج یا مرگی وجود 

نداشت. 

مرگ غیرطبیعی است. ممکن است برای انسان هبوط  کرده طبیعی باشد 
اّما زمانی که انسان خلق شد برایش طبیعی نبود. انسان خلق نشد که بمیرد. 
او با احتمال مرگ خلق شد اّما با ضرورت مرگ، نه. مرگ به عنوان نتیجه ی 
گناه معرفی شد. اگر گناهی وجود نداشت، مرگی هم نبود. اّما زمانی که گناه 
وارد شد، نفرین سقوط اضافه شد. همه ی رنج ها و مرگ از مجموعه ی گناه 

جریان پیدا کرد. 

شاگردان تا حدودی در یک نکته درست می پنداشتند. آن ها آگاه بودند 
که گاهی ارتباط مستقیمی بین گناه یک شخص و رنج وی وجود دارد. مثاًل 
خدا مریم را با جذام، به عنوان سزایی برای گناهش علیه موسی، مبتال کرد 

)اعداد 12: 9-10(.

اشتباه شاگردان آن جا بود که فرض کردند همیشه همبستگی مستقیم، 
یک رابطه ی ثابت، بین گناه شخص و رنج شخص وجود دارد. در این جهان، 
رنج  هستند  الیقش  گناهانشان  به خاطر  آنچه  از  کمتر  خیلی  افراد  بعضی 
می کشند، درحالی که دیگران نبست بیش تری از رنج را تحّمل می کنند. این 
تفاوت در فریاد داود دیده می شود، »ای خداوند تا به کی شریران، تا به کی 

شریران فخر خواهند نمود؟« )مزامیر 94: 3(.

زمان هایی وجود دارد که ما بی گناه به دست مردم دیگر رنج می کشیم. 
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وقتی این اتفاق می افتد، ما قربانی های بی عدالتی هستیم. اّما این بی عدالتی 
رنج  عمودی  در سطحی  تابحال  هیچ کس  می افتد.  اتفاق  افقی  سطحی  در 
نکشیده است. یعنی هیچ کس تابحال به شکل ظالمانه برحسب رابطه اش با 
خدا رنج نکشیده است. تا زمانی که تقصیر گناه را بر دوش داریم نمی توانیم 

اعتراض کنیم که خدا عادل نیست چون اجازه داده ما رنج بکشیم. 

خدا  از  دارم  حّق  من  بکشم،  رنج  من  شود  باعث  اشتباهاً  اگر شخصی 
توجیه بخواهم، درست همان طور که ایوب کرد. اّما درعین حال نباید به خدا 
شکایت کنم که او اشتباه کرده که اجازه داده این رنج برای من اتفاق بیفتد. 
برحسب ارتباطم با مردم دیگر ممکن است بی گناه باشم اّما برحسب ارتباطم 
با خدا من یک قربانی بی گناه نیستم. اینکه من از خدا در تعامالتم با انسان ها 
عدالت بخواهم، یک چیز است. اینکه در ارتباطم با خدا خواستار عدالت باشم 
یک چیز دیگر است. هیچ درخواستی نمی تواند خطرناک تر از درخواست یک 
گناهکار برای عدالت ازجانب خدا باشد. بدترین چیزی که احتماالً می توانست 

برای من اتفاق بیفتد دریافت عدالت محض از خداست. 

»خداازآنقصدنیکیکرد«
شاگردان  که  می ماند  باقی  حقیقت  این  مسائل،  این  همه ی  از  گذشته 
را مرتکب می شوند. آن ها استدالل  هنوز سفسطه ی قیاس ذوحدین جعلی 
برای کورِی مرد را به دو توجیه ممکن محدود کردند )گناه شخص یا گناه 
پدر و مادرش( درصورتی که حداقل یک توضیح دیگر وجود دارد که درنظر 

نگرفتند. 

خالی  »هیچ کدام!«  گفتن  با  را  جعلی  ذوحدین  قیاس  این  باِد  عیسی 
می کند. دلیل اینکه چرا آن مرد نابینا به دنیا آمد گناهش نبود. به خاطر گناه 
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پدر و مادرش هم نبود. عیسی اعالم کرد که آن مرد کور به دنیا آمد تا »تا 
اعمال خدا در وی ظاهر شود«. آن مرد کور مادرزاد به خاطر جالل خدا به 

کوری مبتال شد. 

این حقیقت شگفت آور، آموزه ای اساسی برای ماست. این مثل هشداری 
برای ما عمل می کند که درمورد »چرایی« رنج هایمان زود نتیجه گیری نکنیم.

این مورد،  استفاده کرد. در  بیشتر خود  برای شکوه  از کورِی مرد  خدا 
»پلیدی« که از بیماری و رنج ایجاد شد، برای خدا کارآمد بود. او بر آن پیروز 

شد و طرح شکوهمندانه اش را برای عبور از آن بوجود آورد. 

همین طور ما رنج وحشتناک یوسف را در دستان برادرانش به یاد داریم. 
شد.  ایجاد  آنان  خیانت  به خاطر  تاریخ،  همه ی  برای  خدا  طرح  بااین حال 
یوسف در لحظه ی آشتی با برادرانش، با تعّجب گفت: »شما درباره ی من  بد 
اندیشیدید، لیکن  خدا از آن  قصد نیکی  کرد، تا کاری  کند که  قوم  کثیری  را 

اِحیا نماید، چنان که  امروز شده  است « )پیدایش 50: 20(.

با استفاده از شر برای به نتیجه رساندن نجات  در اینجا می بینیم خدا 
درست  نمی کند.  کم  ذّره ای  را  یوسف  برادران  بدی  خدا  کار  می کند.  کار 
رنج  باعث  کار  این  بود.  رذیالنه  عملی  عیسی  به  یهودا  خیانت  همین گونه، 
ناعادالنه ای برای عیسی شد، همان طور که یوسف قربانی بی عدالتی برادرانش 
خدای  رنج ها،  همه ی  و  دردها  همه ی  بی عدالتی ها،  همه ی  ورای  اّما  بود. 
مطلقی ایستاده که روی نقشه اش برای رستگاری ورای شر، علیه شر و حّتی 

از طریق شر کار می کند. 
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تحتهرشرایطیاعتمادکنید
به روشنی در کتاب  به شاگردانش گفت،  آنچه عیسی درمورد مرد کور 
ایوب تصویر شده است. اگر شاگردان عیسی در این کتاب عهد عتیق تسلط 
همان  آن ها  نمی شدند.  آن  یا  این  یا  سفسطه ی  این  گرفتار  شاید  داشتند، 

اشتباهی را مرتکب شدند که دوستان ایوب کرده بودند. 

بود: »بسیار  اعتراض کرد. پاسخش غم انگیز  به کلمات دوستانش  ایوب 
آیا  هستید.  شما  همه ی   مزاحم ،  تسلّی  دهندگان   شنیدم .  این   مثل   چیزها 
سخنان  باطل  را انتها نخواهد شد؟ و کیست  که  تو را به  جواب  دادن  تحریک  
می کند؟ من  نیز مثل  شما می توانستم  بگویم ، اگر جان  شما در جای  جان  
من  می بود، و سخن ها به  ضّد شما ترتیب  دهم ، و سر خود را بر شما بجنبانم ، 
لیکن  شما را به  دهان  خود تقویّت  می دادم  و تسلّی  لب هایم  غم  شما را رفع  

می نمود« )ایوب 16: 2-5(.

به توصیه ای که همسر ایوب به او کرد توّجه کنید:

و او سفالی  گرفت  تا خود را با آن  بخراشد و در میان  خاکستر نشسته  
بود. و زنش  او را گفت : »آیا تابه حال  کاملّیت  خود را نگاه  می داری ؟ خدا را 

ترک  کن  و بمیر!«

او وی را گفت: »مثل یکی از زنان ابله سخن می گویی! آیا نیکویی را از 
خدا بیابیم و بدی را نیابیم؟« در این همه، ایوب به لب های خود گناه نکرد.

)ایوب 2: 8-10(

روبرو  آن  با  رنج  درخالل  شخص  که  چالش هایی  سخت ترین  از  یکی 
تالش  از  کشیدن  دست  برای  خیرخواهانه  نصیحت های  دریافت  می شود، 
است. این نصیحت ها معموالً از سمت آن هایی است که نزدیک ترین افراد به 
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از همه دوستمان دارند. بهترین دوستان عیسی سعی  ما هستند و بیش تر 
کردند او را از رفتن به اورشلیم منصرف کنند، همان طور که در زمان توبیخ 

پطرس در فصل قبل هم مالحظه کردیم. 

به همین صورت همسر ایوب به او گفت: »خدا را ترک کن و بمیر!« او 
تشویقش کرد تا از شرافتش پا پس بکشد تا دردش را تسکین دهد. او خیر 
شوهرش را می خواست. معلوم بود که نسبت به او دلسوزی داشت. زن ایّوب 
او را تشویق کرد تا راه ساده را انتخاب کند. اّما کلماتش فقط درماندگی ایوب 
را زیادتر کرد. ایوب نفهمید چرا خدا او را برای رنج فراخوانده اّما قطعاً فهمید 
که خدا او را برای رنج فراخوانده بود. برای ایّوب، وفادار ماندن به رسالتش، 
حّتی بدون تالش افراد محبوبش برای انصراف او از این کار، به اندازه ی کافی 

سخت بود.

یک بار از کلیسای بزرگی در جنوب کالیفرنیا دیدار کردم و مرا برای بازدید 
به محوطه بردند. گروه گردشگری، ما را به دیدن مجّسمه ای برد که توّسط 
روبه روی  وقتی  بود.  شده  تراشیده  سنگ  از  اسکاندیناوی  اهل  مجّسمه ساز 
این اثر هنری باشکوه ایستادم، احساساتی شدم. آن مجّسمه شخصّیت ایوب 
را نشان می داد که بدنش از رنج مچاله شده بود. عضله هایش که با جزئّیات 

تراشیده شده بود، شبیه یکی از آثار میکل آنژ بود.

اصل  بر  که  کردم  فکر  هنری  تکنیک  به  شدم،  خیره  پیکره  به  وقتی 
»لحظه ی پرثمر« استوار است، اصلی که توّسط فیلسوف یوهان ِهرِدر بیان 
شد. نّقاش ها و مجّسمه سازان از دوربین های فیلم برداری یا نوار ویدئو برای کار 
هنری شان استفاده نمی کنند. اشیا آن ها، در یک لحظه از زندگی از حرکت 
بازداشته شده اند. هدف هنرمند این است که ذات متبلور شده ی موضوعش 
ما  به  را  بزرگ تری  داستان  بارور، که  یا  پرثمر  لحظه ی  بر یک  تمرکز  با  را 
می گوید، ثبت کند. به همین خاطر است که رام بِراند قبل از اینکه درمورد 
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زندگی های  از  را  زیادی  بگیرد، صحنه های  تصمیم  نقاشی  برای  واحد  قابی 
شخصّیت های کتاب مقّدس به طور کلی طراحی کرد. به همین خاطر است که 
میکل آنژ داود را درحالی تصویر کرده که دستش به طرف یک سنگ دراز 
است. به همین خاطر است که مجّسمه ی متفّکر رودن درحال تفّکر معلّق 
مانده است. به همین خاطر است که در مجّسمه ی پیه تا بدن مسیح در آغوش 

مادرش نگه داشته شده است. 

مجّسمه سازی که تصویر ایوب را که من در باغ کلیسا دیدم درست کرده 
بود، او را در لحظه ی پرثمر - در حضیض رنج وی، گیر انداخته بود. در پایین 
مجّسمه، روی سنگ تراشیده شده، این کلمات نوشته شده اند: »اگرچه  مرا 

بُکشد، برای  او انتظار خواهم  کشید.« )ایوب 13: 15(.

اشک  در سکوت  و  ایستادم  دیدم،  مجّسمه  پایین  را  کلمات  این  وقتی 
ریختم. هیچ کلمه ای از زبان هیچ انسان فانی به اندازه ی این کلمات شهادت 

که بر زبان ایوب جاری شدند، شجاعانه نبوده است.

خوِدخدابهمثابهیپاسخیبه»چرا؟«
اعتماد ایوب متزلزل شد اّما هرگز از بین نرفت. او سوگواری کرد. گریه 
کرد. اعتراض کرد. سؤال پرسید. حّتی روز تولّدش را نفرین کرد. اّما محکم 
به تنها امیدش یعنی اعتمادش به خدا چسبید. ایوب گاهی نزدیک به سقوط 
قرار گرفت. اّما طاقت آورد. او همسرش را توبیخ کرد. اّما هرگز به خدا دشنام 

نداد. 

او جداً می خواست  برای پاسخ به سؤاالتش بر سر خدا فریاد زد.  ایوب 
بداند چرا برای تحّمل این حجم از رنج فراخوانده شده است. درنهایت خدا در 
بیرون توفان به او پاسخ داد. اّما این پاسخ چیزی نبود که ایوب انتظار داشت. 
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خدا از دادن توضیحی مفّصل به ایوب درمورد علّت ابتالی او سرباز زد. خدا 
پند رازآلود خود را برای ایوب فاش نکرد. 

بود.  از خود خدا  ایوب داد مکاشفه ای  به  تنها جوابی که خدا  درنهایت 
گویی خدا به او گفت، »ایوب، من جواب تو هستم«. از ایوب خواسته نشد که 
به یک طرح اعتماد کند، بلکه از او خواسته شد تا به یک شخص اعتماد کند، 
خدایی شخصی که حاکم، خردمند و خّیر است. انگار خدا به ایوب گفت: »پِی 
ببر که من چه کسی هستم. وقتی من را بشناسی، به اندازه ی کنترل همه چیز 

شناخت پیدا کرده ای«. 

خدا از ایوب خواست تا ایمانی راسخ را تمرین کند. ایمان راسخ، ایمانی 
کورکورانه نیست. ایمانی با بصیرت است، بصیرتی که با شناخت شخصّیت 

خدا روشن می شود. 

از  و  نکند  آشکار  ما  برای  خودش  درمورد  چیزی  هیچ  هرگز  خدا  اگر 
ایمان،  برای  درخواست  این  کنیم،  اعتماد  او  به  تاریکی  این  در  بخواهد  ما 
ایمانِی  پرش  تا  ما خواسته می شد  از  آن  صورت  در  بود.  کورکورانه خواهد 

کورکورانه به ورطه ی وحشتناک تاریکی داشته باشیم.

اّما خدا هرگز چنین پرش های احمقانه ای از ما نخواسته است. هرگز از 
از ما می خواهد تاریکی را  ما نخواسته که به سمت تاریکی بپریم. برعکس 
ترک کنیم و به نور وارد شویم. این نور سیمای خودش است. این نور تابان 
شخصّیتش است که هیچ سایه ی گردشی ندارد. وقتی ما در درخشش تابناک 

شکوه شخصّیتش شستشو شویم، اعتماد کورکورانه محسوب نمی شود. 

زمانی که ایوب گفت، »اگرچه  مرا بُکشد، برای  او انتظار خواهم  کشید.«، 
ایّوب به ما نشان داد که اگرچه دانش او از خدا محدود، اّما با این حال عمیق 
است. او آن قدر درمورد شخصّیت خدا شناخت داشت که می دانست خدا قابل 
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اعتماد بود )و همیشه خواهد بود(. قابل اعتماد صرفاً یعنی شایسته ی اعتماد. 

خدا شایسته ی اعتماد است. او ارزش اعتماد ما به خودش را دارد. هرچه 
اعتماد  قابل  چقدر  که  می فهمیم  بیشتر  شویم،  متوّجه  را  او  کمال  بیشتر 
است. به همین خاطر است که سفرهای زیارتی مسیحی از ایمان به ایمان، 
از قدرت به قدرت و از شکوه به شکوه است. آن حرکت به سمت اوج است. 
شگفت اینکه این پیشرفت از رنج و غم عبور می کند. به همین دلیل پولس 
این کلمات را نوشت: »و نه این تنها بلکه در مصیبت ها هم فخر می کنیم، 
چون که می دانیم که مصیبت صبر را پیدا می کند، و صبر امتحان را و امتحان 
امید را. و امید باعث شرمساری نمی شود زیرا که محّبت خدا در دل های ما به 

روح القدس که به ما عطا شد ریخته شده است« )رومیان 5: 3-5(. 

در اینجا به ما گفته می شود »امید باعث شرمساری نمی شود«. براساس 
ترجمه های دیگر، یعنی امیدی که به خاطر آن شرمنده نباشیم یا خجالت 

نکشیم. 

امید کورکورانه، مثل ایمان کورکورانه، درواقع باعث شرمساری ما می شود. 
امید کورکورانه بی هدف، کورمال در تاریکی راه می رود. پایش به موانع ناپیدا 
گیر می کند و سکندری می خورد. اینکه تمام امید شخص بر یک هدف واحد 

قرار داده شود و آن هدف تحّقق پیدا نکند، باعث شرمساری می شود.

ما  گستاخی  اگر  آورد.  به بار  شرمساری  می تواند  است  کور  که  امیدی 
توجیه نشود، جسارت می کنیم و در بی آبرویی رها می شویم. اّما امیدی که در 
مسیح قرار دارد، منجر به شرمساری نخواهد شد. شرم بر آن هایی قرار دارد 
که امیدشان را به چیز دیگری می بندند. امیدی که هیچ قدرتی برای غلبه بر 

رنج ندارد شکست می خورد. 

اگر من به چیزی یا کسی کمتر از او، که قدرت غلبه بر رنج و درنهایت 



شگفت زده از رنج

56

مرگ را دارد، امید داشته باشم، محکوم به شرمساری بی چون وچرا هستم. 
رنج من را به ناامیدی سوق می دهد و شخصّیتی که خواهم داشت، متالشی 
اندوه  و  را در دوران غم  ما  استقامت  امید مسیح است که  این  است.   شده 
ممکن می کند. ما لنگری برای روح هایمان داریم که به کسی تکّیه داده که 

برای ما مسیر را پیمود و پیروز شد.
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فصل چهارم

هدفازرنج

یک گرایش نهفته ی الهّیاتی وجود دارد که در کتاب جامعه وجود دارد و 
بارها و بارها موفق می شود. ما آن را وقتی سلیمان تصریح می کند »برای  هر 
چیز زمانی  است  و هر مطلبی  را زیر آسمان  وقتی  است . وقتی  برای  والدت  
و وقتی  برای  موت . وقتی  برای  غرس  نمودن  و وقتی  برای  کندن  مغروس« 
سلیمان  می شود.  ظاهر  هم  دیگر  جای  در  اّما  می بینیم،   )1-2  :3 )جامعه 
می نویسد: »و فهمیدم که هرآنچه خدا می کند تا ابداآلباد خواهد ماند، و بر 
آن چیزی نتوان افزود و از آن چیزی نتوان کاست« )3: 14(؛ »اعمال  خدا 
را مالحظه  نما زیرا کیست  که  بتواند آنچه را که  او کج  ساخته  است  راست  
نماید؟« )7: 13(؛ و »زیرا که  جمیع  این  مطالب  را در دل  خود نهادم  و این  
همه  را غور نمودم  که  عادالن  و حکیمان  و اعمال  ایشان  در دست  خداست« 
)9: 1(. این گرایش نهفته ی الهّیاتی که نه فقط در کتاب جامعه بلکه در کل 
عهد عتیق و درواقع در سراسر کتاب مقّدس دیده می شود، به زبان ساده از 
این قرار است: خدا هرچیزی را طبق اهدافش مقّدر کرده است. به عبارت 

دیگر خدا حاکم است. 
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طبق تجربه ی من، تا حاال هرگز پیش نیامده که یک مسیحی در چشمان 
من نگاه کند و اعالم کند که به حاکمّیت خدا ایمان ندارد. ما فهمی شهودی 
داریم که اگر خدا خداست، باید حاکم باشد. برای خدا غیرممکن است که 
حاکم نباشد و هر تصّوری از خدا که کمتر از خدا باشد یک بت خواهد بود یا 
اصاًل خدا نیست. پس برای معتقدان راحت است که بگویند »من به حاکمّیت 

خدا ایمان دارم«، و ما همه ظاهراً آن را تأیید می کنیم. 

با این همه حاکمّیت خدا یکی از سخت ترین اصولی است که در خون 
به  ایمان  با  واقعاً  ما  بنابراین  وارد می شود،  روزانه  زندگی  تاروپود  و  شخص 
او  به  را  اعتمادمان  و  می گذرانیم  روزگار  است  حاکم  درحقیقت  اینکه خدا 

حّتی وقتی ظاهراً زندگی دارد از کنترل ما خارج می گردد، حفظ می کنیم.

این اصل  از این سختی که ما برحسب پذیرش واقعی  قسمت عظیمی 
ما  می شود.  ناشی  زندگی هایمان  در  رنج  حضور  از  می شویم  مواجه  آن  با 
پرزحمت  اتفاقات  با  وقتی  اّما  است،  حاکم  خدا  که  داریم  ایمان  می گوییم 
اتفاق می افتد و مصیبت هایی که  برایمان  زندگی هایمان، چیزهای بدی که 
پیش می آید، دست و پنجه نرم می کنیم، شروع به زیر سؤال بردن حاکمّیت 
یا نیکویی خدا می کنیم. از خودمان می پرسیم: »چه طور یک خدا که حاکم 
و نیکو است اجازه می دهد این چیزها اتفاق بیفتد؟ آیا قدرت ندارد جلوی 
بدهد؟«  نجاتم  درد  این  از  که  ندارد  دوست  را  من  آن قدر  بگیرد؟  را  آن ها 
طفره  برای  دارند،  رونق  ما  سرزمین  در  که  الهّیاتی  نگرش های  از  بسیاری 
رفتن از آن مسأله طراحی شده اند. آن ها می خواهند خدا را از هر مسئولّیتی 
برای مصیبت های زندگی بشر تبرئه کنند و حاکمّیت نهایی را به قلب انسان 

برگردانند. 

خدا  اینکه  و  خداست  کلی  طرح  از  قسمتی  ما  رنج  که  دیدیم  قباًل  ما 
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می تواند برای تحّقق نقشه ی خویش ازطریق شر عمل کند. این حقیقت که 
خدا طرحی دارد گواه بر هدف داشتن اوست. این حقیقت که او حاکم است 
گواه بر این موضوع است که او هدفش را محّقق می کند حّتی در زمانی که به 
رنج اجازه می دهد تا برای ما اتفاق بیفتد. مثل مورد ایوب که ممکن است او 

هدفش را آشکار نکند اّما ما دلیل خوبی برای اعتماد به او داریم. 

حکمتسلیمان
هفت فصل از کتاب جامعه درمورد این موضوع چند بینش جالب به ما 
نظر می رسد  به  امثال سلیمان  از کتاب  می دهد. شروع فصل مثل قسمتی 
که شامل مجموعه ای از کلمات قصار است. آن با این کلمات شروع می شود 
ادبیات  نویسندگان  )آیه1(.  است«  افضل  فوق العاده  مرهمی  از  »نیک نامی 
را  انتزاعی  چیزهای  سایر  یا  فضیلت ها  اغلب  باستان  جهان  در  حکیمانه 
این  در  می دادند.  قرار  هم  برابر  در  و  می کردند  مقایسه  واقعی  چیزهای  با 
مورد، مقایسه بین یک آوازه ی نیک و مرهمی فوق العاده است. ما معموالً به 
ارزان هستند و  مرهم های »فوق العاده« فکر نمی کنیم چون مرهم ها بسیار 
ما می توانیم از هر داروخانه ای در کوچه و خیابان آن ها را تهّیه کنیم. اّما در 
جهان باستان مرهمی که درد و رنج را آرام کند بسیار سخت پیدا می شد یا 
به دست می آمد، بنابراین بسیار باارزش به نظر می آمد. اّما سلیمان می گوید 

نام نیک بهتر از مرهم فوق العاده است. این چیز بسیار باارزشی است.

به دنیا آمدن  از روز  ادامه می دهد و می گوید: »و روز مرگ ]بهتر[  بعد 
شخص است«. این می تواند با روشی بدبینانه نگاه شود یا از دیدگاهی متعالی. 
بیشتر اوقات در عهد عتیق افرادی را می بینیم که در لبه ی یأس قرار دارند 
و روزی را که به دنیا آمدند لعن می کنند. در فصل1، این نظرات را از افرادی 
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مثل ایوب، موسی و ارمیا نقل کردیم. وقتی یک شخص به زندگی از منظر 
این جهان نگاه می کند، گاهی از زندگی خسته می شود. 

آهنگ »مرد پیر رودخانه« را یادتان هست؟ کلمات این طور هستند: »آن 
قایق را به دوش می کشی، مصیبت را تحّمل می کنی، لبی تر می کنی و کارت 
به زندان می کشد«. بندگردان آن می گوید »آن مرد پیر رودخانه فقط دارد 
رو به جلو می غلتد«. این عبارتی مدرن از بدبینی است، کسی که به آخر خط 
می رسد، می گوید »از زندگی کردن خسته ام اّما از مردن هم می ترسم«. این 

احساس گروه بزرگی از مردم این جهان است. 

کتاب جامعه تأکید می کند که روز مرگ شخص بهتر از روز به دنیا آمدن 
اوست. این برای فرد بدبین، که برای خالص شدن از شر آن لحظه شماری 
می کنند، درست است - حداقل کاش از صحنه روزگار فقط محو شود و به 

مجازات ابدی دچار نشود. 

درست  هم  مسیحیان،  برای  و  خوش بین ها  برای  احساس  این  هرچند 
است. روزی که شخص به دنیا می آید برای معتقدان روز خوبی است، اّما روز 
تجربه  جهان  این  در  می تواند  مسیحی  یک  که  روزیست  بزرگ ترین  مرگ 
کند چون روزیست که او به خانه می رود، روزی که گام به آستانه ی ورود 
می گذارد، روزی که به خانه ی پدر وارد می شود. آن روز پیروزی نهایی برای 
مسیحیان در این جهان است و بااین حال روزیست که از آن می ترسیم و تا 
اعتقاد  واقعاً  می اندازیم چون  تعویق  به  را  آن  باشد  داشته  امکان  که  آن جا 

نداریم که روز مرگ مان بهتر از روز به دنیا آمدنمان است.

خانههایشادمانیوماتم
سلیمان در آیات 2-4 از فصل 7 کتاب جامعه تضادی عجیب به ما ارائه 
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می دهد: »رفتن به خانه ی ماتم از رفتن به خانه ی ضیافت بهتر است، زیرا که 
این آخرِت همه مردمان است و زندگان این را در دل خود می نهند. ُحزن  از 
خنده  بهتر است  زیرا که  از غمگینی صورت ، دل  اصالح  می شود. دل  حکیمان  

در خانه  ماتم  است  و دل  احمقان  در خانه  شادمانی «.

یکی از نویسندگان محبوب همیشگی من، هرمان ملویل است. به نظر 
من بهترین رمانی که تا حاال توّسط یک آمریکایی نوشته شده رمان نهنگ 
سفید ملویل است. این کتاب، به نحو شگفت انگیزی یک کتاب الهّیاتی عمیق 
است. اّما عالوه بر نهنگ سفید، ملویل دو کتاب دیگر هم نوشت که از اهمّیت 
باد  بیلی  دو،  آن  از  یکی  برخوردارند.  موبی دیک  به  نسبت  کمتری  اقبال  و 
نام  برن"  "رد  دیگری  آن ساخته شد.  از  هالیوودی هم  فیلم  است که یک 
دارد که به تقاّلی انسان برای یافتن حقیقت می پردازد. در "رد برن" یکی از 
شخصّیت های ملویل این طور اظهارنظر می کند: »تا وقتی نفهمیم یک غم بر 
ده  هزار لّذت می چربد، به آنچه مسیحّیت تالش می کند از ما بسازد، تبدیل 

نخواهیم شد«.

ملویل دراینجا چه می خواهد بگوید؟ او همان چیزی را می گوید که ما 
در کتاب جامعه می خوانیم، اینکه سلیمان می گوید بهتر است به خانه ی ماتم 
برویم تا به خانه ی ضیافت. اینجا تمایز همان است که در ادبیات حکیمانه 
معمول است. این تضاد بین خردمند و احمق است. ما ممکن است به خانه ی 
لّذت  هستیم،  که سرگرم  برویم  جایی  به  مهمانی،  یک  به  برویم،  شادمانی 
همه ی  ببریم.  لّذت  سرگرمی ها  از  و  باشیم،  داشته  خوشی  اوقات  می بریم، 
مهمانی ها آن قدرها هم جّدی نیستند؛ ما مجبور نیستیم به آن ها فکر کنیم تا 
بتوانیم در آن ها لّذت ببریم. مطمئناً برای خندیدن، رقصیدن و جشن گرفتن 
- برای مهمانی گرفتن، وقت هست. اّما در آن شرایط ما چقدر یاد می گیریم؟ 

زمان های شادمانی کار خیلی کمی به صالح روح هایمان انجام می دهند.



شگفت زده از رنج

62

با این همه وقتی به خانه ی ماتم می رویم، دراصل به محیطی می رویم 
که درآنجا قلب هایمان می توانند با حکمت متعالی تجهیز شوند. یک عبارت 
پرمایه هست که می گوید: »خدا گاهی ما را به پشت می اندازد تا به ما فرصت 
بدهد تا باال را ببینیم«. گاهی به نظر می رسد فقط زمانی که رنج، درد یا غم 
به زندگی هایمان هجوم می آورد، ما کم کم سر عقل می آییم و فکرمان را به 
سمت امور خدا به روشی معنی دار هدایت می کنیم. خانه ی ماتم راهی برای 

برانگیختن ما برای انجام این کار دارد. 

 قطعاً عیسی کسی بود که اغلب در خانه ی ماتم بود. او به عنوان »صاحب 
غم ها و رنج دیده« توصیف شد )اشعیا 53: 3(. بااین حال از شادی اش صحبت 
می کرد )انجیل یوحّنا 15: 11(. برای مسیحیان درمیان رنج می تواند شادی 
وجود داشته باشد، شادی ای که درد لحظه را تعالی می بخشد. ولی ما واقعاً 
علّت این شادی در خانه ی شادمانی را متوّجه نمی شویم. ما آن را در خانه ی 
ماتم کشف می کنیم. در گریستن است که یاد می گیریم درباره ی نیکویی خدا 
تعمق کنیم. در ماتم است که آرامی خدا را که فراتر از درک است، کشف 

می کنیم. 

این  او  منظور  است«.  بهتر  از خنده  ادامه می گوید: »حزن  در  سلیمان 
نیست که غم خوب است و خنده بد. این مقایسه ای بین خوب و بهتر است. 
در درازمدت، تجربه ی غم برای ما بهتر از خنده است. چرا؟ سلیمان به ما 
پاسخ می دهد: »زیرا که  از غمگینی صورت ، دل  اصالح  می شود. دل  حکیمان  

در خانه ی  ماتم  است  و دل  احمقان  در خانه ی  شادمانی «.

متفاوت  دیدگاهی  می رسیم،  جامعه  کتاب   7 فصل   13 آیه ی  به  وقتی 
مالحظه  را  خدا  »اعمال  می نویسد  سلیمان  اینجا  در  می کنیم.  مشاهده  را 
نما«. سلیمان ما را به چالش می کشد که فقط اعمال خدا را مشاهده نکنیم 
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بلکه درموردش عمیقاً تفّکر کنیم. ما می توانیم آثار کار خدا را هرجا که نگاه 
انجام  نگاه کردن ساده  بیش  از یک  باید کاری  اّما  می کنیم مشاهده کنیم 
دهیم - باید آن را مالحظه کنیم، بسنجیم، در جستجوی معنایش باشیم، به 
درجه ای از فهم و درک برسیم. قرار است طوری اعمال خدا را مشاهده کنیم 
که به درک بهتری از شخصّیت خدا و ماهّیت خدا برسیم. باید یاد بگیریم 

چگونه الهّیاتی بیندیشیم.

مالحظه ی  و  مشاهده  از  که  است  سؤال  یک  سلیمان  بعدی  جمله ی 
خودش از اعمال خدا ناشی شده است:  »زیرا کیست  که  بتواند آنچه را که  
این آیه را بیش از هر آیه ی دیگر  او کج  ساخته  است  راست  نماید؟« شاید 
از کتاب مقّدس؛ نقل قول می کنم. اغلب این آیه را وقتی نقل می کنم که در 
دوره ی آموزش گلف به بّچه های درحال بازی هستم که نمی توانند به توپ 
مستقیماً ضربه بزنند. آن ها از من به عنوان کشیش می خواهند برایشان دعا 
کنم »آر. سی تو نمی تونی کاری کنی؟ من نمی تونم مستقیم به توپ ضربه 
بزنم، می شه خواهش کنم کمک کنی؟« من می گویم »کتاب مقّدس می گوید، 
آنچه خدا کج سازد هیچ کس نمی تواند راست نماید«. البته این استفاده ای 
همراه با شوخی از این آیه است اّما حقیقتی که سلیمان بیان می کند بسیار 
عمیق است. این آیه قدرت و مرجعّیت خدا و حاکمّیت او را گوشزد می کند.

مشّیتخدا
بعد در آیه ی 14 سلیمان می نویسد: »در روز سعادت مندی  شادمان  باش  
و در روز شقاوت  تأمل  نما زیرا خدا این  را به  ازای آن  قرار داد که  انسان  هیچ  
چیز را که  بعد از او خواهد شد دریافت  نتواند کرد.«. دیدگاهی که در اینجا 
بیان شد شاید از عجایب عالم مسیحّیت باشد. این عقیده ای است که درواقع 
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موضوع حاکمّیت خدا را گوشزد می کند. فراخواندن به مالحظه ی اعمال خدا، 
نه تنها فراخوانی به تحقیق درمورد خلقت، بلکه درمورد کارهای خدا در تاریخ 
است. این فراخوانی به اندیشیدن درمورد مشّیت خداست، چون او منشأ و 

نگارنده ی همه ی چیزهای شاد و همه ی چیزهای غم انگیز است. 

ما تمایل داریم بگوییم: »اوه، وقتی چیزهای لّذت بخش برای من اتفاق 
زیاد  خدا  به  اعتمادم  می آید،  پیش  برایم  خوب  چیزهای  وقتی  می افتد، 
می شود. لب هایم می خواهد از شکرگزاری و ستایش خدا صحبت کند. خدایا 
ممنونم برای این چیز فوق العاده«. به عبارت دیگر، ما اغلب زمانی می توانیم 
قدرت مشّیت الهی را در زندگی هایمان ببینیم که صمیمانه برای چیزی دعا 
کنیم و خدا بگوید بله. اّما وقتی چیزی را شدیداً می خواهیم و برایش با شور 
می افتد؟  اتفاقی  چه  می دهد،  منفی  جواب  خدا  اّما  می کنیم،  دعا  شوق،  و 
شروع به شک کردن حّتی درمورد وجود خدا می کنیم. بنابراین جواب های 
نه خدا در زندگی هایمان منفی است درحالی که جواب های بله خدا ایمانمان 

را تصدیق می کند. 

سلیمان می گوید اگر می خواهید خردمند باشید، باید هردو را مالحظه 
کنید، چون قدرت خدا همان طور که در جواب نه حاکم است، در جواب بله 
هم حاکم است. خدا مشّیت خویش را همان قدر در رنج به نمایش می گذارد 

که در خوشبختی. نقش حاکمّیت او در هردو بروز دارد. 

در  پنتاگون  و  جهانی  تجارت  مرکز  به  تروریستی  حمله ی  پی  در 
11سپتامبر2001، من متوّجه شدم که کلمات متعّدد متفاوتی برای توصیف 
آن حوادث استفاده شد، کلماتی مثل فاجعه و بال. اّما کلمه ای که شاید بیش 
وصل  کلمه  این  به  صفتی  معموالً  هرچند  بود.  مصیبت  شنیدم،  هرچیز  از 

می شد تا حمله را توصیف کند. آن مصیبت بیهوده نامیده می شد.
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اگر وقت داشتم تا تحلیلی فنی و مفّصل از این دو کلمه در تلفیق با هم 
داشته باشم، می توانستم ثابت کنم که عبارت »مصیبت بیهوده« جمع اضداد 
است. برای اینکه چیزی در تحلیل نهایی »مصیبت« تلّقی گردد، باید چند 
درمورد  را  نظم  نوع  چند  مصیبت  کلمه ی  باشد.  داشته  وجود  خوب  معیار 
هدف در این جهان فرض قرار می دهد. اگر چیزهایی می توانند به شیوه ای 
بیهوده اتفاق بیفتند، چنین چیزی نمی تواند مصیبت، یا یک موهبت، باشد. 

هرچیزی صرفاً حادثه ای بی معنا خواهد بود. 

که  می گذارد  نمایش  به  را  جهان بینی ای  بیهوده«  »مصیبت  عقیده ی 
کاماًل با تفّکر مسیحی ناسازگار است چون فرض می کند چیزی بدون هدف 
یا معنا اتفاق افتاده است. اّما اگر خدا خداست و اگر خدا، خدای مشّیت است 
و اگر خدا حاکم است، پس هیچ چیز در تحلیل نهایی بیهوده اتفاق نمی افتد.

سؤالی که ذهن ما را راجع به حمالت 11سپتامبر درگیر خود می سازد 
این است که: »چرا این اتفاق افتاد؟« ایمان داران، این سؤال را کمی متفاوت 
می پرسند:  »چرا خدا اجازه داد این اتفاق بیفتد؟« مسیحیان سؤال را به این 
شکل بیان می کنند چون حوادث را بی معنا درنظر نمی گیرند، چون در قلب 
در ذهن  تاریخ،  در  دارد که هرچیزی  اطمینانی وجود  جهان بینی مسیحی 
خدای قادر مطلق هدفی دارد. خدا آشفته یا اتفاقی نیست. برای هرچیزی 
هدفی وجود دارد که شامل آن حوادثی هم می شود که ما مصیبت می دانیم. 

در روزهای بعد از 11سپتامبر، نظراتی از چند واعظ مشهور، به خصوص 
جری فالِول درمورد دالیل احتمالی خدا برای اجازه دادن به حمالت وجود 
آمریکا  درمورد  داوری خدا  عمل  مصیبت  این  که  کرد  اظهارنظر  او  داشت. 
نابودی  برای  جنین،  سقط  درمورد  تساهل  برای  بی اخالقی اش،  به خاطر 
خانواده و برای مواضعش درمقابل موضوعات اخالقی دیگر امروزی ما است. 
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آن بیانات توفان آتشی از مجادله به راه انداخت و حّتی مفّسران مسیحی در 
انتقاداتشان نسبت به این ارزیابی کاماًل صریح بودند. در پایان فالِول در مألعام 
گفته اش را پس گرفت. اینکه درمورد »چرایی« رنج هایمان زود قضاوت کنیم 

همیشه نابخردانه است. 

اتّفاق  حاال اگر قرار باشد کسی به من بگوید: »چرا خدا اجازه داد این 
بیفتد؟« تنها جواب صادقانه ای که می توانم به او بدهم این است که: »نمی دانم«. 
من نمی توانم ذهن خدا را بخوانم. نمی دانم که آن عمل داوری بوده است. 
ازطرف دیگر، نمی توانم در جهان بینی مسیحی به چیزی فکر کنم که احتمال 
این را که این عمل داوری باشد منتفی بداند. در کتاب مقّدس روشن است که 
خدا گاه بالهایی را به خاطر عمل داوری بر سر ملت ها می آورده اّما غیرممکن 
است که بدانیم آیا حوادث 11سپتامبر واقعاً داوری خدا بوده یا خیر، چون 
او به ما نگفته است. حاال اگر قرار باشد از من بپرسید آیا خدا دخیل بود؟ 
خواهم گفت بله، چون خودم را به آموزه ی مسیحی مشّیت متعّهد می دانم. 
من مطمئنم خدا در این حادثه دخیل بوده و آن حادثه برطبق هدفش اتفاق 

افتاده است. اّما درمورد اینکه دقیقاً هدف چه بوده، نظری ندارم. 

خالصه ی فرض برای هرکسی که به خدای مشّیت ایمان دارد این است 
که درنهایت هیچ مصیبتی وجود ندارد. خدا قول داده که هر چیزی که اتفاق 
می افتد - همه ی دردها، رنج ها، مصیبت ها - فقط یک لحظه هستند و اینکه 
او در این حوادث و ازطریق آن ها، به صالح کسانی که دوستش دارند کار 
می کند )رومیان 8: 28(. به همین خاطر است که پولس رسول گفت درد، 
رنج و ابتالیی که در این جهان به دوش می کشیم، سزاوار مقایسه شدن با، 
سزاوار ذکر شدن در آِن واحد با آن جالل و ملکوتی که خدا برای مردمش 

تدارک دیده، نیست )رومیان 8: 18(.
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فوایدمالحظهیاعمالخدا
گاهی به نظر می رسد که نسل های قبلی مسیحیان نگرش واالتری از ما 
نسبت به خدا داشتند. دلیلش می تواند خیلی خوب در این حقیقت نهفته 
باشد که آن ها بسیار بیشتر از ما با درد، رنج، شکنجه و مرگ آشنا بودند. 
به خاطر تمام چیزهایی که تحّمل می کردند، مجبور بودند دست خدا را در 

خالل مشکالتشان مالحظه کنند. 

خالصه ی کالم اینکه دست خدا در رنج و مصیبت وجود دارد. حاکمّیت 
او در قسمت تاریک زندگی آشکار است. در کتاب مقّدس به دفعات گفته شده، 
آن قدر شگفت انگیز است که به دست آوردن آن برای ما بسیار سخت است. 
من اعتقاد دارم که دلیلش این است که ما ذهن هایمان را بر تفّکر به این 
چیزها می بندیم. چرا در وهله ی اول به سراغ خانه ی شادمانی می رویم؟ برای 
اوقات خوش نیست،  برای داشتن  فرصتی  از ما یک مهمانی صرفاً  بسیاری 
مالحظه ی  از  شدن  خالص  فکرکردن،  از  شدن  خالص  برای  فرصتی  بلکه 
که  لّذت بخشی  راه  فرار هستیم،  راه  دنبال  ما  است.  زندگی مان«  »وضعیت 
شخص  اّما  دهد.  تسکین  داریم  خود  با  که  را  دردهایی  و  ترس ها  به نوعی 
خردمند در خانه ی شادی و همچنین در خانه ی ماتم، در همه ی چیزهایی 

که اتفاق می افتند، به دنبال انگشت خدا می گردد.

جالب است که مالحظه کنیم سلیمان چطور فصل 8 جامعه را شروع 
کرده است. او دقیقاً این حقایق دشوار را درمورد حاکمّیت خدا تصریح می کند 
امر را  باشد و کیست  که تفسیر  و می نویسد: »کیست  که  مثل  مرد حکیم  
تبدیل   او  را روشن  می سازد و سختی  چهره ی   انسان   بفهمد؟ حکمت  روی  
می شود« )آیه1(. بعد از اینکه می شنویم سلیمان به ما می گوید بهتر است 
به خانه ی ماتم برویم تا خانه ی شادمانی، ممکن است این نگرش را این طور 
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برداشت کنیم که خدا از قومش می خواهد آن قدر متفّکر باشند، آن قدر چشم 
به دشواری های زندگی داشته باشند که بی احساس و با خلق وخویی غم زده 
را  نویسنده ی جامعه قصد گفتنش  اصاًل چیزی نیست که  این  رفتار کنند. 
دارد. درعوض او در اینجا تأکید می کند زمانی که ما حاکمّیت خدا را متوّجه 
شویم، چهره ی ما را تغییر می دهد. طرز رفتارمان را عوض می کند. آن هایی 
هستند،  شاد  هم  رنج  میان  در  حّتی  می کنند،  درک  را  خدا  حاکمّیت  که 
شادی در چهره هایشان منعکس می شود، چون می بینند که رنجشان بدون 

هدف نیست.
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فصل پنجم

دعوتواپسین

چشمانم به ساعت روی دیوار اتاق انتظار خیره مانده بود. یک زمان سنج 
ساده ی بدون تزیینات بود. ساعتی که برای استفاده ی صرف طراحی شده بود 

و تنها هدفش نشان دادن لحظه ی فعلی در تاریخ جهان بود. 

آن ها  از  بعضی  برای  بودند.  معلّق  زمان  در  بسته  درهای  پشت  مردم 
دقایقی که می گذشت آخرین دقایق زندگی بود. 

من درمیان آن ها منتظر بودم. خانواده ها جمع شده بودند تا برای افرادی 
خبر  منتظر  آن ها  بپردازند.  مناجات  و  دعا  به  را  شب  دارند  دوستشان  که 

درمورد نتیجه ی جراحی های مختلف بودند. 

من  می گفت.  را  داستانی  داشت  ساعت  شدم.  خیره  ساعت  به  دوباره 
پیامش را دوست نداشتم. عمل بیش ازحد طول کشیده بود. جراحی قرار بود 
ترمیمی و »عادی« باشد. دلیلی برای ترس وجود نداشت. این نوع جراحی 
بی شمار بدون هیچ نتیجه ی بدی انجام می شد. اّما بیش ازحد طول کشیده 

بود. 

لباس فرم  بیشتری گذشت. سپس درآخر جراح ظاهر شد. هنوز  زمان 
سبز رنگش را به تن داشت. گفت: »آقای اسپرول؟ ما با چند مشکل مواجه 
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شدیم. متأسفانه توموری را پیدا کردیم که انتظارش را نداشتیم. نتایج نهایی 
باید از مرکز آسیب شناسی برسند اّما تردید اندکی داریم که بدخیم باشد«. 

هرکدام از کلماتش مثل ضربه ای به شکمم بود اّما سؤالی را که می خواستم 
فریاد بزنم، آرام پرسیدم: »پیش بینی چیست؟«

اّما  کنیم  امتحان  را  درمانی  شیمی  می توانیم  نیست.  خوب  »متأسفانه 
راستش را بخواهید چیزی که واقعاً می توانیم در موردش امید داشته باشیم، 
کمی وقت است. این مدل سرطان مهلک است. تقریباً همیشه کشنده است«.

پرسیدم »چقدر زمان دکتر؟«

»اصال نمی توانیم با قطعّیت بگوییم. شش ماه یا یک سال. اگر درمان مؤثر 
باشد شاید بیشتر«.

پرسیدم: »خودش می داند؟«

ن زیادی دریافت کرده است.   »نه هنوز. او در اتاق ریکاوری است و ُمسکِّ
من  دادن  گزارش  موقع  اگر  می شوم  ممنون  بگویم.  او  به  فردا  می خواهم 

کنارش باشید. من حدود ساعت یک آن جا خواهم بود«.

آن شب به سختی خوابیدم. ترسیده بودم. مطالعاتم در الهّیات هیچ دانش 
عملی درمورد روبه رو شدن با چنین بیماری ای به من نداده بود. چطور به 
کسی که یک بیماری العالج دارد اطالع بدهی؟ آیا حقیقت را پنهان کنی؟ 
امید کاذب بدهی؟ احتمال معجزه ای را عنوان کنی که ممکن است خدا از 

انجامش راضی نباشد؟ 

بعدازظهر روز بعد با نگرانی به اتاق دوستم نزدیک شدم. وقتی وارد شدم 
او فوق العاده هوشیار و ظاهراً آرام بود. هرچند چشمانش به من می گفتند که 

او به نوعی از قبل می داند. 



دعوت واپسین

71

دکتر مهربان و آرام ولی ُرک بود. گفت »چیزی را که دیروز متوّجه شدیم 
دوست ندارم«. او با محّبت دقیقاً چیزی را که وجود داشت توضیح داد. روال 
شیمی درمانی را توضیح داد. او آسیبی را که از قبل اندام های حیاتی دیده اند 

توضیح داد. 

حس کردم از بین ما سه نفر در اتاق، بیمار آرام ترین روح را داشت. او با 
ما صحبت کرد تا ما را آرام کند. گفت: »خوب است. من برای چیزی که خدا 

برایم کنار گذاشته آماده ام«.

کرد.  زندگی  دوسال  پزشکان،  ازجمله  همه،  تعّجب  کمال  در  دوستم 
مراقب  داد.  را سروسامان  خانه اش  کرد. وضع  دیدن  اسرائیل  از  ماند.  فّعال 

خانواده اش بود. به زیبایی و باوقار از دنیا رفت.

طی آن دوسال مکالمات زیادی باهم داشتیم. باهم دعا می کردیم. باهم 
به  درمورد  مفّصلی  دستورالعمل های  می خندیدیم.  باهم  می کردیم.  گریه 

خاک سپاری اش به من داد. درباره ی وصیتش با من صحبت کرد. 

این زن یک مسیحی بود. او به آخرین ماه های بودنش در این جهان به 
چشم یک رسالت نگاه کرد. خودش را از لحاظ ذهنی و معنوی برای مرگ 
آماده کرد. او به مرگ نه فقط به عنوان پایان زندگی بلکه به عنوان قسمتی 
از زندگی نگاه کرد. این تجربه ای بود که او قباًل هرگز نداشت. این آخرین 

تجربه ی زندگی بود که هرکسی باید به آن تن دهد. 

مرگبهمثابهییکرسالت
ما به رنج مثل رسالت نگاه کردیم. جرأت این را داریم که به مرگ هم 

مثل یک رسالت فکر کنیم؟
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نویسنده ی کتاب جامعه این طور بیان کرد: »برای  هر چیز زمانی  است  
برای   وقتی   و  والدت   برای   وقتی   است .  وقتی   آسمان   زیر  را  مطلبی   هر  و 
موت « )جامعه 3: 2-1(. همین طور نویسنده ی رساله به عبرانیان می گوید: 
»و چنانکه مردم را یک بار مردن و بعد از آن جزا یافتن مقّرر است« )رساله 

به عبرانیان 9: 27(.

به شیوه ی گفتار کتاب مقّدس توّجه کنید. کتاب مقّدس از مرگ برحسب 
»هر مطلبی زیر آسمان وقتی است« و »مقّرر« صحبت می کند. مرگ قراری 
الهی است. قسمتی از هدف خدا برای زندگی هایمان است. خدا همه ی افراد 
تجربه ی  آخرین  ازجمله  زندگی،  بر کل  او حاکم  فرا می خواند.  به مرگ  را 

زندگیست. 

ما معموالً عقیده ی رسالت را به کارها یا شغل هایمان محدود می کنیم. 
هرچند کلمه ی رسالت از ریشه ی التین vocare می آید به معنای »فراخواندن«. 
رسالت وقتی در حوزه ی ایمان مسیحی به کار می رود، به فراخوان الهی اشاره 
دارد، احضاریه ای که از سمت خوِد خدا می آید. او مردم را به یاددادن، موعظه 
کردن، آواز خواندن، خودرو ساختن و پوشک بّچه عوض کردن فرا می خواند. 

به اندازه ی ابعاد زندگی انسان، رسالت وجود دارد. 

داده،  ما  به  زندگی  این  در  خدا  که  وظایفی  و  شغل ها  به  توّجه  با  ما 
هستیم.  مشترک  مرگ  رسالت  در  همه  اّما  داریم.  مختلفی  رسالت های 
فراخوانی  که  همان قدر  رسالت  آن  شده ایم.  فراخوانده  مرگ  به  ما  همه ی 
ازجانب خداست، »درخواستی« برای خدمت روحانی مسیح است. گاهی این 
درخواست ناگهان و بدون هشدار قبلی می آید. گاهی با یادآوری قبلی می آید. 

اّما برای همه ی ما و از طرف خدا می آید. 

می دانم معلّمانی وجود دارند که به ما می گویند خدا هیچ کاری با مرگ 
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ندارد. مرگ کاماًل به عنوان وسیله ی بی رحمانه ی شیطان نگریسته می شود. 
همه ی دردها، رنج ها، بیماری ها و مصیبت ها تقصیر خود شریر است. همه ی 
مسئولّیت ها از روی دوش خدا برداشته می شود. این دیدگاه طراحی شده تا 
ما را مطمئن کند خدا از هر تقصیری برای هرچیزی که در این جهان به 
خطا می رود مبّرا است. به ما گفته می شود »خدا همیشه اراده بر بهبود دارد«. 
اگر آن بهبود اتفاق نیفتد، بعد اشتباه به عهده ی شیطان، یا ما، است. آن ها 
می گویند مرگ طرح خدا نیست. مرگ، پیروزی شیطان بر قلمروی خدا را 

نشان می دهد.

به  مبتال  شخص  برای  موّقتی  آرامشی  است  ممکن  نگرش هایی  چنین 
مسیحّیت  با  ارتباطی  هیچ  آن ها  نیستند.  حقیقت  اّما  باشد.  داشته  همراه 
اّما  کنند  تبرئه  تقصیری  هر  از  را  خدا  می خواهند  ندارند.  کتاب مقّدسی 

حاکمّیت او را نقض می کنند. 

بله شیطان وجود دارد. او دشمن قسم خورده ی ماست. هرکاری بتواند، 
انجام می دهد تا فالکت را به زندگی هایمان بیاورد. اّما شیطان حاکم نیست. 

شیطان کلیدهای مرگ را در دست ندارد.

زمانی که عیسی در رویایی در جزیره پطمس بر یوحّنا رسول ظاهر شد، 
خودش را با این کلمات شناساند: »ترسان مباش؛ من هستم اّول و آخر و 
زنده، و مرده شدم؛ و اینک، تا ابداآلباد زنده هستم؛ و کلیدهای موت و عالم 

اموات نزد من است« )مکاشفه 1: 17-18(. 

عیسی کلیدهای موت را در دست دارد و شیطان نمی تواند آن کلیدها را 
از دستش برباید. چنگال مسیح محکم است. او کلیدها را گرفته چون کلیدها 
از آن اوست. تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به او داده شده است. که 
شامل کل قدرت در سرتاسر زندگی و مرگ است. فرشته ی مرگ مطیع و زیر 
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فرمان و امر اوست.

تاریخ جهان شاهد ظهور اَشکال زیادی از ثنویت دینی بوده است. ثنویت 
طرق  به  نیروها  این  می کند.  تأکید  مخالف  و  مساوی  نیروی  دو  وجود  بر 
نیرو  دو  می شوند.  نامیده  یانگ  و  یین  شیطان،  و  خدا  شر،  و  خیر  مختلف 
درگیر نزاعی ازلی هستند. چون درعین مخالف بودن، مساوی هستند، نزاع 
برای همیشه ادامه پیدا می کند بدون اینکه هیچ کدام به قدرت باالتری دست 
یابند. جهان محکوم است که در جایگاه صحنه ی نبرد ازلی بین این نیروهای 
متخاصم کار کند. ما قربانی های این کشمکش، و سربازهایی در بازی شطرنج 

جاودانی آن ها هستیم. 

ثنویّت در تضاّد و رویارویی کامل با مسیحّیت قرار دارد. ایمان مسیحی 
هیچ رگ و ریشه ای در ثنویّت ندارد. ممکن است شیطان مخالف خدا باشد اّما 
ابداً مساوی با خدا نیست. شیطان مخلوق است؛ خدا خالق. شیطان قدرت مند 
است؛ خدا قادر مطلق. شیطان باهوش و مکار؛ خدا عالم مطلق است. شیطان 
در حضورش محدود؛ خدا فراگیر است. شیطان متناهی؛ خدا الیتناهی است. 
این فهرست را می توان ادامه داد. اّما از کتاب مقّدس آشکار است که شیطان 

به هیچ معنا نیرویی اصلی نیست. 

ما محکوم به نزاعی غایی بدون هیچ امیدی به حل و فصل نیستیم. پیام 
کتاب مقّدس پیام پیروزی است - پیروزی کامل، نهایی و غایی. این تقدیر ما 
نیست که قطعی است، تقدیر شیطان است. سرش با پاشنه ی مسیح له شده 

است، کسی که اول و آخر است. 

باالتر از همه ی رنج ها و مرگ، خدای مصلوب و رستاخیز کرده قرار گرفته 
است. او دشمن نهایی زندگی را شکست داده است. قدرت مرگ را مغلوب 
کرده. ما را به مرگ فراخوانده، فراخوانی برای اطاعت در آخرین گذار زندگی. 
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به خاطر مسیح، مرگ پایان نیست. عبوری است از یک جهان به جهان دیگر. 

خدا همیشه اراده ی شفا ندارد. اگر داشت، وقتی می دید اراده اش مکّرراً 
به خاطر مرگ مردمش خنثی می شود، از درماندگی بی پایان رنج می برد. او 
بود  شده  ایجاد  شدن  سنگسار  اثر  بر  که  استیفان  زخم های  شفای  اراده ی 
نداشت. او اراده ی شفای موسی، یوسف، داود، پولس، آگوستین، مارتین لوتر 
و جان کالون را نداشت. این ها همگی در ایمان مردند. شفای نهایی با مرگ 

و زندگی پس از مرگ می آید. 

معلّمان بحث می کنند که در کّفاره ی مسیح، شفا وجود دارد. واقعاً وجود 
دارد. عیسی همه ی گناهان ما را به روی صلیب برد. بااین حال هیچ کدام از ما 
در این زندگی رها از گناه نیستیم. همین طور هیچ کدام از ما در این زندگی 
رها از بیماری نیستیم. شفایی که در صلیب است واقعی است. ما اکنون، در 
این زندگی، در منافع آن سهیم هستیم. اّما کمال شفا از گناه و بیماری در 

آسمان اتّفاق می افتد. ما با این همه باید در زمان های مقّرر خود بمیریم.

مطمئناًً خدا جواب دعاهای ما را می دهد و طی این زندگی شفاهایی به 
بدن هایمان می بخشد. اّما حّتی این شفاها هم موّقتی هستند. عیسی ایلعازر را 
دوباره زنده کرد. اّما ایلعازر دوباره مرد. عیسی به کور، بینایی و به کر، شنوایی 
عطا کرد. بااین حال هرکس که عیسی شفا داد، درنهایت مرد. آن ها به  این 
خاطر نمردند که شیطان درآخر بر عیسی پیروز شد بلکه مردند چون عیسی 

آن ها را به مرگ فراخواند. 

مقّدس  فراخوانی  همیشه  می کند،  صادر  ما  برای  فراخوانی  خدا  وقتی 
است. رسالت مردن رسالتی مقّدس است. فهم آن یکی از مهم ترین درس هایی 
است که یک مسیحی می تواند یاد بگیرد. وقتی احضاریه بیاید، می توانیم به 
ترسان  یا  تلخ  می توانیم خشمگین،  دهیم.  پاسخ  آن  به  مختلفی  روش های 
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شویم. اّما اگر به آن به عنوان دعوتی از جانب خدا نگاه کنیم و نه تهدیدی 
با سختی هایش  نرم کردن  برای دست وپنجه  بیشتر  بسیار  ازجانب شیطان، 

آماده خواهیم بود.

پایانمسابقه
باهم  فراموش نمی کنم.  به من گفت  را که پدرم  هرگز آخرین کلماتی 
روی کاناپه ی اتاق نشیمن نشسته بودیم. بدنش به خاطر سه سکته ی مغزی 
بود. چشم و لب  فلج کج شده  به خاطر  بود. یک طرف صورتش  نابود شده 
چپش بی اختیار آویزان شده بود. خیلی بریده بریده با من صحبت می کرد. 
به سختی می شد کلماتش را فهمید اّما معنایشان بسیار شفاف بود. او این 
کمال  به  را  دوره ی خود  و  کرده ام  نیکو جنگ  »به جنِگ  گفت:  را  کلمات 

رسانیده، ایمان را محفوظ داشته ام« )دوم تیموتائوس 4: 7(.

این آخرین کلماتی بود که او به من گفت. چند ساعت بعد او چهارمین و 
آخرین خونریزی مغزی اش را تجربه کرد. من وقتی پیدایش کردم که نقش بر 
زمین شده بود و کمی خون از گوشه ی دهانش بیرون آمده بود. بیهوش بود. 

خوشبختانه یک روز و نیم بعد بدون به دست آوردن هوشیاری مرد. 

آخرین کلماتش برای من خیلی شجاعانه بود. آخرین کلمات من به او از 
روی بزدلی بود. من به کلمات پیش آگاهانه اش اعتراض کردم. بی ادبانه گفتم 

»این را نگو بابا!«

من در زندگی ام چیزهای زیادی گفته ام که جداً دلم می خواست نگفته 
بودم اّما هیچ کدام از حرف هایم برای من از آن ها شرم آورتر نبود. اّما کلمات 
رها  کمان  از  سرعت  با  که  تیری  مثل  شوند،  گرفته  پس  نمی توانند  دیگر 

می شود. 
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کلمات من توبیخی نسبت به پدرم بود. من حرمت آخرین شهادتش را 
برای من، نگاه نداشتم. می دانست که دارد می میرد. من نخواستم چیزی را 

بپذیرم که او قباًل به زیبایی پذیرفته بود.

هفده سالم بود. هیچ چیز از موضوع مردن نمی دانستم. سال خیلی خوبی 
نبود. من در سه سال دیدم پدرم به آهستگی می میرد. هرگز نشنیدم شکایتی 
داشته باشد. هرگز نشنیدم اعتراضی داشته باشد. او روزها، هفته ها و سال ها 
با یک ذّره بین بزرگ کتاب مقّدس می خواند.  روی یکی صندلی می نشست. 
من نمی توانستم اضطراب هایی را ببینم که حتماً او را به ستوه آورده بودند. 
کارافتادگی  از  بیمه ی  و  نداشت  درآمدی  بنابراین  کند  کار  نمی توانست  او 
اندوخته های  می دید  و  بمیرد  بود  منتظر  می نشست،  آن جا  او  نداشت.  هم 

زندگی اش با خوِد زندگی اش کم کم می رود. 

او  نبود.  عصبانی  هیچ کس  دست  از  پدرم  بودم.  عصبانی  خدا  دست  از 
آخرین روزهایش را وفادار به رسالتش سپری کرد. او به جنِگ نیکو جنگ 
کرد. جنگ نیکو، جنگی بدون مخالفت، بدون تلخی و بدون خودخوری است. 

من هرگز در جنگی مثل آن نبودم. 

او  نبودم.  استارت هم  تخته ی  در  تمام کرد. من حّتی  را  پدرم مسابقه 
تا  بدود. آن قدر دوید  بود  او خواسته  از  به سمت خدایی رفت که  باسرعت 
پاهایش ناتوان شدند. اّما به نحوی ادامه داد. وقتی دیگر نمی توانست راه برود، 
باز هرشب برای شام پشت میز می نشست. از من می خواست کمکش کنم. 
این مراسمی روزانه بود. هرشب به اتاقش می رفتم جایی که روی یک صندلی 
می نشست. من پشت به او می ایستادم طوری که او می توانست دست هایش را 
دور گردن و شانه هایم بیندازد. من مچ دست هایش را باهم محکم می گرفتم 
و می ایستادم و او را از روی صندلی بلند می کردم. بعد آهسته او را تا میز اتاق 
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ناهارخوری می کشیدم. او مسابقه را تمام کرد. تنها دلخوشی ام این است که 
می توانستم کمکش کنم. من در خط پایان با او بودم. 

برای بار آخر او را جابه جا کردم. وقتی او را بیهوش کف زمین پیدا کردم، 
به نوعی تمام تالشم را کردم او را به تخت، جایی که در آن جا مرد، برسانم. در 
آن مسافت او نمی توانست به من در کشاندن خودش کمک کند. نمی توانست 
بازوهایش را دور گردنم قرار دهد. تالشی آمیخته با آدرنالین باعث شد او را 
از کف زمین به روی تخت برسانم. اّما من مجبور بودم او را آنجا بگذارم. برایم 

غیرقابل تصّور بود که کف زمین بمیرد. 

وقتی پدرم مرد، من مسیحی نبودم. ایمان چیزی ورای تجربه و فهم من 
بود. وقتی پدرم گفت: »ایمان را محفوظ داشته ام«، به وزن کلمات او توّجه 
نکردم. به آن ها فکر نکردم. نمی دانستم چرا دارد آخرین پیام پولس رسول را 
به شاگرد محبوبش یعنی تیموتاؤس نقل می کند. من قدر سخن بلیغ پدرم را 
آن زمان ندانستم. اّما اآلن دیگر متوّجه می شوم. حاال می خواهم همان طور که 
پدرم استقامت کرد استقامت کنم. می خواهم در مسابقه بدوم و تمامش کنم 
همان طور که پدرم قبل از من کرد. دوست ندارم آن طور که رنج کشید رنج 
بکشم اّما می خواهم همان طور که ایمانش را حفظ کرد ایمانم را حفظ کنم. 

اگر پدرم هیچ چیز به من یاد نداد، یاد داد که چطور بمیرم. اتفاقاتی که 
تعریف کردم اثری محونشدنی بر من باقی گذاشت. تا سال ها بعد از مرگ 
پدرم، من کابوسی تکراری داشتم. آن رؤیا عمقی واضح داشت. پدرم را دوباره 
زنده می دیدم. پس اّوِل رویایم هیجان انگیز بود. در خوابم غیرممکن واقعی 
می شد. او زنده بود! اّما شادی ام به سرعت به یأس تغییر می کرد چون کل 
ظاهرش را در رؤیایم درک می کردم. او علیل و فلج بود. او نومیدانه و ناتوان 
بلکه  نبود  پرشور  و  سالم  پدری  به  متعلّق  اصاًل  صحنه  آن  می مرد.  داشت 
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مربوط به پدری بود که در گیرودار مرگ گرفتار شده بود. 

از  تهّوع  حالت  و  دلشوره  با  عرق کرده  می دیدم،  را  کابوس  این  هروقت 
خواب بیدار می شدم. فقط وقتی کتاب مقّدس را مطالعه کردم متوّجه شدم 
که مرگ آن شکلی نیست. فقط وقتی مفهوم ایمان مسیحی را کشف کردم 

کابوس ها آخر دست از سرم برداشتند. 

راهرفتندروادیسایه
وقتی خدا رسالت مردن را به ما می دهد، ما را به یک مأموریت می فرستد. 
مسیر ممکن است ترسناک باشد. این مسیری باّمانع و با دام هایی درطول راه 
است. ما متعّجب می شویم اگر شجاعت ادامه ی مسیر تا خط پایان را داشته 

باشیم، چون مسیر، ما را از وادی سایه گذر می دهد.

وادی سایه ی موت دّره ای است که اغلب جلوی اشعه های خورشید گرفته 
می شود. نزدیک شدن به آن انسان را دلواپس می کند. ترجیح می دهیم این 
طرف و آن طرفش راه برویم تا کنارگذری امن پیدا کنیم. اّما مردان و زنان 
ایمان می توانند بدون ترس به آن وادی وارد شوند. داود به ما گفته چطور: 
»چون در وادی سایه ی موت نیز راه روم از بدی نخواهم ترسید زیرا تو با من 

هستی؛ عصا و چوب دستی تو مرا تسلّی خواهد داد« )مزامیر 23: 4(. 

گوسفند  جای  به  را  خودش  داود  مزمور  این  در  بود.  شبان  یک  داود 
می گذارد. او خودش را مثل بّره ای تحت مراقبت شبان بزرگ می دید. او به 
دلیلی فراگیر بدون ترس وارد وادی شد - شبان با او رفت. او به خودش برای 

مراقبت و حمایت شبان اعتماد کرد.

بّره با سالح های شبان، یعنی عصا و چوب دستی تسلّی پیدا کرد. شبان 
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باستان مسلح بود. می توانست از عصا و چوب دستی خود استفاده کند تا بّره ی 
افتاده در دام را نجات دهد. می توانست عصایش را علیه جانوران متخاصمی 
که می خواستند گوسفندانش را بخورند به کار بگیرد. بدون شبان، گوسفند 
بی پناه و درمانده در وادی سایه می ماند. اّما تا زمانی که شبان حضور دارد، 

گوسفند دلیلی برای ترس ندارد. 

را می کشت، گوسفندان  و شبان  یا شیر حمله می کرد  اگر یک خرس 
متفّرق می شدند. آن ها در معرض خطر چنگال شیر قرار داشتند. اگر شبان 

می افتاد، همه چیز برای گوسفند از بین می رفت. 

اّما ما شبانی داریم که نمی تواند سقوط کند و کسی است که گله اش 
را در اولین نشانه های سختی رها نمی کند. شبان ما به نیروی قدرت مطلق 
مسلح است. او توّسط وادی سایه ها تهدید نشده است. او ارباب وادی است. 

اعتماد داود در اطمینان مطلق به حضور خدا ریشه داشت. او متوّجه شد 
که همراه با رسالت الهی، یاری الهی و وعده ی مسلّم حضور الهی می رسد. 

خدا ما را به جایی که خودش نرود نمی فرستد.

بهترین دوست من در دانشکده و آموزش گاه الهّیات، مردی به اسم دان 
مک کلور بود. دان پسر مبلّغانی قهرمان بود. او در نواحی مرکزی دورافتاده ی 
آفریقا بزرگ شده بود. دان شخصاً چند قبیله ی اقوام ابتدایی را کشف کرده 
بود؛ او اولین مرد سفیدپوستی بود که آن ها دیده بودند. او چند مار کبرای 
زهرافشان را در اتاق خوابش کشته بود. مواجهه ی نزدیکی با یک کروکودیل 
داشت که اغراق نیست که بگویم به قایق کوچکش پریده بود. وقتی توّسط 
نجات  لحظه  توّسط پدرش در آخرین  بود  چند شیر گرسنه محاصره شده 

پیدا کرده بود. 

من تّکه روزنامه ای را در کتاب مقّدسم چسبانده بودم که شهید شدن پدِر 
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دان را گزارش کرده است. دان و پدرش در منطقه ی دورافتاده ای در اتیوپی 
از  غافلگیرکننده ی چریک های کمونیست  با حمله ی  بودند. شب  چادر زده 
جلوی  به  کشان کشان  و  شدند  دستگیر  پدرش  و  دان  شدند.  بیدار  خواب 
وقتی  بود  ایستاده  پدرش  کنار  دان  شدند.  برده  اعدام  و  تیرباران  جوخه ی 
چریک ها تیراندازی کردند. اول به پدر دان شلیک کردند و فوراً او را کشتند. 
دان صدای شلیک را شنید و شعله را دید که از تفنگی به فاصله ی کمتر از دو 
متر که او را نشانه گرفته بود، بیرون جهید. کنار پدرش افتاد و شوکه متوّجه 

شد که هنوز زنده است. 

در آشفتگی شب، چریک ها به همان سرعتی که ظاهر شده بودند فرار 
کردند. دان به زمین چسبید و تا وقتی همه چیز آرام شد خودش را به مردن 
کوچکی  زخم های  فقط  اّما  بود  دربرگرفته  را  او  سوخته  باروت  اگرچه  زد. 
برداشته بود. دان درحالی که با وسوسه ی فرار می جنگید، آن قدر آن جا ماند 
تا قبری کم عمق با دستان خالی اش حفر کرد. و جسم پدرش را در آن به 

خاک سپرد. 

افسانه های  آیینه ی  را »تارزان« گذاشتم چون زندگی اش  من اسم دان 
اگر  دیده ام.  که  بوده  نترس ترین شخصی  امروز(  )تا  او  بود.  ویسمولر  جانی 
در یک سنگر انفرادی پشت خطوط دشمن در جنگ گیر می افتادم از دان 
مک کلور می خواستم همراه من باشد. افتخار می کردم اگر او را در وادی سایه 
در کنارم داشته باشم. اّما من کسی را دارم که بزرگ تر از دان است، کسی که 

قول داده در وادی همراه من بیاید. 

خدا در دوران سختی پناه و قدرت ماست. قول او فقط این نیست که در 
وادی همراه ما خواهد آمد. قولش درمورد اینکه چه چیزی آن طرف وادی 
نهفته است حّتی مهم تر است. خدا به ما قول داده که در کل سفر همراه ما 
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باشد تا ما را در آنچه آن طرف نهفته است راهنمایی کند. وادی سایه ی موت 
به  وادی  است.  بهتر  دیاری  به سمت  نیست. گذرگاهی  باریک  تنگه ی  یک 
زندگی منتهی می شود - زندگی به مراتب غنی تری از آنچه می توانیم تصّور 
کنیم. هدف رسالت مرگ، خود آسمان است. اّما مسیری به جز این وادی به 

آسمان وجود ندارد. 

رستاخیز،  از  قبل  مسیح،  از  قبل  اگرچه  بود.  فهمیده  را  این  هم  داود 
قبل از مکاشفه ی جالل عهد جدید زندگی می کرد، با این همه خدا درمورد 
این موضوع به کلّی ساکت نبود. قباًل امید به »آغوش ابراهیم« وجود داشت 

)انجیل لوقا 16: 22(. 

داود به این شیوه به ایمانش اعتراف کرد: »اگر باور نمی کردم که احسان 
خداوند را در زمین زندگان ببینم« )مزامیر 27: 13(. 

خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب خدای زندگان است. خدای داود خدای 
زندگان است. خدای عیسی خدای زندگان است. ورای سایه ی موت، زندگی 

وجود دارد. 

هم دوستم و هم پدرم در مسابقه دویدند چون خدا از آن ها خواسته بود 
در مسابقه بدوند. آن ها مسیر را تمام کردند چون خدا در هر مانعی همراه 

ایشان بود. آنان ایمان را حفظ کردند چون او آن ها را حفظ کرد.

به  کرده  رستاخیز  مسیح  که  است  میراثی  بود.  قدرت مند  میراثی  این 
همه ی گوسفندانش می دهد.
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فصل ششم

مردندرایمان

سؤالی که درمورد مرگ ما را به ستوه آورده این نیست که آیا ما خواهیم 
مرد. یک شوخی ترسناک وجود دارد که می گوید فقط دو چیز قطعی در 
زندگی وجود دارد - مرگ و مالیات. اّما بعضی افراد تمام تالششان را می کنند 
تا از آن فرار کنند یا از زیرش در بروند. تنها راهی که می توانیم احتماالًً از 

مرگ فرار کنیم این است که تا زمان برگشت مسیح زنده بمانیم. 

فقط من مجبور شدم کلمات جمله ی قبلی را تغییر دهم. اول این کلمات 
را نوشته بودم: »تنها راهی که می توانیم احتماالً از مرگ فرار کنیم این است 
که در برگشت مسیح زنده بمانیم«. من بیان را عوض کردم چون جمله ی 
اولیه ی من حداقل گمراه کننده و در بدترین حالت بدعت گذارانه بود. عهد 
جدید به ما اطمینان می دهد که همه ی کسانی که در مسیح هستند مطمئناً 
در آمدنش زنده خواهند بود. اگر ما قبل از برگشت مسیح بمیریم، خواهیم 

برخاست تا شاهد بازگشت باشکوه او باشیم: 

اّما ای برادران نمی خواهیم شما از حالت خوابیدگان بی خبر باشید که 
می کنیم  باور  اگر  زیرا  شوید.  محزون  ندارند،  امید  که  دیگران  مثل  مبادا 
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عیسی  در  که  را  آنانی  خدا  نیز  همین طور  به  برخاست،  و  مرد  عیسی  که 
خوابیده اند با وی خواهد آورد. زیرا این را به شما از کالم خدا می گوییم که، ما 
که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم، بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست. 
زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان 
نازل خواهد شد و مردگاِن در مسیح اّول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و 
باقی باشیم، با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال 
کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. پس بدین سخنان همدیگر 

را تسلّی دهید )اول تسالونیکیان 4: 13-18(.

در اینجا پولس رسول توصیفی واضح در مورد آنچه عموماً ربوده شدن 
قّدیسان نامیده می شود ارائه می دهد. هیچ فرد مسیحی از این ربوده شدن، 
محروم نخواهد شد. آن هایی که تا زمان آن اتفاق، زنده می مانند هیچ مزیّتی 
نسبت به آن هایی که قباًل ً مرده اند نخواهند داشت. مردگان در مسیح برای 

این حادثه زنده خواهند شد. 

یادم می آید وقتی بّچه بودم مجبور شدم قبل از نمایش آتش بازی چهارم 
را  بخوابم چون می ترسیدم آن همه سرگرمی  نمی خواستم  بخوابم.  جوالی 
از دست بدهم. پدر و مادرم به من قول دادند به موقع من را بیدار کنند تا 
آتش بازی را تماشا کنم و اضطرابم را از بین بردند. آن ها سر قولشان ماندند. 

خیره کننده  نمایش  دیدن  ندیدیم.  را  مسیح  تولّد  ما  از  هیچ کدام 
معجزه هایش طی خدمت روحانی زمینی اش نصیب ما نشده است. همین طور 
است.  ندیده  را  روی صلیب  بر  مسیح  رنج  حاضر  درحال  زنده ای  فرد  هیچ 
هیچ کدام از ما شاهد عینی رستاخیز باشکوه و صعود او به آسمان نبوده ایم. 
اّما هیچ فرد مسیحی هنگام بازگشت او خواب نخواهد بود. اگرچه ما آمدِن 
اولش را ندیدیم، همگی شاهد عینی بازگشتش خواهیم بود. اوج شکوه عیسی 
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توّسط هر ایمان داری دیده خواهد شد. خدا مردگان را برمی خیزاند تا مطمئن 
شود همه ی چشم ها نظاره گر بازگشت پیروزمندانه اش خواهند بود.

این اتّفاق تنها »اگر« درمورد مردن ما را محدود می کند. 

تقسیمبزرگ:مردندرایمانیادرگناه
ما سؤال های زیادی درمورد مرگ خودمان داریم. می خواهیم بدانیم کجا 
خواهیم مرد. درباره ی اینکه چه زمانی خواهیم مرد فکر می کنیم. می پرسیم 
چرا خواهیم مرد. هرچند دغدغه ی اصلی کتاب مقّدس این است که چطور 

خواهیم مرد. این سؤال بزرگی است، سؤالی که بسیار اهمّیت دارد. 

کردم.  دریافت  گرستنر  جان  دکتر  الهّیاتم  مشاور  از  یادداشتی  یک بار 
درآن یادداشت، اخباری درمورد مبتالشدن دوست مشترکمان به سرطان به 
من داد. کلمات ساده ولی غم انگیز گرستنر اینها بودند: »تام گراهام در ایمان 
مرد«. این پنج کلمه چیزهای زیادی به من گفت. گرستنر داشت می گفت 

که تام به عنوان یک مسیحی مرد. تام تا آخر وفادار باقی ماند.

برای  زیادی  چیزهای  می میریم  چطور  ما  اینکه  درمورد  کتاب مقّدس 
گفتن دارد. نه، کتاب مقّدس با دالیل خاص مرگ کاری ندارد. می دانیم که 
می شود به خاطر سرطان، به دلیل حمله ی قلبی، خفگی، زخم گلوله یا تعداد 
بیولوژیک  مرگ  احتمالی  دالیِل  این  اّما  بمیریم.  دیگر  مرگ  دلیل  فراوانی 

دغدغه ی اصلی کتاب مقّدس نیستند. 

وقتی کتاب مقّدس از چگونگی مردن صحبت می کند، توّجه روی حالت 
»چگونگی«  که  می بینیم  اینجا  در  است.  مرگش  زمان  در  شخص  معنوی 
مرگ به تنها دو گزینه تقلیل پیدا کرده است. ما یا در ایمان می میریم یا در 
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گناهانمان: 

»ای  پسر انسان  تو را برای  خاندان  اسرائیل  دیده بان  ساختم ، پس  کالم  
را از دهان  من  بشنو و ایشان  را از جانب  من  تهدید کن . و حینی  که  من  به  
مرد شریر گفته  باشم  که  البّته  خواهی  مرد، اگر تو او را تهدید نکنی  و سخن  
نگویی  تا آن  شریر را از طریق  زشت  او تهدید نموده ، او را زنده  سازی ، آنگاه  
آن  شریر در گناهش  خواهد مرد، اّما خون  او را از دست  تو خواهم  طلبید. 
لیکن  اگر تو مرد شریر را تهدید کنی  و او از شرارت  خود و طریق  بد خویش  
بازگشت  نکند، او در گناه  خود خواهد مرد، اّما تو جان  خود را نجات  داده ای« 

)حزقیال 3: 17-19(.

مجدداً  جدید  عهد  در  عیسی  کرده،  بیان  عهدعتیق  در  حزقیال  آنچه 
تأکید فرموده است: »از این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید 
مرد، زیرا اگر باور نکنید که من هستم، در گناهان خود خواهید مرد« )انجیل 

یوحّنا 8: 24(. 

اتفاق  برای شخصی  بدترین چیزی که می تواند  ما فکر می کنیم  گاهی 
بیفتد، مردن است. این پیام عیسی نیست. طبق گفته ی مسیح، بدترین چیز 

ممکن که می تواند برای ما اتّفاق بیفتد مردن در گناهان مان است. 

گرفته  نادیده  زیاد  بسیار  ما  روزگار  در  که  است  کتاب مقّدس  پیام  این 
می میرد  که  هرشخصی  که  باشیم  داشته  باور  داریم  دوست  ما  می شود. 
به  ورود  برای  که  بلیطی  تنها  می کنیم  فکر  می رود.  آسمان  به  خودبه خود 
قلمرو خدا نیاز داریم مرگ است. هشداری که حزقیال ضروری می دانست 

نادیده گرفته شد چون ما اعتقاد نداریم که ضروری است.
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نیازبهکلماتهشدارآمیز
بیلی گراهام صحبت کنم. طی مکالمه مان  با  یک بار من فرصت داشتم 
برایش تجربه ای را که به عنوان دانشجوی کالج داشتم گفتم. به یاد آوردم که 
دور یک دستگاه تلویزیون در خوابگاه پسران در اواخر دهه 1950 ایستاده 
بودیم. بعضی از ما جمع شده بودیم تا نمایش تلویزیونی را که در آن با دکتر 

گراهام مصاحبه می شد تماشا کنیم. 

وقتی مجری با دکتر گراهام مصاحبه می کرد، سعی می کرد تا مصاحبه را 
آرام و بامزه نگه دارد. او درمورد وضعّیت روحی خودش شوخی می کرد. دکتر 
گراهام متانتش را حفظ کرد و با وقار و مهربانی به مجری در تلویزیون ملی 

گفت که او به مسیح نیاز دارد. 

سی سال بعد از دکتر گراهام درمورد آن قسمت برنامه سؤال کردم. او 
جواب داد که ارتباطش را با مجری حفظ کرده بوده و به او برای نیازش به 
مسیح یادآوری کرده است. دکتر گراهام واقعاً درمورد آن مرد نگران بود و 

نمی خواست او در گناهانش بمیرد. 

صحبت با یک شخص درحال مرگ درمورد نیازش به یک نجات بخش 
وضعّیتی  چنین  در  شخصی  برای  که  چیزی  آخرین  نیست.  راحتی  کار 
باعث  یا  بزنیم  به هم  را  آرامشش  به هر شیوه ای  است که  این  می خواهیم 
شویم حس ناراحتی برایش ایجاد شود. طبیعتاً فکر می کنیم که اگر درمورد 

چنین موضوعاتی صحبت نشود از سر مهربانی است. 

درمورد  است  مرگ  درحال  که  با کسی  که  داده  دستور  ما  به  خدا  اّما 
نیازش به نجات دهنده صحبت کنیم. حزقیال این را شفاف بیان کرده است. 
گناهانشان  در  مردن  عواقب  درمورد  آن ها  به  داریم  دوست  را  انسان ها  اگر 

هشدار می دهیم. 
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ما شکایاتی را که ارمیا به پیشگاه خدا آورد به یاد داریم. ارمیا ناراحت 
بود چون خدا از او خواسته بود به مردم هشداری را بدهد که نمی خواستند 
بشنوند. اوضاع وقتی برای ارمیا بدتر شد که خدمت روحانی اش به خاطر وجود 
انبیای دروغین به تدریج تضعیف شد، انبیایی که بسیار محبوب بودند چون 
به مردم چیزهایی را می گفتند که آن ها می خواستند بشنوند. آن ها می گفتند 

»سالمتی  است ، سالمتی  است ، با آنکه  سالمتی  نیست « )ارمیا 8: 11(. 

که   انبیایی   این   سخنان   »به   کرد:  صحبت  این طور  خدا  طرف  از  ارمیا 
برای  شما نبّوت  می کنند گوش  مدهید زیرا شما را به  بطالت  تعلیم  می دهند 
و رؤیای  دل  خود را بیان  می کنند و نه  از دهان  خداوند. و به  آنانی  که  مرا 
حقیر می شمارند پیوسته  می گویند: خداوند می فرماید که  برای  شما سالمتی  
خواهد بود و به  آنانی  که  به  سرکشی  دل  خود سلوک  می نمایند می گویند که  

بال به  شما نخواهد رسید« )ارمیا 23: 16-17(. 

پیام انبیای دروغین فقط اندکی جراحات مردم را شفا می بخشد )ارمیا 8: 
11(. کلمات دروغین تسلّی شبیه قراردادن چسب زخم روی زخم باز است. 
این شفا در بهترین حالت، باز هم کم و ناکافی است. انبیای دروغین شکل 

ناپخته ای از آرامش کم را به جای آرامش اصیل جلعاد می دادند. 

دروغ بزرگ آن است که اعالم می کند هیچ داوری نهایی وجود ندارد. 
بااین حال اگر عیسای ناصری هیچ چیز آموزش نداده باشد، مؤکداً آموزش داد 
که داوری نهایی وجود خواهد داشت. اگر تعلیم عیسی را درمورد این موضوع 
نادیده بگیریم، به او به عنوان معلّم احترام نگذاشته ایم. به این کلمات مسیح 

توّجه کنید:

»اّما چون پسر انسان در جالل خود با جمیع مالئکه ی مقّدس خویش 
آید، آنگاه بر کرسی جالل خود خواهد نشست، و جمیع اّمت ها در حضور او 
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جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا می کند، به قسمی که شبان میشها را 
از بزها جدا می کند. و میش ها را بر دست راست و بزها را بر چپ قرار دهد. 
آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست گوید، بیایید ای برکت یافتگان از پدر 
میراث  به  است،  آماده شده  برای شما  عالم  ابتدای  از  را که  ملکوتی  و  من 
گیرید..... پس اصحاب طرف چپ را گوید، ای ملعونان، از من دور شوید در 
ایشان در  است...و  مهّیا شده  او  فرشتگان  و  ابلیس  برای  آتش جاودانی که 
)انجیل متی  عادالن در حیات جاودانی«  اّما  رفت،  عذاب جاودانی خواهند 

.)31-46 :25

در اینجا عیسی کلمات هشداردهنده ی عاقالنه ای بیان کرد. آن هایی که 
در گناهانشان مردند جدا خواهند شد؛ آن ها با بزها به حساب آورده خواهند 

شد. 

هشدار  او  می دهد.  بسط  و  شرح  را  هشدار  این  دیگر،  درجایی  عیسی 
می دهد که »زیرا چیزی نهان نیست که ظاهر نگردد و نه مستور که معلوم و 
هویدا نشود« )انجیل لوقا 8: 17(. همچنین گفت: »زیرا چیزی نهفته نیست 
تاریکی  در  آنچه  بنابراین  نگردد.  معلوم  که  مستوری  نه  و  نشود  آشکار  که 
گوش  در  خلوت خانه  در  آنچه  و  شد  خواهد  شنیده  روشنایی  در  گفته اید، 

گفته اید، بر پشت بام ها ندا شود« )انجیل لوقا 12: 2-3(. 

معلوم  نهان ها  همه ی  که  آمد  خواهد  روزی  می دهد  هشدار  عیسی 
خواهدشد. آن پایان نهایی برای الپوشانی های این جهان است. هر گنجه ای 
ما  قابل دیدن می شوند. همه ی گناهان  به وضوح  اسکلت ها  و  باز خواهدشد 
معلوم خواهد شد مگر آن هایی که با پرده ی عدالت مسیح »پوشیده« شوند. 

این روز برهنگی آینده روزی است که آن هایی که در گناهانشان مردند 
»به کوه ها خواهند گفت که، بر ما بیفتید و به تلّها که ما را پنهان کنید« 
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)انجیل لوقا 23: 30(.

گریختنازغضبآینده
اسم  می کند.  توصیف  »نجات دهنده«  عنوان  به  را  عیسی  جدید  عهد 
شد.  اعالم  کرد  مالقات  را  مریم  وقتی  جبرئیل  مقرب  ملک  توّسط  عیسی 
پیامی ملکوتی به یوسف هم این اسم را تصدیق می کند: »و او پسری خواهد 
زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او اّمت خویش را از گناهانشان 

خواهد رهانید« )انجیل متی 1: 21(. 

دارد.  خاصی  هدف  می کند  درموردش صحبت  کتاب مقّدس  که  نجاتی 
هرنوع  شود.  استفاده  زیادی  چیزهای  برای  می تواند  عموماً  نجات  اصطالح 
رهایی از خطر یا فاجعه می تواند نجات نامیده شود. از نظر کتاب مقّدس یک 
شخص می تواند از بیماری یا شکست مالی نجات پیداکند. اگر همه ی ارتش 

در جنگ از شکست فرار کنند، نجات را تجربه می کنند. 

نیست. خاص  نوع عمومی آن  از  به وجود می آورد  نجاتی که عیسی  اّما 
است. عیسی ما را از»غضب آینده« )اول تسالونیکیان 1: 10( می رهاند. 

موعظه ی یحیای تعمیددهنده این هشدار درمورد آینده را تشدید می کند. 
صحبت  زمانش،  روحانیون  صدوقیان،  و  فریسیان  با  سخت گیری  با  یحیی 
بگریزید؟«  آینده   غضب   از  که   کرد  اعالم   را  شما  »ِکه   می گوید  و  می کند 
)انجیل متی 3: 7(. هشداری که به اسرائیل قرن اول داده می شود، همان 
از آن غفلت  امروِز خود ما به طور بسیار اسف انگیزی  هشداری است که در 

می کنیم. 

یک بار اتفاقی مکالمه ی بین دو مرد را شنیدم. داشتند درمورد موعظه ای 
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بحث می کردند که یک کشیش مهمان در یک کلیسای مشایخی وعظ کرده 
بود. اولی پرسید »واعظ روز یکشنبه چطور بود؟«

وعظ  جهنم  آتش  درمورد  بود.  اُّمل  واعظ  »یک  داد:   جواب  دومی  مرد 
می کرد«.

درمورد  موعظه اش  شود،  »اُّمل«  مستحق عنوان  واعظ  شد  باعث  آنچه 
داوری نهایی بود. مفهوم داوری محکوم به منسوخ شدن است. این دیدگاهی 
نامتعارف نیست. اینکه در فرهنگ مان درمورد داوری نهایی صحبت کنیم مد 

روز نیست. 

می شدند.  رّدوبدل  هم  عیسی  روزگار  در  این  مشابه  مکالمات  مطمئنم 
بعضی از کسانی که به موعظه ی یحیای تعمیددهنده و عیسی گوش می دادند 
مطمئناًً آن ها را »اُّمل« می نامیدند. شاید مردم چیزهایی مثل این می گفتند: 
»اوه این ها چقدر عقب مانده هستند. مثل پیامبران عهدعتیق حرف می زنند«. 

عجیب است که ما خیلی سریع هر یادآوری از داوری نهایی را با عنوان 
»اُّمل« کنار می گذاریم. مخصوصاً این عجیب است که در زمان و فرهنگی این 
اتفاق می افتد که دغدغه ی عدالت در آن خیلی وجود دارد. ما برای عدالت 
مدنی، عدالت اجتماعی و عدالت بین المللی کار می کنیم. بااین حال آنچه را 
که ایمانوئل کانت فیلسوف عمیقاً مشاهده کرد شاهد هستیم: عدالت همیشه 

در این جهان غلبه پیدا نمی کند. 

خدای کتاب مقّدس خدای عدالت است. شخصّیت خودش عادل است. 
بنابراین، برای خدا که نخواهد بی عدالتی در این جهان را اصالح کند، اجازه 
انداختن  خطر  به  بمانند،  باقی  نامیزان  همیشه  تا  عدالت  مقیاس های  دهد 
شرافت خودش خواهد بود. این دقیقاً چیزیست که از انجامش سرباز می زند. 

او قول عدالت غایی را داده است.
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عدالتنهاییوداورینهایی
داور تمام جهان نمی تواند بدون یک داوری نهایی، عدالت نهایی را ایجاد 
کند. او اصرار دارد که همه ی انسان ها پاسخ گوی اعمالشان خواهند بود. اگر 
درنهایت پاسخگو نباشیم، به تنها نتیجه ای که می توانیم برسیم این است که 
این خواهد بود که سرانجام مهم  درنهایت ما مهم نیستیم. خالصه ی کالم 
ما می دانیم مهم  اّما همه ی  را چطور گذرانده ایم.  ما زندگی هایمان  نیست 
است که مردم چطور زندگی می کنند. مهم است که مردم با من چطور رفتار 

می کنند. برای شما مهم است که مردم چطور با شما رفتار می کنند. 

هرکدام از ما گهگاه قربانی بی عدالتی بوده ایم. همین طور هرکدام از ما 
بی عدالتی هایی نسبت به دیگران مرتکب شده ایم. دلیل تجربه و مرتکب شدن 
انسان هایی  افراد گناهکار،  به عنوان  ما  این است که  چنین بی عدالتی هایی 

غیرعادل هستیم. 

عادل  ما  است.  عادل  خدا  است:  این  هستیم  روبرو  آن  با  که  دوراهی 
نیستیم. این بدترین دوراهی است که بشر می تواند با آن مواجه شود. برای 
یک شخص گناه کار، مواجه شدن با عدالتی که در نظام عدالت کیفری مقّرر 
شده یک چیز است، ایستادن در برابر کرسی قضاوت خدا چیزی دیگر. ما با 
داود فریاد می زنیم: »ای یاه، اگر گناهان را به نظر آوری، کیست ای خداوند 
که به حضور تو بایستد« )مزامیر 130: 3(. سؤال داود طبیعتاً بدون انتظار 

جواب است. پاسخ روشن است: هیچ کس نمی تواند بایستد. 

موضوع اصلی در مسیحّیت موضوع عادل شمرده شدن است. عدالت با 
ایستادن  برای  غیرعادل  فرد  برای  ممکن  راه  تنها  می شود.  مواجه  دوراهی 
درحضور خدایی عادل و مقّدس این است که عادل شمرده شود. اگر عادل 
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شمرده نشده باقی بمانیم، در گناهانمان می میریم. 

تنها راهی که می توانیم عادل شمرده شویم، به وسیله ی عدالت و نیکویی 
مسیح است. تنها او امتیازی را که برای پوشاندن ما ضروریست دارد. عدالت 
با ایمان دریافت می شود. اگر به مسیح اعتماد نداشته باشیم، به تنهایی در 

برابر داوری خدا می ایستیم، مردمی غیرعادل در برابر خدایی عادل. 

ممکن است فکر کنید: »من آدم غیرعادلی نیستم. هرگز هیچ کس را به 
قتل نرسانده ام. هرگز چیزی را که مال من نیست ندزدیده ام«. درواقع اگر 
تمام و کمال عادل باشید نیازی به نجات دهنده نخواهید داشت. اگر هرگز 

قانونی را زیرپا نگذاشته اید، هیچ ترسی از داوری او نخواهید داشت. 

با این همه ما از دو توهم بزرگ رنج می بریم. توهم اول این است که ما 
به اندازه ی کافی خوب هستیم که در حضور خدای کاماًل عادل بایستیم. این 
توهم است چون همه ی ما گناه کرده ایم. ما مجبوریم کاماًل از گناه آزاد شویم 
اگر فکر کنیم کامل هستیم  بایستیم.  برابر خدا  تا در  باشیم  و کاماًل عادل 

خودمان را بی نهایت گول زده ایم. 

فقط تعداد کمی از مردم آن قدر گول خورده اند که فکر می کنند بدون 
توهم  این  ببریم.  رنج  ازآن  ما  بیشتر  که  نیست  توهمی  این  هستند.  گناه 
دوم است که بسیاری از ما را گرفتار کرده است. اینکه خدا عادل باشد و ما 
غیرعادل، ظاهراً آزارمان نمی دهد. ما این امید را در سر می پرورانیم که چون 
خدا مهربان و بخشنده است، جایی در آسمان برایمان درست می کند حّتی 
نجات دهنده  به عنوان  را  مسیح  و  نکنیم  توبه  گناهانمان  به خاطر  هرگز  اگر 

نپذیریم. فکر می کنیم ایمان شرط ضروری برای نجات نیست. 

این توّهم، فریاد و ناسزا بر سر بخشندگی خداست. انگار خدا با به صلیب 
کشیدن تنها پسر مولود محبوبش برای ما، به اندازه ی کافی کار نکرده است. 
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اعتماد به نجات دهنده ای که کّفاره  ایمان و  او درمورد  اینکه شرایط  نتیجه 
داده، کمی محدود هستند. 

نویسنده ی رساله به عبرانیان سخت کوشید تا خوانندگانش را از عواقبی 
آگاه کند که نادیده گرفتن عمل کهانت کّفاره که توّسط عیسی انجام شد 
در پی خواهد داشت. او سؤال دیگری بدون انتظار پاسخ می پرسد: »پس ما 
چگونه رستگار گردیم، اگر از چنین نجاتی عظیم غافل باشیم؟ که در ابتدا 
تکلّم به آن از خداوند بود و بعد کسانی که شنیدند، بر ما ثابت گردانیدند« 

)رساله به عبرانیان 2: 3(. 

این هشدار تذکرات بیشتری به دنبال دارد: »ای برادران، باحذر باشید، 
مبادا در یکی از شما دل شریر و بی ایمان باشد، که از خدای حّی مرتّد شوید، 
بلکه هر روزه همدیگر را نصیحت کنید، مادامی که امروز خوانده می شود، 
مبادا احدی از شما به فریب گناه سخت دل گردد....و درباره - که قسم خورد 
که به آرامِی من داخل نخواهند شد، مگر آنانی را که اطاعت نکردند؟ پس 
دانستیم که به سبب بی ایمانی نتوانستند داخل شوند« )رساله به عبرانیان 3: 

.)12-19

 نمی دانم شما این کتاب را چه موقع می خوانید. به هیچ طریقی نمی توانم 
متوّجه شوم که آن زمان چه تاریخی روی تقویم است. اّما هر روزی از هفته 
یا ماه که باشد یک چیز قطعی است: شما این کلمات را امروز می خوانید. ما 
می بینیم که تذکرات عبرانیان برای امروز است. اگر غفلت ما تا فردا ادامه 

یابد، ممکن است خیلی دیر شده باشد. 

 هشدارهای کتاب مقّدس تأکید می کنند که تا زمانی که ما توبه و ایمان را 
به تأخیر بیندازیم، با خطر »سخت دل« شدن به فریب گناه مواجه می شویم. 
ما شنیده ایم که انجیل اغلب اوقات موعظه می کند که می توانیم نسبت به 
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آن سنگدل شویم. قلب هایمان ممکن است سخت شود؛ وجدان و ضمیر ما 
توجیه  را  خودمان  اول  می کند.  کار  این طور  گناه  شود.  خشکانده  می تواند 
می گردیم.  خودمان  شمردن  عادل  برای  روش ها  انواع  به دنبال  و  می کنیم 
فریب  نیستند  ضروری  توبه  و  ایمان  که  فکر  این  با  را  خودمان  درنهایت 

می دهیم.

ضرورتمعطلنکردن
خدا می گوید توبه و ایمان ضروری هستند، کاماًل ضروری هستند. رساله 
به عبرانیان اعالم می کند که خدا آن قدر در این مورد جّدی است که قسم 
می خورد نگذارد نامطیعان، وارد آرامِی او شوند. هرگز قسمی مقّدس تر از این 
خورده نشده بود. این بدترین نوع توهم است که حّتی احتمال این را در سر 

بپرورانیم که خدا ممکن است این قسم را حفظ نکند. 

نویسنده ی رساله ی عبرانیان با این گفته نتیجه می گیرد: »پس دانستیم 
که به سبب بی ایمانی نتوانستند داخل شوند« )رساله به عبرانیان 3: 19(. اگر 
شخصی بی ایمان باقی بماند، اصاًل برایش ممکن نیست که به آرامِی خدا وارد 

شود. بی ایمانی مانعی در راه آسمان است. 

پس می فهمیم که تنها دو راه برای مردن وجود دارد. ما می توانیم در 
ایمان بمیریم یا می توانیم در گناهان مان بمیریم. 

بسیاری از مردم برای فرصت دومی بعد از مرگ امیدوار هستند. کلیسای 
کاتولیک روم این امید را با اعتقاد به برزخ پرورش می دهد. برزخ جایی برای 
»پاکسازی« افرادی است که نیاز به کمی پاک شدن قبل از ورود به آسمان 
دارند. بنابراین عشا ربّانی و دعاها برای مردگان ایراد می شوند.( این آموزه ی 
رسمی کلیسای روم است که آن هایی که در برزخ هستند، مسیحیان تعمید 
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یافته ای هستند که درنهایت وارد آسمان خواهند شد. هرچند به نظرمی رسد 
که در تصّور عمومی بسیاری از کاتولیک ها و دیگران، برزخ جایی است که 
به گناه کاران فرصت دومی داده می شود که خود را اصالح کنند و به آسمان 

بروند.(

آمده  به وجود  هراسان  بشِر  نیازهای  رفع  برای  اعتقادی  حال  به  تا  اگر 
باشد، همین اعتقاد به برزخ است. اّما کتاب مقّدس کوچک ترین شاهدی برای 
کتاب مقّدس  مبرم  تمرکز  برعکس  نمی دهد.  ارائه  عقیده  این  از  پشتیبانی 
روی ضرورت توبه قبل از مرگ است. باز نویسنده ی رساله به عبرانیان اعالم 
می کند: »و چنانکه مردم را یک بار مردن و بعد از آن جزا یافتن مقّرر است« 

)رساله به عبرانیان 9: 27(. 

من با عشق زیاد عمویم را به یاد می آورم که وقتی در سن رشد بودم، 
در خانه ی ما زندگی می کرد. او مردی قوی با ماهیچه های برجسته و بدزبان 
بود. به وضوح یادم هست که همیشه انگار یک الیه ی سیاه پر از روغن زیر 
فکر  نداشت.  وقتی  کلیسا  یا  دین  برای  عمویم  می شد.  دیده  ناخن هایش 

می کرد دین برای آدم های ضعیف است. 

به  باید  روحانی  آمادگی خدمت  برای  داده شد که  اطالع  به من  وقتی 
دانشگاه الهّیات بروم، عمویم تقریباً یک سکته ی ناقص زد. او مرتب من را 
مسخره می کرد. به شوخی می گفت من به زودی یقه ام را برعکس در پشتم 

قرار می دهم و با تی شرت سیاه می گردم. 

کمی بعد از نائل شدنم به مقام کشیشی، عمویم بیماری العالجی گرفت. 
حدود یک هفته قبل از مرگش، او را در اتاقش مالقات کردم. داشت می مرد 
و خودش این را می دانست. حاال هیچ شوخی ای وجود نداشت. او جداً نگران 

بود که به کجا دارد می رود. به من گفت »من آماده ی رفتن نیستم«. 
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ما درمورد مسیح صحبت کردیم. عمویم اعترافی جّدی به ایمانش کرد. 
او اوضاع را بین خودش و خدا درست کرد و در ایمان ُمرد. 

همان طور که خدا قسم خورده که کسی که پشیمان نباشد به آرامِی او 
وارد نمی شود، همان طور قسم خورده که آن هایی که توبه کنند و به مسیح 
ایمان بیاورند وارد آرامی اش خواهند شد. باز نویسنده ی رساله به عبرانیان 
توضیح می دهد: »پس بترسیم مبادا با آنکه وعده ی دخول در آرامی وی باقی 
می باشد، ظاهر شود که احدی از شما قاصر شده باشد.... زیرا ما که ایمان 

آوردیم، داخل آن آرامی می گردیم« )رساله به عبرانیان 4: 3-1(. 

فصل چهارم رساله به عبرانیان این کلمات را شامل می شود:

پس چون رئیس َکَهَنه ی عظیمی داریم که از آسمان ها درگذشته است، 
رئیس کهنه ای  زیرا  بداریم.  را محکم  اعتراف خود  یعنی عیسی، پسر خدا، 
نداریم که نتواند همدرد ضعف های ما بشود، بلکه آزموده شده در هر چیز 
به مثال ما، بدون گناه. پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت 
بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ]ما را[ اعانت کند. )رساله 

به عبرانیان 4: 14-16(

 اگر در ایمان بمیریم، به جماعت بزرگی از افرادی که قبل از ما رفته اند 
ارائه  ایمان  قهرمانان  از  بلندباالیی  فهرست  عبرانیان  به  رساله  می پیوندیم. 

می دهد: 

به ایمان هابیل قربانی نیکوتر از قائن را به خدا گذرانید... به ایمان خنوخ 
منتقل گشت.... به ایمان نوح چون درباره ی اموری که تا آن وقت دیده نشده، 
ابراهیم چون  الهام یافته بود، خداترس شده، کشتی ای بساخت.... به ایمان 
خوانده شد، اطاعت نمود و بیرون رفت به سمت آن مکانی که می بایست به 
میراث یابد. پس بیرون آمد و نمی دانست به کجا می رود.... به ایمان خوِد ساره 
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نیز قّوت قبول نسل یافت....در ایمان همه - ایشان فوت شدند، در حالی که 
وعده ها را نیافته بودند، بلکه آنها را از دور دیده، تحّیت گفتند و اقرار کردند 
که بر روی زمین، بیگانه و غریب بودند. زیرا کسانی که همچنین می گویند، 
آن  از  که  را  اگر جایی  و  وطنی هستند.  در جستجوی  که  ظاهر می سازند 
]بدانجا[  که  می داشتند  فرصت  هرآینه  می آوردند،  خاطر  به  آمدند،  بیرون 
و  یعنی ]وطِن[ سماوی هستند  نیکوتر  الحال مشتاق وطنی  لکن  برگردند. 
از اینرو خدا از ایشان عار ندارد که خدای ایشان خوانده شود، چونکه برای 

ایشان شهری مهّیا ساخته است. )رساله به عبرانیان 11: 14-11، 16-13(

از دیگرانی  بسیاری  و  ابراهیم  نوح،  به هابیل،  بمیریم،  ایمان  ما در  اگر 
می پیوندیم که در ایمان زندگی کردند و در ایمان مردند. ما جزو کسانی به 
حساب خواهیم آمد که خدا از ایشان عار ندارد که خدای ایشان خوانده شود. 

شهری که برای آن ها مهّیا کرده شهر ما هم خواهد بود. 

بقیه ی این کتاب روی دو دغدغه ی اصلی تمرکز خواهد کرد. اول اینکه: 
آیا واقعاً آسمانی وجود دارد؟ دوم اینکه: آسمان چه شکلی است؟
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فصل هفتم

تأّمالتیدرموردزندگیپسازمرگ

چند سال پیش با عمه ام، که متولد سال 1900 بود، دیدار کردم. زمان 
یادآوری خاطرات و نوستالژی های گذشته بود. من انواع سواالتم را در مورد 
شجره و سابقه ی خانوادگی مان از او پرسیدم. به صندلی راحتی خود تکیه 
داد و با چشمانی اشکبار از روزهای قدیم صحبت کرد. همانطور که او صحبت 
می کرد ، برخی از چیزهایی که من در مورد زندگی پدرم و زندگی پدربزرگ 

و مادربزرگم نمی دانستم را پاسخ داد و خأل آن ندانستن ها را پر کرد.

پدر  از  عمه ام  خاطرات  تاریخی،  گشت وگذار  این  قسمت  جالب ترین 
پدربزرگم، چارلز اسپرول بود )ریشه ی حرف C  در اسم خودم، رابرت چارلز(. 
او در سال 1824 در بخش دانِگال، در کشور ایرلند به دنیا آمد. او در سال 
1843 بدون داشتن کفشی بر پا، پس از ترک کلبه ای با سقف کاهگلی و کف 
گلی در کشور قدیمی، وارد این کشور )ایاالت متحده آمریکا( شد. طی جنگ 
داخلی، آتش نشان درجه سوم در کشتی یو.اس.اس گرامپوس نیروی دریایی 
خدمت می کرد. در نبرد ویکسبرگ جنگید و در 1910 در سن هشتادوشش 

سالگی فوت کرد. 
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این مکالمه با عمه ام در تابستان 1987 اتفاق افتاد، 163سال بعد از به 
دنیا آمدن پدر پدربزرگم. وقتی چارلز اسپرول مرد، در خانه ی پدربزرگم در 

پیتسبرگ زندگی می کرد. عمه ام از 10 سال قبل از فوتش با او بود. 

حس وهم آلودی بود با فردی صحبت کنی که خاطرات واضحی از کسی 
دارد که در 1824 متولّد شده است. کلی زمان، کلی تاریخ از آن زمان پیش 
آمده است. به فکر افتادم چه می شود اگر تا هشتاد و شش سالگی زندگی کنم 
و بتوانم به نتیجه ام درمورد داستان هایی که شنیدم به زبان اول شخص از 
کسی که پدرپدربزرگم را می شناخت بگویم. من درسال 2025 هشتادوشش 
ساله می شوم پس این مکالمه مدت زمانی بیش از دو قرن را شامل می شود. 

وقتی چارلز اسپرول متولّد شد، ایالت متحده فقط چنددهه عمر داشت. 
جیمز مونرو رئیس جمهور بود. آبراهام لینکلن هنوز نوجوان بود. هیچ راه آهن 
بین قاره ای، اتومبیل، هواپیما، رادیو، تلویزیون، یا حّتی المپ برق هم وجود 

نداشت. جهان تغییر کرده است. 

ازدواج کرد  با دختری  رابرت  از دنیا رفته است. پسرش  اسپرول  چارلز 
که از اوهایو تا پیتسبرگ روی رودخانه ی اوهایو با قایق بخار سفر کرده بود. 
رابرت در 1945 فوت کرد. پسرانش، از جمله پدرم، هردو در 1956 فوت 

کردند.

پسرم در سال 1965 متولّد شد. اسمش، مثل اسم من، رابرت است. او 
دو پسر دارد که نام خانوادگی را ادامه می دهند. اگر آن ها پسر داشته باشند، 
نام خانوادگی برای حداقل یک نسل دیگر باقی می ماند. اگر نداشته باشند، 

نام خانوادگی هم خواهد مرد. 

کتاب مقّدس می گوید که »تمامی بشر گیاه است« )اشعیا 40: 6(. رشد 
می کند اّما بعد پژمرده و خشک می شود. 



تأّمالتی درمورد زندگی پس از مرگ

103

شخصی یک بار از من درمورد »اهداف بلند مدتم« سؤال کرد. او گفت: 
»در پنج سال بعد با زندگی تان چه می خواهید بکنید؟ در ده سال چه؟« این 
سؤال من را به فکر انداخت. برای یک نوجوان پنج سال شبیه ابدیّت به نظر 

می رسد اّما برای من اصاًل مدت زمانی طوالنی به نظر نمی رسد. 

سؤال مرتبط  تر برای من این است »تا صدسال آینده چه کاری خواهم 
کرد؟« ممکن است سؤال احمقانه ای به نظر برسد. تقریباً مثل این سؤال به 
نظر می رسد »صدسال قبل درحال انجام چه کاری بودم؟« صدسال قبل اصاًل 
من وجود نداشتم. خواهرم وجود نداشت. پدرم وجود نداشت. چارلز اسپرول 
پیر وجود داشت، و پسرش رابرت. اّما آن ها از این دنیا رفته اند همان طور که 

من صدسال آینده خواهم رفت. 

تقریباً هیچ کدام از افرادی که این کتاب را می خوانند صدسال پیش زنده 
این کتاب را می خوانند  افرادی که  از  نبودند. تقریباً مطمئنم که هیچ کدام 

صدسال آینده زنده نخواهند بود.

یا خواهند بود؟ آیا ما آینده ای داریم که صدسال و بیشتر طول بکشد؟

جستوجوبرایدانشیازآینده
یک بار دوریس ِدی کار موفقی با آهنگ محبوب »کو ِسرا سرا« )هرچه 

خواهد بود، خواهد بود( داشت. کلمات این طور ادامه یافتند: 

وقتی فقط یک دختربّچه بودم،

از مادرم پرسیدم چه خواهم شد؟

زیبا خواهم شد؟ ثروتمند خواهم شد؟
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این چیزیست که او به من گفت:

تنها  نداشت.  پیش بینی  برای  وسیله ای  هیچ  او  بود.  مبهم  مادر  جواب 
چیزی که می توانست در پاسخ پیشنهاد بدهد این ترجیع بند بود: »کو سرا 

سرا. هرچه خواهد بود، خواهد بود«. 

ما دقیقاً به این خاطر نسبت به آینده نگران هستیم که نمی دانیم آینده 
چه چیز برای ما دارد. تنها منبع قابل اعتماد برای دانش مطلق ما از آینده، از 
خدای آینده می آید. جایی که خدا از آینده صحبت می کند، ما دلیل منطقی 
می کشیم.  دست  پرس وجو  از  است،  ساکت  او  جایی که  داریم.  امید  برای 
عهدعتیق پر است از بازدارندگی های شدید همراه با مجازات های شدید برای 

کسانی که می خواهند با ابزار غیرقانونی ورای پرده ی زمان را ببینند. 

و  می آزارد  را  انسان  هر  روح  آینده مان  درمورد  ما  نهایی  سؤال  اّما 
می خراشد. ایوب به این شیوه سؤال را پرسید: »اگر مرد بمیرد بار دیگر زنده  

شود؟« )ایوب 14: 14(.

از آن جا که مرگ عاملی مزاحم برای بهشت است، سؤال از زندگی پس 
از مرگ مهم بوده است. تقریباًً همه ی فرهنگ های بشری شکلی از امید به 
زندگی ورای مرگ را توسعه می دهند. مصریان باستان چیزهای باارزشی را در 
مقبره های افراد مرحوم محبوب شان قرار می دادند و امید داشتند این چیزها 
در زندگی پس از مرگ برایشان مفید باشد. سرخ پوستان آمریکا در تصّورشان 
یک جای ایده آل را داشتند درحالی که نورس ها امیدهای خودشان را درمورد 
والهاال داشتند. یهودیان تصّوری مبهم از شئول و یونانیان عقیده به هادس در 

تاریکی استیگیان داشتند. 

دین شرقی با دیدگاه تناسخ که توّسط شیرلی مک لین و دیگران پرطرفدار 
شد پاسخ می دهد. این عقیده در اَشکال گوناگون، از زمان افالطون مطرح 



تأّمالتی درمورد زندگی پس از مرگ

105

بوده است. 

بحثهاییونانیدرموردزندگیپسازمرگ
در جهان باستان، افالطون )428-348 پیش ازمیالد( تحت تأثیر گروهی 
معنی  به خاطر  فیثاغورثی ها  گرفت.  قرار  فیثاغورثی ها  نام  به  فیلسوفان  از 
فیثاغورث،  اعداد می دادند مشهور هستند. مؤسس مکتب،  به  رازآلودی که 
قضیه ی مشهور فیثاغورث را به وجود آورد که جایگاهی در هندسه ی مدرن 
پیداکرده است. فیثاغورثی ها همچنین عقیده ی »مهاجرت روح« یا تناسخ را 

طرح ریزی کردند. 

و  نامیرا  بشر  روح  که  است  مّتکی  یونانی  فرض  این  بر  آن ها  نظریه ی 
جاودان است. درواقع روح قبل از جسم وجود داشته است. وقتی شخص به 
دنیا می آید، روحی جاودان موّقتاً درون یک بدن »گیر می افتد«. جسم نوعی 
زندان برای روح است. بدن فیزیکی، یا زندان، دستخوش پروسه ی تولید و 
رها می شود.  زندانش  از  روح  درنهایت می میرد،  وقتی جسم  زوال می شود. 
در دیدگاه های مختلف تناسخ، روح بعداً یک بار دیگر در بدنی جدید مجّسم 
از  باالتری  است در شکل  مهاجرت می کند. ممکن  روح  می شود. همچنین 
زندگی یا شکلی پایین تر حلول کند. معموالً تناسخ یا مهاجرت بعدی براساس 
انجام می شود. رستگاری  سطح فضیلتی که در آخرین تجّسم کسب شده، 
شود  رها  تناسخ  چرخه ی  از  درنهایت  روح  که  می افتد  اتفاق  زمانی  نهایی 
و به عنوان روحی از بدن آزادشده، رها از تأثیر بازدارنده ی جسم فیزیکی، 
ادامه دهد. افالطون اساساً این فرضیات را می پذیرد و دیدگاه های بیشتری از 

خودش اضافه می کند. 

افالطون تأمالتش را درمورد زندگی پس از مرگ در مکالمه ی معروفش 
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فائدو مطرح کرد. این صحنه در یک سلول زندان آتن اتفاق می افتد، جایی که 
سقراط منتظر اعدام برای »جرم« خود یعنی منحرف کردن جوانان آتن با 
پرسش و پاسخ های فلسفی عمیق و نگران کننده اش است. ما سقراط را در 
آخرین ساعاتش درحالی می بینیم که منتظر نگهبانی است که برایش شربت 
دوره کرده اند.  را  او  و شاگردان سقراط  بیاورد. دوستان  را  کشنده شوکران 
بین  حال وهوای  در  آشکاری  تضاد  است(.  غایب  بیماری  به خاطر  )افالطون 
دارد، کسانی که  ترسناک دوستانش وجود  نگرانی  و  خلق خوی شاد سقراط 

ازقبل شروع به سوگواری کرده اند.

سقراط ساعات آخرش را درحال تدریس به شاگردانش درمورد شادی های 
قابل انتظار از زندگی پس از مرگ گذراند. او به دوستانش می گوید: »کلمات 
من هم فقط پژواک است؛ اّما دلیلی وجود ندارد که چرا نباید چیزی را که 
شنیده ام تکرار کنم: و درواقع، چون قصد رفتن به جای دیگری را دارم، این 
همان جایی است که باید درمورد ماهّیت دیداری که می خواهم ترتیب دهم، 
فکر و صحبت کنم. چه کار بهتری می توانم در فاصله ی بین حاال تا غروب 

آفتاب انجام دهم؟«

سپس سقراط اعتمادش به زندگی آتی را با راه انداختن بحثی طوالنی 
درمورد موضوع بیان کرد: »و حاال ای قاضیان من، دوست دارم به شما ثابت 
کنم که فیلسوف واقعی برای داشتن روحیه ی خوب در نزدیکی مرگ دلیل 
دارد، و اینکه بعد از مرگ امید دارد بزرگ ترین خیر را در جهان دیگر کسب 

کند«.

آنچه در ادامه می آید »برهان« دقیق و پیچیده ای درمورد نامیرایی روح 
او درمورد تضاد جهانی همه ی  ارائه می دهد.  از اضداد  است. سقراط بحثی 
چیزها تأمل می کند - فرآیندی روزانه که ما در طبیعت مشاهده می کنیم 
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که درآن چیزها، توّسط اضدادشان به وجود می آیند. خواب به سمت بیداری 
می رود.  پیش  خواب  سمت  به  بی چون وچرا  هم  بیداری  که  می رود،  پیش 
چیزی که بزرگ تر می شود، فقط زمانی می تواند بزرگ تر شود که اول کمتر 
باشد. و دستخوش کاهش)کم شدن( شدن هم فقط بعد از بزرگ تر بودن در 

ابتدا می تواند انجام شود. 

در طریقی مشابه، فقط کسی که درابتدا زنده است می تواند روزی بمیرد. 
زندگی ضد خودش را به وجود می آورد - مرگ. پس مرگ باید ضدش را به 

وجود بیاورد که زندگی است. 

به  اینکه  از  قبل  افراد  ارواح  کند  ثابت  تا  می کند  تالش  سپس سقراط 
دنیا بیایند وجود داشته اند. این استدالل بر نظریه ی مشهور افالطون درمورد 
خاطره مّتکی است. در نظریه ی خاطره، افالطون می خواست ثابت کند )در این 
مکالمه و مکالمات دیگر مخصوصا در ِمنو( که ما با عقاید خاصی در ذهن مان 
متولّد شده ایم که فقط می توانند از یک حالت از پیش به وجودآمده ی روح 
ناشی شده باشند. مثاًل عقاید ما درمورد زیبایی، خوبی، عدالت و تقّدس از 
تجربه در این زندگی کسب نشده اند بلکه ازقبل در هنگام تولّد حاضر بودند. 
کل فرآیندی که ما »یادگیری« می نامیم در واقعّیت صرفاً نوعی برانگیزش 
خاطرات برای یادآوری عقایدی است که در ارواح مان واضح تر متوّجه شدیم، 
قبل از اینکه تأثیر منفی تمایالت جسمی در هنگام تولّد آن ها را ضعیف کنند. 

 همین که سقراط این عقیده ی خاطره، و با آن وجوِد از قبِل روح را ثابت 
می کند، قدمی آسان برای فرض تداوم وجود روح بعد از مرگ جسم به شمار 

می رود. 

یکی از شاگردان سقراط به نام ِکِبس، شّکاک باقی می ماند. او به استادش 
می گوید: »پس سقراط تو باید درمورد ترس هایمان با ما بحث کنی - و حاال 
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ما هستند  درون  بلکه کودکی  نیستند  ما  ترس های  آن ها  دقیق تر،  بیان  به 
که مرگ برایش نوعی لولو است: ما باید او را هم متقاعد کنیم که وقتی در 

تاریکی تنهاست نترسد«.

او  است.  روحانی  ذات  یک  روح  که  می دهد  ادامه  بحث  به  سقراط 
خاطرنشان می کند که روح به عنوان ذاتی روحانی از ماده تشکیل نشده که 
ظرفیت زوال یافتن یا فروپاشی را داشته باشد. بنابراین نمی تواند بمیرد. این 
پاسخ سقراط است: »پس فکر کن کبس: از همه ی چیزهایی که گفته شد 
آیا این نتیجه گرفته نمی شود؟ - که روح بسیار شبیه به خداست، و نامیرا، و 
عقالنی، و یکپارچه، و زایل نشدنی، و غیرقابل تغییر است؛ و اینکه جسم بسیار 
شبیه به انسان است، و میرا، و غیرعقالنی، و چندشکلی، و زایل شدنی و قابل 

تغییر. ِکِبِس عزیزم، این می تواند انکار شود؟«

مسألهیفساد
اّما یک اشکال در استدالل سقراط وجود دارد. وقتی این توضیح واضحات 
را می دهد که روح غیرقابل تغییر است، این بیان را ادامه می دهد که روح 
باشد.  داشته  اخالقی  فساد  او می تواند  است.  تغییرپذیر  نقطه ای  در  درواقع 
پاک  بیشتر  تجّسم های  ازطریق  باید  آلودگی روح صحبت می کند که  از  او 
شود: »منظورم این است که انسان هایی که به دنبال شکم بارگی، و شهوت، 
ندارند، وارد خرها و  از آن ها  و مستی هستند و هیچ فکری درمورد پرهیز 

حیواناتی از آن نوع می شوند«.

شرلی  )باوجود  مدرن  خواننده ی  برای  تناسخ  درمورد  سقراط  تأمل 
می کند  انسان هایی صحبت  از  او  می رسد.  نظر  به  خنده دار  کمی  مک لین( 
که گرگ، شاهین، خرس یا زنبور می شوند. )به نظر می رسد باید نسبت به 
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عنکبوت های باغ کمی دلواپس باشیم مبادا پدِر پدِر پدربزرگ مان را زیر پا 
له بکنیم(.

روی  آوردن دوباره ی مدرن به تناسخ چند سؤال جالب به وجود آورد. چرا 
عقیده به تناسخ برای بسیاری از افراد جذاب است؟ جواب ساده احتماالًً این 

است که تناسخ ظاهراً به ما فرصتی دوباره در زندگی ارائه می دهد. 

اغلب ما می خواهیم بدانیم که اگر این فرصت را داشتیم که دوباره زندگی 
کنیم، چیزها چه شکلی می شدند. می خواهیم بدانیم که چه تغییراتی ایجاد 
می کردیم. رؤیاهایمان با »چه  می شدها« و »اگر این طوری می شدها«ی زندگی 
از گناه برطرف نشده بر دوش داریم. سفر  عذاب می بینند. همه ی ما باری 
دوباره به زندگی فرصتی برای بازخرید گناهان مان، برای جبران شکست ها و 
کمبودهای این زندگی پیشنهاد می دهد. عقیده به تجّسم های مکّرر امید به 
پیشرفت، امید به باال و باالتر رفتن در آرزوهایمان یا در عملکرد اخالقی مان 

را با خود به همراه دارد. 

درمیان  ندرت  به  که  است  مواجه  بزرگی  مشکل  با  تناسخ  حال  بااین 
می گیرد.  قرار  بحث  مورد  چسبیده اند  عقیده  این  به  دودستی  که  آن هایی 

مسأله ی تداوم خودآگاهی است. 

نام  به  فوق العاده  آگاهی شامل چیزی  این  آگاه هستم.  انسان  یک  من 
بانک خاطره ی من نوعی  خاطره است. من تجارب کودکی ام را به یاد دارم. 
دانش مربوط به پیشینه ی شخصی من را ذخیره می کند. البته بعضی از این 
تاریخ  من  هستند.  لّذت بخش  بقیه  درحالی که  هستند  ناخوشایند  خاطرات 
شخصی ام هستم. من صرفاً چیزی نیستم که در لحظه به طور اتفاقی انجام 
می دهم، فکر می کنم یا احساس می کنم. من همان شخصّیت انسانی هستم 
که اسباب بازی ها را در صبح کریسمس 1943 باز کردم. قطعاً ازسال1943 
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ادامه  تغییرات  این  است.  آمده  وجود  به  خودم  و  فکرم  بدنم،  در  تغییراتی 
می یابند همان طور که زندگی ادامه دارد. اّما یک تداوم شخصّیت از کودکی 

1943 تا بزرگی زمان حال وجود دارد. 

حاال فرض کنید که این زندگی سّومین یا چهارمین یا صدمین تجّسم من 
باشد. چقدر از تجّسم های قبلی را به یاد دارم؟ درمورد من جواب ساده است: 
هیچ چیز. من مطلقاً هیچ خاطره ای از هیچ تجربه ای مربوط به زندگی قبل 
از تولّدم ندارم. من متوّجه می شوم بعضی از مردم سعی می کنند تا ازطریق 
هیپنوتیزم و دیگر ابزارها ثابت کنند که خاطرات مبهم عمیقاً دفن شده ای از 
یک زندگی قبلی دارند. این بحث ها ظاهراً بیش تر با تخیل مرتبط هستند تا 

با خاطره ی اصیل. 

آیا یادتان هست قبل از اینکه به دنیا بیایید در این جهان زندگی کرده 
باشید؟ اگر نه، پس دوراهی مشخص است. اگر هیچ ارتباط آگاهانه ای بین 
زندگی ها وجود ندارد، تناسخ مربوط به کدام ارزش احتمالی است؟ اگر هیچ 
تداوم  از  می توانیم  چطور  ندارد،  وجود  خاطره ای  نوع  هیچ  و  آگاهی  تداوم 
هیچ  بدون  زندگی،  این  از  بعد  همچنان  من  اگر  کنیم؟  صحبت  شخصی 
ارتباطی با آگاهی شخصی، زندگی کنم، واقعاً چه چیزی همراه من خواهد 

بود؟

عجیب وغریب  خوانندگان  بعضی  برای  است  ممکن  که  کلی،  تأمل  این 
به نظر برسد، ریشه در موضوعی به شّدت مهم دارد. زیر سطح مورد بحث، 

مسأله ی روح آلوده و سؤال از عدالت حل نشده نهفته است. 

دغدغه ای درمیان افراد حساس وجود دارد که این جهان همیشه عدالت 
تمام وکمال را محّقق نکرده است. همه می بینیم که بیش تر اوقات پارسایان 
رنج می کشند و افراد شرور موفق می شوند. جهان خیلی پیر و بی رحم است 



تأّمالتی درمورد زندگی پس از مرگ

111

شکست  شوند،  پیروز  اینکه  از  بیشتر  ستم دیده  مردم  هالیوود،  برعکس  و 
می خورند. 

سؤال فراموش نشدنی هنوز باقی می ماند:  اگر زندگی عدالت را تضمین 
کنم؟  فداکاری  و  کرده  شرکت  خیریه  کارهای  در  باید  من  چرا  نمی کند، 
درواقع کل پرسش از رفتار اخالقی باتالقی از بالتکلیفی است. همان طور که 
نوشت،  کاراّمازوف  برادران  رمان  در  داستایفسکی  فئودور  روس  رمان نویس 
»اگر خدایی وجود نداشته باشد، همه چیز مجاز است«. در اینجا او انگشت 
روی موضوع اصلی قرار می دهد - اگر خدایی وجود نداشته باشد، پس هیچ 
تضمینی برای عدالت نهایی وجود ندارد. اگر هیچ تضمینی برای عدالت نهایی 
وجود نداشته باشد، چرا همه باید طبق تعّهد اخالقی عمل کنند؟ چرا تنها 

طبق نفع شخصی صرف عمل نکنند؟ 

نیازبهیک»باید«درجهان
مثل  کلماتی  از  استفاده  بدون  نمی توانیم  خود  روزمّره ی  زندگی  در  ما 
باید، بهتر است و مجبوری به مّدت طوالنی صحبت کنیم. ما به بّچه هایمان 
چه  »چرا؟«  بدهند  جواب  است  ممکن  بگویی«.  راست  باید  »تو  می گوییم 
می گوییم؟ می توانیم به روش های دیکتاتورمنشانه تکّیه کنیم و جواب بدهیم: 
بگوییم  به منافع شخصی شان متوّسل شویم و  »چون من می گویم«. شاید 
»چون صداقت بهترین سیاست است«. اّما حّتی یک بّچه می خواهد بداند آیا 
اگر کلوچه ها را از ظرف کلوچه برداشته باشد باز هم صداقت بهترین سیاست 

است؟ 

هروقت کسی می گوید »تو باید«، ممکن است وسوسه شویم که با یکی 
این  باید؟«  »چرا  یا  می گوید؟«  بدهیم: »چه کسی  رایج جواب  سؤال  دو  از 
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دلیل  آیا  می کند.  مطرح  را  اخالقی  تعّهد  زمینه ی  یا  پایه  موضوع  سؤاالت 
محکمی وجود دارد که چرا کسی می تواند درمورد چیزی »باید« بگوید؟ 

در زبان انگلیسی تفاوت بسیار مهمی بین جمله ی »من می خواهم کاری 
انجام بدهم« و جمله ی »من باید کاری انجام بدهم«، وجود دارد. این تفاوت 
بین میل و وظیفه است. اگر مایل باشم چیزی را انجام دهم که وظیفه ام از 
من می خواهد، هیچ کشمکشی وجود ندارد. اگر بخواهم کاری کنم که باید 
انجام دهم، تصمیماتم ساده است. تقاّلی اخالقی وقتی وارد تصویر می شود 
که کشمکشی بین میل و وظیفه وجود داشته باشد. زمانی که می خواهم کاری 
بکنم که نباید انجام دهم یا نمی خواهم کاری انجام دهم که باید بکنم، آن 

وقت است که احساس عذاب وجدانی ناخوش آیند خواهم داشت. 

آلمانی  فیلسوف  می شود.  استفاده  روش  یک  از  بیش  در  باید  اصطالح 
بین  او  می شود.  قائل  تمایز  ضرورت  یا  »باید«  نوع  دو  بین  کانت  اّمانوئل 

»ضرورت فرضی« و »ضرورتی اخالقی« فرق می گذارد. 

ضرورت فرضی به نوعی باید اشاره دارد که شامل ابزار خاصی می شود که 
برای اهداف مطلوب خاص ضروری است. مثاًل اگر می خواهم در روزی سر کار 
بروم که پیش بینی شده باران می بارد، ممکن است با خودم بگویم »من باید 
اینجا من درمورد وظیفه ای اخالقی صحبت نمی کنم.  چترم را بردارم«. در 
)البته مگر اینکه به طور ضمنی تعّهد اخالقی داشته باشم که از بدنم مراقبت 
کنم(. درعوض چیزی که در نظر دارم این است که: اگر می خواهم خشک 
بمانم باید از ابزاری ضروری استفاده کنم تا به آن هدف برسم. باید چتری 
داشته باشم تا خودم را از باران حفظ کنم. اگر می خواهم خشک بمانم پس 

باید چترم را با خودم ببرم. 

می گیرد  تصمیم  شخصی  کنید  فرض  بگیرید.  درنظر  را  دیگری  مثال 
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این طور استدالل می کند: »اگر  او  دزد شود. دوست دارد دزد موفقی شود. 
می خواهم دزد موفقی شوم، باید اقداّمات احتیاطی را اتّخاذ کنم تا مطمئن 
ضرورتی  برحسب  دزد  اینجا  در  نمی شوم«.  دستگیر  دزدی  درحین  شوم 
فرضی فکر می کند. اگر برحسب ضرورتی اخالقی فکر می کرد، باید به خودش 

می گفت »من نباید اصاًل دزدی کنم«. 

به محض اینکه از ضرورت فرضی به اخالقی حرکت کنیم، وارد صحنه ی 
وظیفه شده ایم. وظیفه موضوع اخالقّیات را دربر می گیرد. در اینجا کلمه ی 
باید به تعّهدی اخالقی اشاره دارد. یعنی چیزی که می خواهم انجام دهم، باید 

نسبت آنچه باید انجام دهم در مقام دوم قرار بگیرد. 

ما همه کشمکش بین میل و وظیفه را تجربه می کنیم. همه می دانیم 
چیزهایی وجود دارند که ما میل داریم انجام دهیم اّما درست نیستند. حّداقل 
سنگینی این کشمکش را حس می کنیم. فرض کنید تمام ضروریات، صرفاً 
نمی رسیدند.  اخالقی  ضرورت های  به  هرگز  که  بودند  فرضی  ضرورت های 
آن وقت کل چیزی که برای دزدها اهمّیت داشت حفظ خودشان از دستگیر 
شدن بود. تنها کار بدی که یک دزد می تواند انجام دهد این است که تالشش 

برای یک دزدی موفق شکست بخورد.

کلمه،  دریک  چیست؟  مرگ  از  پس  زندگی  با  این ها  همه ی  ارتباط 
همه چیز. 

اگر چیزی به عنوان درست و غلط وجود نداشته باشد، اگر چنین چیزی 
به عنوان تعّهد اخالقی وجود نداشته باشد، پس چیزی به عنوان عادل بودن 
وجود ندارد. اگر چیزی به عنوان عادل بودن وجود نداشته باشد، پس درنهایت 
عدالتی نیز وجود نخواهد داشت. عدالت یک احساس صرف می شود. یعنی 
سلیقه ی یک فرد یا گروه. اگر سلیقه ی اکثریت افراد در یک جامعه این باشد 
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که به زنا پاداش داده شود، پس عدالت زمانی اجرا می شود که یک زناکار 
افراد در جامعه ای متفاوت  اکثریّت  اگر  زنا کردن جایزه دریافت کند.  برای 
ترجیح دهند که مجازاتی برای زنا تعیین شود، پس اگر زناکار مجازات شود 
آن وقت عدالت اجرا شده است. اّما در این طرح کلّی، هیچ چیزی به عنوان 
عدالت غایی وجود ندارد چون اراده ی یک فرد یا گروه هرگز نمی تواند معیار 

اخالقی نهایی باشد. فقط می تواند یک سلیقه را نشان دهد. 

باشد،  داشته  وجود  غلط  و  درست  به عنوان  چیزی  اگر  دیگر،  ازطرف   
پس ما می توانیم درمورد عدالت واقعی صحبت کنیم. پس عدالت می تواند 
آنچه عادالنه است  تعریف شود که طبق  پاداش ها و مجازات هایی  برحسب 
همراه  واقعی  اخالقی  ضرورت  قدرت  با  باید  اصطالح  پس  می شوند.  توزیع 

می شود. 

غایی  بدون عدالت  کلنجار می روند:  این سؤال  با  داستایفسکی  و  کانت 
اگر  باشد؟  برای وظیفه ی اخالقی وجود داشته  آیا اساسی منطقی می تواند 
عادل  که  باشد  مهم  برایمان  باید  چرا  ندارد، پس  وجود  غایی  عدالت  هیچ 
که  بگوییم  می توانیم  آن وقت  کنیم،  پافشاری  این  روی  کمی  اگر  باشیم؟ 
اگر تصمیمات اخالقی من به حساب آورده نشوند، پس من به حساب آورده 
زندگی ام  پس  شوند،  نمی  آورده  به حساب  درنهایت  کارهایم  اگر  نمی شوم. 

درنهایت به حساب آورده نمی شود. 

به همین خاطر است که کانت زندگی بدون تعّهد اخالقی را یک زندگی 
بی معنی می دید. اوه، البته می توانیم براساس سلیقه و احساسات شخصی معنا 
را به زندگی هایمان تخصیص دهیم. اّما این تمام چیزیست که داریم، آرزویی 
پراحساس که کاش زندگی هایمان معنا داشته باشد. آرزویی پراحساس که 

دوپایش را محکم روی هوا می گذارد. 
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کانت واقعّیت جهانی حس درست و غلط انسان را قبول داشت. هرکسی 
با حسی از وظیفه ی اخالقی عمل و رفتار می کند. همه ی ما سنگینی ضرورت 
»من باید« را حس می کنیم. بعد کانت سؤالی کاربردی پرسید: »در عمل چه 

چیزی ضروری است تا این حس اخالقی معنی دار شود؟«

اولین نتیجه اش بسیار مهم بود. او استدالل کرد که برای معنی دار کردن 
حس اخالقی وظیفه باید چیزی به عنوان عادل بودن وجود داشته باشد. برای 
معنی دار کردن عادل بودن، یا درست و غلط، باید عدالت وجود داشته باشد. 
بنابراین عدالت به عنوان شرطی ضروری برای معنی دار کردن تعّهد اخالقی 

عمل می کند. 

عدالت همیشه  این جهان  در  دارد:  وجود  اصطکاک  اینجا یک  اّما  آها، 
تحّقق پیدا نمی کند. دزدهای بسیار زیادی در تالش هایشان موفق هستند. آیا 
به این معنی است که جرم درنهایت سودآور است و هیچ برائتی برای شخص 

عادل وجود ندارد ؟

اگر هیچ عدالت نهایی وجود نداشته باشد، این تنها نتیجه ای است که 
داشته  وجود  بی واسطه«  »عدالتی  است  ممکن  بیاوریم.  به دست  می توانیم 
باشد، یعنی عدالتی ناقص و اتفاقی، جایی که دزد دستگیر می شود و اموال 
قربانی ها صحیح  و سالم برگردانده می شود؛ اّما هنوز ترازو و سنجش عدالت 
در بیش تر اوقات احتماالًً نامتعادل است. برای اینکه عادل بودن معنایی نهایی 
نیاز داریم؛ ما به عدالت غایی  بگیرد، ما به چیزی بیش از عدالت بی واسطه 

نیاز داریم.

باید برآورده  نیازی که  اولین  اگر قرار است عدالت غایی داشته باشیم، 
کنیم این است: باید از مرگ جان سالم به در ببریم. اگر از مرگ جان سالم 
به در نبریم، و اگر عدالت در این جهان، تمام وکمال اجرا نشود، آن گاه عدالت 
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غایی نخواهد بود و حس تعّهد اخالقی ما تالشی بی معنی و باد هوا خواهد 
بود. 

اگر عدالت غایی اجرا شود، ما باید باشیم تا آن را تجربه کنیم. تا از مرگ 
جان سالم به در نبریم، نمی توانیم از عدالت برخوردار شویم. در اینجا کانت 
اندیشه های سقراط و افالطون را به عالوه ی اندیشه های ایوب و کتاب جامعه 

منعکس می کند. 

نیازبهداوریتماموکمال
اّما فرض کنید ما از مرگ جان سالم به در بردیم. فرض کنید در تجّسمی 
دیگر به عنوان یک زنبور یا خر برگشتیم. باز ممکن است نگران بی عدالتی های 
بیش تری باشیم. ممکن است مثل االغ بلعام صاحبی داشته باشیم که بدون 
دلیل عادالنه ای ما را بزند. یا شاید مثل زنبوری باشیم که درست در مسیر 

حشره کش پاشیدن یک آدم ظالم، پرواز کنیم. 

ما نمی توانیم بدون شخصی که محاکمه شده محاکمه ای داشته باشیم. 
اّما وقتی تنها شخص حاضر، هم فقط مّتهم باشد، باز نمی توانیم محاکمه ای 
داشته باشیم. باید داوری وجود داشته باشد. داور نباشد، داوری نیست. داوری 

نباشد، عدالتی نیست. 

بنابراین شرط ضروری دوم برای عدالت غایی حضور داور نهایی است. اّما 
هیچ داور معمولی این کار را نخواهد کرد. برای تضمین عدالت غایی، داور 

باید ویژگی های مناسب داشته باشد. 

اول از همه داور خودش باید به طور کامل عادل باشد. اگر نقص اخالقی 
در ویژگی داور وجود داشته باشد، پس احتماالًً داوری اش فاسد خواهد شد و 
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درخواست مان برای عدالت تمام وکمال با شکست مواجه خواهد شد. 

فرض کنید داور کاماًل عادل باشد اّما نقص های دیگر داشته باشد. فرض 
اّما دانش الزم  از نظر اخالقی بی عیب باشد  کنید کاماًل نّیت خیر داشته و 
برای رأی دادن نداشته باشد. ما می توانیم داوری را تصّور کنیم که خودش 
اّما کسی است که  بی عیب است، رشوه نمی گیرد و تبعیض قائل نمی شود، 
همه ی تفاوت های ظریف مجموعه ی پیچیده ی شرایط تعدیل اوضاع را درک 
نکرده است. او می تواند به بهترین وجه رأی صادر کند اّما ممکن است هنوز 
همه ی  از  کامل  دانش  به  نیاز  تمام وکمال  عدالت  نباشد.  عادل  تمام وکمال 
تمام وکمال  عدالت  دارد که  احتمال  دارد.  اوضاع  تعدیل  تصّور  قابل  شرایط 
بتواند جدا از دانش کامل اتفاق بیفتد اّما احتماالً تصادفی خوش یمن است. 
برای تضمین عدالت تمام وکمال داوری کامل باید دانشی کامل داشته باشد. 
دریک کلمه، داور کامل باید عالم مطلق باشد مبادا بعضی از جزئیات مربوط 

به موضوع از چشمش پنهان بماند و رأیش را تحریف کند. 

 اّما تصّور کنید داور کامل ما با صداقت تمام و با دانش کامل عمل کند 
و رأیی عالی صادر کند. آیا این برای تضمین عدالتی کامل کافی است؟ نه، 
هنوز نه. اگر تصمیمی کامل گرفته شود، هنوز باید عملی شود. قوانین عالی 
نمی کنند.  را تضمین  عالی  نتایج  عالی  نیستند. رأی های  عالی  رفتار  ضامن 

زندانی ممکن است از زندان فرار کند و در عدالت تقلّب کند. 

برای اینکه عدالت کامل عملی شود داور باید قدرت الزم را داشته باشد تا 
ببیند آن عدالت به درستی به کار گرفته می شود یا نه. باید قدرت کافی داشته 
باشد درمقابل هر تالشی برای مختل کردن جریان عدالت، بایستد. نمی تواند 
ذّره ای تک روی در بیرون از حوزه ی قدرت و مرجعّیتش وجود داشته باشد 
مبادا آن یک ذّره تبدیل به دانه ی کوچک شن گردد که باعث زمین گیر شدن 
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دستگاه عدالت شود. بنابراین داور کامل باید قدرتی تمام وکمال داشته باشد. 
او باید مقتدر یا قادر مطلق باشد. 

 اخبار خوبی در این بیان کتاب مقّدس وجود دارد که »خداوند خدای ما 
قادر مطلق، سلطنت گرفته است!« )مکاشفه 19: 6(. اگر خداوند خدای ما 
قادر مطلق سلطنت نکند، ما امیدی به عدالت نخواهیم داشت. یک خداوند 
خدای قادر مطلق نمی تواند علّت عدالت را ابالغ کند. هیچ چیز کمتر از یک 
خدای از نظر اخالقی کامل ، عالم مطلق، تغییرناپذیر، جاودان و قادر مطلق 
نمی تواند تضمین کند که حس اخالقی تعّهدمان معنادار است. خدایی نباشد، 

عدالتی نیست. عدالتی نباشد، درست و غلط نهایی هم نیست. 

این ما را به نتیجه ی داستایفسکی برمی گرداند: اگر خدایی نباشد، پس 
جایگاه  هیچ  جامعه  و  انسان  برای  نتیجه ای  چنین  است.  مجاز  چیز  همه 
پایه ی  یک  بدون  جامعه  حفظ  نمی گذارد.  باقی  اخالقیات  برای  واقعی ای 
اخالقی غیرممکن است. می تواند کمی پیش رود، درحالی که با باقی مانده ی 
هنجارهای خداشناسانه به طور ضعیفی در کنار هم نگه داشته شده است. اّما 
بار سنگین اصول غیرقابل تحّمل خودش شکست خواهد  با  درنهایت صرفاً 

خورد.

بنابراین کانت با زمینه هایی عملی، وجود خدا و زندگی پس از مرگ را 
مورد بحث قرارداد. او عقیده داشت که اگر عدالت قرار است اساسی داشته 

باشد، ما باید این دو فرض را ایجاد کنیم. 

»ثابت«  را  خدا  وجود  عملی  مالحظات  چنین  که  شد  متوّجه  کانت 
نمی کند. او فقط می گفت اگر قرار است زندگی معنی دار باشد، باید خدایی 
باشد که عدالت را تضمین کند. این مالحظات فقط این را ثابت می کند که 
اگر احساس من درمورد درست و غلط معنی دار باشد، پس خدا باید وجود 
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داشته باشد. کانت گفته: »ما باید جوری زندگی کنیم که انگار یک خدا وجود 
دارد«. 

مزیت بحث کانت این نیست که ثابت می کند خدا یا زندگی پس از مرگ 
وجود دارند. مزیتش این است که سر همه ی فلسفه هایی را که هم خدا را 
می خواهند هم خرما را، قطع می کند. آن همه ی دیدگاه های میانه رویی را 
که می خواهند استراحت گاهی بین خداگرایی تمام عیار و پوچ گرایی افراطی 

پیداکنند، تارومار می کند. 

فلسفه های  به  کانت  زمان  از  فیلسوفان  از  بسیاری  که  نیست  تصادفی 
پوچ گرایانه ی یأس برگشته اند. آن ها اعتقاد دارند که ما نمی توانیم به خدا یا 
زندگی پس از مرگ اعتقاد داشته باشیم صرفاً به خاطر اینکه جای گزین های 
موسیقی  با  »بیایید  می گویند:  آن ها  هستند.  مزخرف  بسیار  اعتقادات  این 
مواجه شویم: هیچ خدا و هیچ عدالتی وجود ندارد. هیچ چیز درست و غلطی 
وجود ندارد. ما به تنهایی در جهانی زندگی می کنیم که نسبت به تصمیمات 
اخالقی ما نه متخاصم است و نه پذیرا«. نه، قضیه بسیار بدتر از آن است. ما 
در جهانی زندگی می کنیم که نهایتاً نسبت به کارهای انسان بی تفاوت است. 
دنیا نهایتاً به انسان اهمّیت نمی دهد چون درنهایت انسان هیچ ارزشی ندارد. 

هر استخوان در بدن های ما علیه چنین دیدگاه منفی نسبت به زندگی 
بشر معترض است. هر نفسی که می کشیم، با این امید کشیده می شود که 
زندگی های ما مهم هستند. برای ذهن هایمان غیرقابل تحّمل است که همه ی 
کانت  و  سقراط  مثل  فیلسوفانی  عملی  تأمالت  در  ما  باشد.  بیهوده  این ها 
آسوده خاطر می شویم اّما مشتاق چیز بیشتری هستیم. ما به اطمینانی ورای 

آرزوی عملی صرف برای اجرای عدالت نیاز داریم. 

آنچه که نیاز داریم کلمه ای از »بیرون آنجا« است. ما به چند ادله ی عینی 



نیاز داریم تا]متوّجه شویم[ امیدمان توهمی ِصرف برپایه ی شوق باطنی مان 
تا  داریم  نیاز  اینکه«  از »مثل  بیش  به چیزی  ما  نیست.  اهمّیت  و  معنا  به 

دلگرمی و شجاعت پیدا کنیم. 

به همین خاطر است که »اخبار« عهد جدید بسیار حیاتی هستند. در 
اینجا ما گزارشی داریم که ورای تأمل درمورد واقعّیت تاریخی پیش می رود. 
پس بیایید به پیام و گزارش مسیح برگردیم. بیایید پیام عیسای ناصری و 

شهادت به پیروزی اش بر مرگ را بشنویم.
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برای اینکه بر تأمالت فیلسوفان فائق آییم و پدیده های غیبی را نادیده 
بگیریم، باید توّجه خودمان را به عیسی برگردانیم. تعلیم هیچ کس در موضوع 
زندگی پس از مرگ با تعلیمات عیسای ناصری برابری نمی کند و از آن پیشی 

نمی گیرد. مفهوم زندگی در ورای مرگ در کانون پیام او قرار داشت. 

یکی از معروف ترین کلمات عیسی درمورد زندگی پس از مرگ در فصل 
14 انجیل یوحّنا دیده می شود. عیسی در اتاق باال برای شام آخر حاضر بود. 
بحثی که در اینجا ثبت شده در شب قبل از مصلوب شدن عیسی، کمی قبل 

از رنج او در جتسیمانی و دستگیری بعد از آن اتفاق افتاد. 

شما  »دل  کرد:  بیان  چنین  کند  آرام  را  دوستانش  اینکه  برای  عیسی 
مضطرب نشود! به خدا ایمان آورید به من نیز ایمان آورید. در خانه پدر من 
منزل بسیار است وااّل به شما می گفتم. می روم تا برای شما مکانی حاضر کنم، 
و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم، باز می آیم و شما را برداشته با 
خود خواهم برد تا جایی که من می باشم شما نیز باشید« )انجیل یوحّنا 14: 

.)3-1
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 چرا اضطراب بر دل های شاگردان مستولی شده بود؟ می دانیم که عیسی 
خودش درآن شب »در روح مضطرب« بود )انجیل یوحّنا 13: 21(. او به خاطر 
خبری که می خواست درمورد خیانت قریب الوقوع نسبت به خودش به دست 

یهودا بدهد مضطرب بود.

فضا را تصّور کنید. پرده ی سیاهی از تاریکی دلواپسی اتاق باال را تهدید 
با  رفاقت صمیمی  عمومی، سه سال  روحانی  است. سه سال خدمت  کرده 
شاگردانش، آن ها را به این ساعت آورده بود. این ساعت بحرانی عمیق بود. 
در  رسیدن  آخر  به  از  حسی  داشت.  وجود  اضطراب  برای  زیادی  چیزهای 
او مرگ  بود.  اطرافشان پرسه می زد. عیسی می دانست که ساعتش رسیده 
از سه چیز بسیار  با خبر  او  قریب الوقوعش را به دوستانش نشان داده بود. 
اضطراب آور، به دلهره ی آن ها افزوده بود. او اعالم کرد که یهودا می خواهد به 
او خیانت کند، اینکه پطرس قرار است منکر او شود و بدتر از همه، او قرار 
است از نظر جسمی آن ها را ترک کند. او گفت: »ای فرزندان، اندک زمانی 
دیگر با شما هستم و مرا طلب خواهید کرد؛ و همچنان که به یهود گفتم 
)انجیل  می گویم«  شما  به  نیز  اآلن  آمد،  نمی توانید  شما  می روم  که  جایی 

یوحّنا 13: 33(. 

در اینجا پطرس باتعّجب گفت: »ای آقا کجا می روی؟« عیسی پاسخ داد 
»جایی که می روم، االن نمی توانی از عقب من بیایی ولکن در آخر از عقب 

من خواهی آمد« )13: 36(.

این کلمات مسیح با محتوای تاریخی همراه شده است. ارتباط عیسی با 
شمعون پطرس با دو کلمه ی ساده شروع شد »از عقب من آیید« )انجیل مّتی 
4: 19(. پطرس تورها را واگذاشت و به دنبال عیسی رفت. هرجا که عیسی 
رفت، پطرس هم رفت. او در جشن عروسی در قانا با عیسی بود. او در کوه 
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تبدیل هیبت با عیسی بود. او حّتی هنگام راه رفتن عیسی روی آب دنبال 
او بود. حاال یک دفعه زمان پیروی به پایان رسیده بود. عیسی گفت: »االن 

نمی توانی از عقب من بیایی«. 

یکی از مشکل ترین کشمکش هایی که یک انسان نزدیک به مرگ تجربه 
می کند آگاهی اضطراب آور از سفریست که باید به تنهایی و بدون هیچ انسان 
همراهی برود. ما می توانیم درکنار عزیزانمان بنشینیم. می توانیم دستانشان را 
بگیریم و آن ها می توانند دستان ما را بگیرند. اّما لحظه ای می رسد که جدایی 
اتّفاق می افتد. این جدایی، هرچند موّقتی است که روح هایمان را اندوهگین 
و  آخر کشیده می شود  نفس  وقتی  لحظه ی مرگ،  در  دقیقاً  اغلب  می کند. 
ضربان قلب ساکت می شود، اعالن صورت می گیرد، »او رفت!« به همین دلیل 

ما مرگ را یک عزیمت، یک جدایی توصیف می کنیم. 

پسر  قرار می گرفت،  مراقبت  مورد  َصَرفه  اهل  بیوه ی  توّسط  ایلیا  وقتی 
بیوه به سختی مریض شد و مرد. عهد عتیق گزارش می کند که ایلیا پسر را 
دوباره زنده کرد. اّما قبل از اینکه معجزه اتفاق بیفتد، زن در اندوه خود به 
ایلیا پرخاش کرد. او بر سرش فریاد زد: »ای  مرد خدا مرا با تو چه  کار است ؟ 
آیا نزد من  آمدی  تا گناه  مرا بیاد آوری  و پسر مرا بُکشی ؟« )اول پادشاهان 

.)18 :17

ایلیا با تحّکم پاسخ داد: »پسرت  را به  من  بده .« بعد کتاب مقّدس می گوید 
ایلیا او را در آغوشش گرفت، او را به باالخانه ای که درآن ساکن بود برد )17: 

.)19

قبل از اینکه ایلیا معجزه کند، مجبور شد پسر مرده را از آغوش مادرش 
بگیرد. از متن مشخص است که زن به خاطر غمش شدیداً به جسد بّچه اش 

چسبیده بود. ایلیا مجبور شد آن ها را از هم جدا کند. 
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این صحنه نامعمول نیست. ما می خواهیم عزیزانمان را تا وقتی که ممکن 
است محکم بگیریم. لحظه ی جدایی تقریباً غیرقابل تحّمل است. 

حتی نکات تازه ی عیسی اسرارآمیز است. منظور او از اینکه گفت پطرس 
از عقب او خواهد رفت چه بود؟ پطرس احتماالً این کلمات را این طور معنا 
کرد »تو نمی توانی االن در مرگ از عقب من بیایی اّما بعدا تو هم خواهی 

مرد«.

بعد سؤال این می شود: پطرس قرار بود کجا پیروی کند؟ قرار بود صرفاً 
انجیل  این سؤاالت را در فصل 14  نه. عیسی  برود؟  از عقب عیسی  تا قبر 
یوحّنا پاسخ داد. وقتی گفت »دل شما مضطرب نشود«، برای فرمانش دلیل 

ارائه داد. 

ایمان  »به خدا  ایمان می خواند. گفت  به عمل  را  اول شاگردان  عیسی 
آورید به من نیز ایمان آورید« )انجیل یوحّنا 14: 1(. او صرفاً می گفت »به من 
اعتماد کنید«. عیسی درخواست برای پرش کورکورانه ی ایمان ندارد. وقتی 
او از شاگردانش می خواهد که به او اعتماد کنند، یک کار ناتمام تاریخی برای 
حمایت از درخواستش وجود داشت. انگار عیسی داشت می گفت: »نگاه کنید، 
من هرگز نمی گذارم به زمین بخورید. پدرم هرگز قولش را زیرپا نگذاشت. من 
هم نمی گذارم. من قابل اعتماد بودن خودم را ثابت کرده ام. حاال وقتی اینجا 
را ترک کنم، وقت آن است که به خاطر ارزش وعده و قولم، به من اعتماد 
کنید. شما به خدا ایمان دارید، حاال به من ایمان بیاورید. کلید آرام کردن 

دل های مضطرب شما، اعتماد به من برای آینده است«. 

این قلب مسیحّیت است. به همین خاطر ما از ایمان مسیحی صحبت 
مرتبط  بشریّت  خارج  آیینی  اعمال  به  دین  مسیحی.  دین  از  نه  می کنیم 
است. مسیحّیت، ایمان مسیحی، با اعتماد به خدا در همین زندگی هایمان 
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بزرگ  گامی  بردارند،  شاگردانش  می خواهد  عیسی  که  گامی  است.  مرتبط 
است. اعتقاد به خدا یک چیز است؛ باور داشتِن خدا کاماًل چیزی دیگر است. 
این در عمل گام بزرگی است هرچند در بحث تئوری نباید اصاًل نیاز به هیچ 
گامی داشته باشد. تمایز ما بین اعتقاد به خدا و باور داشتِن خدا باید تمایزی 
بدون یک تفاوت باشد، یک تمرین محض در سفسطه. درحقیقت اگر ما واقعاً 

به خدا اعتقاد داشته باشیم، به هرچه که خدا به ما می گوید اعتقاد داریم. 

بااین حال برحسب واقعّیت عینی، اغلب فاصله ای بین ایمان نظری ما به 
خدا و اعتماد واقعی مان به آنچه می گوید وجود دارد. ایمان ما خالص نیست. 
مثل طال که با ناخالصی خراب می شود، همین طور ایمان ما هم اغلب با شک 
مخلوط می شود. ما فریاد می زنیم: »ایمان می آورم ای خداوند، بی ایمانی مرا 

امداد فرما!« )انجیل مرقس 9: 24(.

در لحظه ی مرگ، ترس و شک می تواند بر قلب هجوم بیاورد و به سختی 
را  عیسی  کلمات  باید  ما  که  است  لحظه  آن  در  بیاورد.  فشار  ایمان مان  بر 

بشنویم: »به من اعتماد کن«. 

آمادهکردنمکانیدرخانهیپدر
می کنند  دنبال  درنهایت  شاگردان  که  »جایی«  ماهّیت  بیان  به  عیسی 
ادامه می دهد: »در خانه ی پدر من منزل بسیار است ... می روم تا برای شما 

مکانی حاضر کنم« )انجیل یوحّنا 14: 2(.

عیسی در دوازده سالگی الهیدانان را در معبد مبهوت کرده بود. وقتی 
پدر و مادر مضطربش او را درآنجا پیدا کردند، مادرش به او پرخاش کرد: »ای 
فرزند چرا با ما چنین کردی؟ اینک، پدرت و من غمناک گشته تو را جستجو 

می کردیم« )انجیل لوقا 2: 48(.
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عیسای نوجوان با سرزنشی ظریف به مادر مضطربش جواب داد: »از بهر 
چه مرا طلب می کردید، مگر ندانسته اید که باید من در امور پدر خود باشم؟« 

)49 :2(

امور پدر در معبد اتفاق افتاد. بعدها عیسی به معبد اورشلیم به عنوان 
خانه ی پدرش اشاره کرد و گفت »خانه ی پدر مرا خانه ی تجارت مسازید« 

)انجیل یوحّنا 2: 16(. 

در فصل14 انجیل یوحّنا عیسی دوباره از خانه ی پدرش صحبت کرد. او 
دیگر به معبد در اورشلیم اشاره نکرد. معبد خانه ی زمینی و عهد عتیق خدا 
بود. آن خانه نابودشدنی بود و واقعاً در سال70 میالدی ویران شد. درعوض 

عیسی از آسمان، محّل سکونت نهایی پدرش صحبت می کرد.

در  پدری  خانه ی  در  روز  یک  آن ها  که  داد  قول  شاگردانش  به  عیسی 
تا برای شما مکانی  او تصریح کرد »می روم  او خواهند رفت.  از پی  آسمان 
را  دل هایشان  که  میانشان،  از  عزیمتش  داد  توضیح  عیسی  کنم«.  حاضر 
مضطرب کرده بود، باید فرصت شادی بزرگ باشد. عیسی آن ها را ترک کرد 

تا مکان هایشان را در آسمان آماده کند. 

عیسی نه تنها رفتن به آسمان را برای ما ممکن ساخت، درواقع او به آنجا 
رفته تا نگه داشتن جای ما را تضمین و مکان هایمان را در آسمان آماده کند. 

من چندین ماه از سال را دور از خانه ام می گذرانم. داشتن مسافرت های 
خیلی زیاد، تأثیر درازمدتی روی من گذاشته است. طی سال ها من به چندین 
الگو که در روان خودم درمورد سفر شکل گرفت توّجه کردم. مثاًل نسبت به 
رزروها وسواسی تر شدم. هیچ چیز برای یک مسافر خسته عذاب آورتر از این 
نیست که به مقصدش برسد و متوّجه شود که هتل رزروش را ثبت نکرده یا 
اتاقش را به شخص دیگری داده است. این هرج ومرج ها اتفاق می افتند و وقتی 
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رخ می دهند دیوانه کننده هستند.

توّسط  که  داریم  را  ممکن  رزروهای  بهترین  ما  آسمان  به  سفرمان  در 
بهترین انسان پیش رو ممکن آماده شده است. عیسی خودش قبل از ما رفته 
تا مکانی در خانه ی پدرمان آماده کند. هیچ هرج ومرجی نمی تواند درمورد 

این رزروها اتفاق بیفتد. 

اگر ما به مسیح تعلق داریم، رزرو ما قطعی و مسّجل است. مکان های 
زیادی در خانه ی پدر وجود دارد. مکانی برای ما وجود دارد که هیچ کس 

دیگری نمی تواند از ما بگیرد.

دیدگاهی»بالغ«نسبتبهزندگیجاودان
فکر می کنم آرامش دهنده ترین کلماتی که عیسی درمورد آسمان گفته در 
انجیل یوحّنا 14: 2 دیده می شود. عیسی گفت: »و ااّل من به شما می گفتم«. 

با  که  پدری  مثل  عیسی  دارد.  مادرانه  و  پدرانه  بیان طنینی  این  لحن 
لحظاتی  که  می کنیم  مالحظه  ما  می کرد.  می زند صحبت  فرزندانش حرف 
قبل عیسی شاگردانش را این طور خطاب کرد »ای فرزندان« و می گوید: »ای 
فرزندان، اندک زمانی دیگر با شما هستم« )انجیل یوحّنا 13:33(. زمان هایی 
در زندگی فرزندان وجود دارد که پدر و مادر باید به آن ها بگویند همه چیز 
واقعاً چطور است. کودکان باید از قلمرو داستان پردازی و افسانه ها بازداشته 
شوند. روز حقیقت معقول می رسد، وقتی که یک بّچه برای معتقد ماندن به 
بابانوئل و خرگوش عید پاک، دیگر بیش از حّد، بزرگ شده است. کاری اتفاق 
از زندگی است. تفریح و سرخوشی بچگی  می افتد که شامل اسطوره زدایی 
چیزهای  که  دارد  وجود  زمانی  شود.  واگذار  بزرگسالی  واقعّیت های  به  باید 
اعالم کرد: »زمانی که طفل  پولس رسول  کنار گذاشته شود.  باید  کودکی 
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بودم، چون طفل حرف می زدم و چون طفل فکر می کردم و مانند طفل تعّقل 
می نمودم. اّما چون مرد شدم، کارهای طفالنه را ترک کردم« )اول قرنتیان 

.)11 :13

اگر شخصی نتواند کارهای کودکی را کنار بگذارد، به شّدت عقب مانده با 
بزرگسالی مواجه می شود. اگر خیلی به افسانه های کودکی بچسبیم، از نظر 

عقلی معلول می شویم. 

عیسی فهمید اگر قرار است شاگردانش توانایی عملی کردن رسالتشان را 
به عنوان بزرگسال داشته باشند، اگر می خواهند توانایی مواجهه با دردهایی را 
که قطعاً نصیب شان می شود، داشته باشند، مجبورند توانایی تشخیص تفاوت 

بین افسانه و واقعّیت را داشته باشند. 

شاگردانش  به  باید  دیگری،  معلّم  هر  مثل  معلّم،  یک  به عنوان  عیسی 
کمک می کرد عقاید اشتباهی را که با خود به کالسش آورده بودند فراموش 
کنند. آموزش چیزی خیلی بیشتر از کسب اطالعات جدید را شامل می شود. 
آموزش صحیح شامل فرآیند اغلب دردناِک دورانداختن عقاید و نظریه های 
عیسی  آموزه های  آورد.  نخواهند  تاب  نقد  ذّره بین  زیر  که  است  محبوبی 

تصحیح مفاهیم نادرست را شامل می شود. 

از  یکی  که  کرد  اعالم  کرد،  باال صحبت  اتاق  در  عیسی  وقتی  هرچند 
زندگی  به  شاگردان  امید  ندارد.  تصحیح  به  نیاز  شاگردان  محبوب  مفاهیم 
پس از مرگ یک افسانه یا خیال پردازی نبود. اعتقادشان به زندگی جاودان 
آن وجود  نبود. هیچ چیز کودکانه ای درمورد  رویایی  تصویر  نوعی  براساس 

نداشت. 

بیان شکلی منفی  این  به شما می گفتم«.  ااّل من  عیسی اعالم کرد »و 
از وحی الهی بود. برخالف الهی دانان اگزیستانسیالیست بدپندار، این ممکن 
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ادبی  شکلی  به  جمله  این  شود.  پذیرفته  گزاره ای  حقیقتی  به عنوان  است 
جمله ی شرطی »اگر- پس« آمده است. چیزی که اینجا دیده می شود شرطی 

ساده برخالف حقیقت است. 

عیسی این را می گفت: »اگر ایمان تان به زندگی آینده موّجه نبود، من 
امیدهای غلط شما را اصالح می کردم. من اجازه نخواهم داد عقیده ی مهم 
اشتباهی همچنان تصحیح نشده باقی بماند. اّما حقیقت ماجرا این است که 

آسمانی وجود دارد و شما می توانید روی آن حساب کنید«.

در اینجا یک سخن تعصب آمیز بی نظیر وجود دارد. عیسی درمورد این 
موضوع نه صرفاً به عنوان یک روحانی ماهر و آگاه، یا حّتی به عنوان یک نبی 
تدهین شده از سمت خدا صحبت نکرد. او با قدرت مطلق و خطاناپذیِر پسر 
»تمامی  که  کرد  اعالم  جسورانه  عیسی  که  داریم  به یاد  کرد.  خدا صحبت 
قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است« )انجیل مّتی 28: 18(. در 
اینجا آن قدرت را آشکار می کند. اگر کسی که مالک تمامی قدرت در آسمان 
است، کلمه ای درمورد آسمان صحبت می کند، این نتیجه به دست می آید که 

تعلیمش درمورد موضوع بی نقص است. 

بنابراین، اگر ادعاهای این جسورترین انسان درست باشد، پس جمله های 
را فراهم می کنند که ما  قابل اعتمادترین منبع اطالعاتی  عیسی واالترین و 

می توانیم درباره ی مقوله ی آسمان پیدا کنیم. 

اهمّیتقدرتعیسی
عیسی اّدعا کرد که قدرتش را از منبع تمام قدرت ها، درواقع خالق قدرت، 
یعنی خوِد خدا دریافت کرده است. او جمالت دیگری به این اّدعا اضافه کرد:
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نیز  و  می شناسید  مرا  من....  فرستاده ی  از  بلکه  نیست،  من  از  »تعلیم 
می دانید از کجا هستم و از خود نیامده ام بلکه فرستنده ی من حّق است که 
شما او را نمی شناسید. اّما من او را می شناسم زیرا که از او هستم و او مرا 

فرستاده است« )انجیل یوحّنا 7: 16، 28-29(. 

»من چیزهای بسیار دارم که درباره ی شما بگویم و حکم کنم؛ لکن آنکه 
مرا فرستاد حّق است و من آنچه از او شنیده ام، به جهان می گویم.....از خود 
کاری نمی کنم بلکه به آنچه پدرم مرا تعلیم داد، تکلّم می کنم« )انجیل یوحّنا 

.)26-28 :8

یحیای تعمیددهنده این ادعا را وقتی بازگو کرد که با این گفته بر قدرت 
عیسی گواهی داد: »او که از باال می آید، باالی همه است و آنکه از زمین است 
زمینی است و از زمین تکلّم می کند؛ اّما او که از آسمان می آید، باالی همه 
است.... زیرا آن کسی را که خدا فرستاد، به کالم خدا تکلّم می نماید، چونکه 

خدا روح را به میزان عطا نمی کند« )انجیل یوحّنا 3: 31-34(.

وقتی ما اطالعات مهمی، چه از اخبار رسانه و چه از متنی علمی، دریافت 
برای  اسنادی  به دنبال  ما  کنیم«.  مالحظه  را  »منبع  تا  مشتاقیم  می کنیم، 
هستند.  موثق  اطالعات  آن  که  شویم  مطمئن  تا  هستیم  اطالعات  همه ی 
برای  که  بود  منبعی  همان  کرد  اظهار  اطالعاتش  برای  عیسی  که  منبعی 

قدرتش ادعا کرد، یعنی خوِد خدا. 

صحبتش  شیوه ی  مبهوت  اغلب  دشمنانش،  ازجمله  عیسی،  معاصران 
می شدند:

و چون عیسی این سخنان را ختم کرد، آن گروه از تعلیم او در حیرت 
افتادند، زیرا که ایشان را چون صاحب قدرت تعلیم می داد نه مثل کاتبان.

)انجیل مّتی 7: 28-29(



عیسی و زندگی پس از مرگ

131

دست  او  بر  هیچ کس  لکن  و  بگیرند  را  او  خواستند  ایشان  از  بعضی  و 
بدیشان  آنها  آمدند.  فریسیان  و  َکَهِنه  روسای  نزد  خادمان  پس  نینداخت. 
گفتند »برای چه او را نیاوردید؟ خادمان در جواب گفتند، هرگز کسی مثل 

این شخص سخن نگفته است!« )انجیل یوحّنا 7: 44-46(

در  یونانی که  دارد. کلمه ی  قدرت  مانند کسی حرف می زد که  عیسی 
اینجا برای قدرت استفاده می شود، exousia است. اصطالح exousia از یک 
پیشوند ex به معنی »از« یا »خارج از« و ریشه ی ousia تشکیل شده که وجه 
وصفی حال »بودن« است. کلمه تحت اللفظی به معنی »خارج شده از بودن« 

یا »جوهر« است.

در  می شود.  ترجمه  »قدرت«  یا  »مرجعّیت«  معموالً   exousia اصطالح 
کلمه ی exousia عنصری از هردو عقیده جمع شده است. ما می توانیم آن را 
»مرجعّیت قدرتمند« ترجمه کنیم. این مرجعّیتی است که براساس جوهر یا 

وجود است.

به زبان ساده وقتی کتاب مقّدس می گوید عیسی مثل شخصی صحبت 
کرد که قدرت دارد، صرفاً به این معناست که عیسی عقیده ای پوچ یا مبهم 
بیان نکرد. او در پشت کلماتش »ماده« یا »جوهر« واقعّیت را داشت. قدرت 

او با چیزی کمتر از همان وجود یا جوهر خدا پشتیبانی نمی شد.

واقعّیِت  و  حقیقت  درمورد  بحث ها  همه ی  می کند،  خدا صحبت  وقتی 
سرکش  دائما  کسانی که  برای  به جز  شود،  تمام  باید  می شود  آنچه صحبت 
هستند یا به طور غیرقابل درکی احمقند. چه شخص دیگری جرأت می کند 

خدا را اصالح کند؟ 

اگر عیسی طبق قدرتش راست سخن می گوید، پس اعتراضی نمی تواند 
در برابر این نتیجه تاب بیاورد که خدا درمورد زندگی پس از مرگ حقیقت 
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را می گوید. این سخن او که »و ااّل به شما می گفتم« تسلّی جمیع تسلّی ها 
باقی می ماند. 

عالیتریندلداریبرایداغدیدگان
با آن  دلداری دادن به داغ دیدگان وظیفه ای است که همه ی ما گه گاه 
مواجه می شویم. این کار اغلب وظیفه ای ناخوشایند و هولناک است. سالن 
خاک سپاری صحنه ایست که ماهرترین سخنران به لکنت می افتد. ما به طور 
غم انگیزی در پیداکردن کلمات درست برای گفتن به افراد سوگوار احساس 

ناتوانی می کنیم. 

یک بار من در یک سالن خاک سپاری حاضر شدم، جایی که بدن همسر 
اولین کارفرمایم برای آخرین دیدن آماده ی تدفین شده بود. همسرش وقتی 
چهارده ساله بودم من را به عنوان واکس زن استخدام کرده بود. من کنارش 
در فروشگاه تعمیر کفشش کار می کردم. تا سال ها ارتباطم را با او حفظ کردم 

و او را دوستم می دانستم. 

که  نداشتم  کلمه ی حکیمانه ای  هیچ  دیدم،  را  خاکسپاری  سالن  وقتی 
در  که  بود  این  دهم  انجام  می توانم  می کردم  فکر  که  کاری  همه ی  بگویم. 
کنارش برای یک ساعت یا همین حدود ساکت بنشینم. تمام آنچه باید به 
او تقدیم می کردم حضور خودم بود، شهادتی غیر قابل وصف از توجه من به 
او در زمان مصیبتش. من در آن موقعّیت ساکت ماندم چون هیچ کلمه ای 
باشد. کلماتم در حقم کوتاهی  نیاز  نظرم مناسب آن  به  بگویم که  نداشتم 

کردند. من نمی توانستم درمورد چیزی با مرجعّیت قدرتمند صحبت کنم.

زمانی که عیسی به خانه ی مریم و مرتا، وقتی  برادرشان ایلعازر مرده بود، 
رفت، با سخن مرجعّیت قدرتمند آن ها را تسلّی داد. او به مرتا گفت: »برادر 
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تو خواهد برخاست« )انجیل یوحّنا 11: 23(.

مرتا متوّجه شد که کالم عیسی به امید آتی برای رستاخیز اشاره دارد 
یوحّنا 11:  )انجیل  برخاست«  بازپسین خواهد  روز  قیامت  در  »می دانم که 
24(. عیسی جواب داد: »من قیامت و حیات هستم. هرکه به من ایمان آورد، 
اگر مرده باشد، زنده گردد. و هرکه زنده بَُود و به من ایمان آورد، تا به ابد 

نخواهد مرد. آیا این را باور می کنی؟« )انجیل یوحّنا 11: 25-26(.

مستقیماً  او  نگفت.  این  از  جسورانه تر  جمله ای  هرگز  ناصری  عیسای 
زندگی جاودان را به خودش ارتباط داد. او زندگی ابدی، پیروزی نهایی بر 
بزرگ ترین دشمن همه ی بشریّت، یعنی خوِد مرگ، را به ایمان به خودش 

گره زد. ایمان به مسیح، رسیدن به زندگی جاودان است. 

فقط  بکنند.  ادعایی  کرده اند چنین  تاریخ جهان جرأت  در  مردم کمی 
یکی ادعایش را با عمل تأیید کرد. 

خیلی فراتر از کالم عیسی گزارش اعمالش قرار دارد. الگوی او با قدرت 
خود  تسلّی بخش  کالم  از  بعد  لحظه  چند  فقط  عیسی  است.  جور  کالمش 
به مرتا به قبر ایلعازر رفت. مرتا به برداشتن سنگی که ورودی را بسته بود 
اعتراض کرد. ایلعازر چهار روز بود که مرده بود. احتماالًً مومیایی نشده بود. 
مرتا که انتظار بوی تعفن جنازه ی برادرش را داشت، از وحشت خودش را 

عقب کشید. 

وقتی سنگ برداشته شد عیسی با صدای بلند یک دستور داد. او به امر 
الهی به ایلعازر دستور داد که از مرگ برگردد: »ای ایلعازر، بیرون بیا!«

بود. همین طور روحش جدا  پوشیده شده  با کفن  ایلعازر  پای  و  دست 
شده بود، درنتیجه محکم در چنگال مرگ گرفتار شده بود. هرچند با دستور 
عیسی، مرگ چنگالش را رها کرد. قلب ایلعازر شروع به تپیدن کرد. خون 
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کم کم یک بار دیگر در رگ هایش جریان پیدا کرد. پارچه ی درحال تجزیه فوراً 
به وضعیت سالمت پرطراوت بازگردانده شد. ایلعازر به هوش آمد. ناگهان قادر 
به حرکت کردن شد. با وجود کفن های بسته شده، از قبر بیرون آمد. عیسی 
به آن هایی که ایستاده بودند دستور دیگری داد: »او را باز کنید و بگذارید 

برود« )انجیل یوحّنا 11: 44(. 

آنچه عیسی برای ایلعازر، دختر یایرس )انجیل لوقا 8: 40-42، 49-56( 
و پسر بیوه ی نائین )انجیل لوقا 7: 15-11( انجام داد، در بدن خودش هم 

انجام شد. 

فریاد  که  شد  تحقیر  مسخره کنندگانی  توّسط  مرگش  روز  در  عیسی 
برگزیده خدا می باشد  و  او مسیح  اگر  داد. پس  نجات  را  می زدند »دیگران 
خود را برهاند« )انجیل لوقا 23: 35(. عیسی می دانست که در ساعت مرگش 
سپاهی از فرشتگان حاضر هستند تا او را در لحظه نجات دهند. یک کلمه ی 
ساده از طرف مسیح کافی بود تا نیروهای فرشتگان را به نفعش بسیج کند. 
اّما وظیفه ی او بود که بمیرد. او جام را نوشید و با آخرین کالمش خودش را 

به پدرش واگذار کرد. 

بود.  بود. به مدت سه روز پدر ساکت  پسر خدا به مّدت سه روز مرده 
به مّدت سه روز کسانی که عیسی را مسخره کردند، در دشمنی شان نسبت 
به  دوستانش  و  شاگردان  روز  سه  مّدت  به  کردند.  پیروزی  احساس  او  به 
خاطر فقدان وصف ناپذیر خوب سوگواری کردند. به مّدت سه روز با ترس و 

سردرگمی پنهان شدند. 

هیچ  نزد.  فریاد  او  شکست.  را  سکوت  مطلق  قادر  خدای  خداوند  بعد 
جارچی ای در بوق و کرنا نزد. باغ در سکوت بود، فقط با گریه ی آرام مریم 
مجدلیه سکوت شکست. مریم به خاطر اینکه فهمیده بود بدن عیسی از مقبره 
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گم شده پریشان بود. جنازه ی او در چیزی ناپدید شده بود که به نظر مریم 
آخرین و احمقانه ترین حمله علیه شأن او بود. او فکر کرد کسی بدن مسیح 

را دزدیده است. 

شخصی پشت مریم ایستاده بود. فکر کرد باغبان است. او گفت: »ای زن 
برای چه گریانی؟ که را می طلبی؟« )انجیل یوحّنا 20: 15( مریم پاسخ داد: 
»ای آقا اگر تو او را برداشته ای، به من بگو او را کجا گذارده ای تا من او را 

بردارم« )انجیل یوحّنا 20: 15(. 

بعد مریم شنید که مرد او را به اسمش صدا می زند: »مریم!« با شنیدن 
صدای او، فوراً روحش را درک و معرفت فرا گرفت. او برگشت و واقعاً تعّجب 

کرد،»ربّونی« که یعنی »معلّم«. 

عیسی دوباره زنده شده بود. »او برخاست« قرار بود اولین اعتقاد دنیای 
مسیحّیت بشود. 

رستاخیز مسیح تصریح اساسی کلیسای مسیحی است. با حقیقتش کل 
آیین مسیحّیت را موفق کرد یا شکست داد. اگر رستاخیزی وجود نداشت، 
مسیحّیتی وجود نداشت. اگر رستاخیزی وجود نداشت، دلیلی برای ادامه ی 
کلیسا وجود نداشت؛ کلیسایی که به عنوان مؤسسه ای بیشتر اجتماعی حفظ 
شده که خدمات انسان دوستانه را در جامه ی دینی اسطوره ای پنهان می کند. 

رستاخیز جسم ساخته  بدون  مسیحّیت  یک  که  زیادی شد  تالش های 
ایمان  کردند  سعی  لیبرال  اصطالح  به  مسیحیان  نوزدهم  قرن  در  شود. 
مسیحی را با برداشتن پوسته ی معجزه آسای »غیرضروری« آن و تقلیل آن به 
قسمت اصلی اخالقی اش، آن را نوسازی کنند. در اقدامی عناصر ماوراطبیعی 
بهبود  را  این جهان  زندگی در  ارائه شود که  ارزش ها  از  تا دینی  رد شدند 
بعد  کمی  و  آن جهانی  دل مشغولی  در  که  پیروانی  به  نیاز  بدون  می بخشد، 
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در خیال واهی گرفتار شده اند. عیسی برای آن ها الگویی تمام عیار از عشق 
برادرانه شد که ازخودگذشتگی نوع دوستانه را به نمایش می گذارد و در پایان 
قهرمانانه می میرد. عیسایی که نجات دهنده ی الهی از مرگ و پیروز بر قبر بود 

تبدیل به عیسایی شد که یک انسان معلّم اخالق است. 

چنین عیسایی نیازی به کلیسا ندارد. عبادت در بهترین حالتش مراسمی 
توخالیست و در بدترین حالت، اگر خطاب به یک معلّم اخالق مرده باشد، 
عملی کفرآمیز است. ما کلیسایی برای سقراط نداریم. برای سیسرون هیچ 
سرود مذهبی نمی خوانیم. ما هیچ دعایی برای ارسطو نمی خوانیم. اگر عیسی 

یک معلّم اخالق صرف باشد، نباید او را هم پرستش بکنیم. 

بحثپولسدرموردرستاخیز
اقداّمات برای ساختن مسیحّیتی بدون یک رستاخیز خیلی زود در تاریخ 
کلیسا شروع شد. پولس رسول مجبور بود با این مسأله در کلیسای دردسرساز 
قرنتیان مواجه شود. توبیخ رسول نسبت به اجتماع قرنتیان مثل بار اولی که 
صورت گرفت، امروز هم مطرح است. حّتی می تواند حاال بیشتر مطرح باشد 
چون چیزی که یک بار مسأله ای محلی و به جایی دورافتاده محدود بود، حاال 

مسأله ای همه گیر در کلیسای قرن بیست ویک است. 

رسول، قرنتیان را با سؤالی سخت خطاب می کند: »لیکن اگر به مسیح 
وعظ می شود که از مردگان برخاست، چون است که بعضی از شما می گویند 

که قیامت مردگان نیست؟« )اول قرنتیان 15: 12(. 

در اینجا اعضای جامعه ی مسیحی اولیه را می بینیم که زندگی پس از 
مرگ را انکار می کردند. عدم پذیرش آن ها بی قیدوشرط و مطلق بود. آن ها 
ادعا داشتند  از مرگ وجود ندارد. آن ها  اصرار داشتند که هیچ رستاخیزی 
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هیچ کس، حّتی عیسی، از مرگ جان سالم به در نمی برد. 

پولس به این دیدگاه با تلنگر زدن به مخالفانش پاسخ داد تا ناسازگاری 
افراطی و پوچی محض ایمان مسیحی بدون رستاخیز جسمی عیسی مسیح 
رستاخیز  منطقی  ضرورت های  وقتی  را  رسول  بحث  بیایید  کند.  ثابت  را 
توضیح می دهد، نکته به نکته دنبال کنیم. او به روشی گام به گام مجموعه ای 
از الزاّمات منفی را برپا می کند که به دنبال یک منطق وسوسه انگیز می آید. 

نکته 1: »اّما اگر مردگان را قیامت نیست، مسیح نیز برنخاسته است« 
)اول قرنتیان 15: 13(.

 چه کسی می تواند با این منطق مخالفت کند؟ یک قضیه ی منفی جهانی 
)رستاخیز نداشتن مردگان( اجازه ی هیچ استثنایی نمی دهد. قوانین استنتاج 
یک  اینجا  در  نمی دهد.  »بعضی«  با  را  »هیچ«  همراهی  اجازه ی  بی واسطه 
قضیه ی شرطی می بینیم که نتیجه نمی تواند رد شود. اگر الف درست باشد، 
پس ب هم باید درست باشد. اگر هیچ رستاخیز مردگانی وجود نداشته باشد، 

پس به وضوح مسیح برنخاسته است. 

نیز  باطل است  و  ما  باطل است وعظ  برنخاست،  اگر مسیح  نکته2: »و 
ایمان شما« )15: 14(. 

در اینجا پولس خود را در برابر هر شکلی از مسیحّیت لیبرال شده قرار 
ازطرف  و  انکار رستاخیز مسیح هستند  دنبال  به  از یک طرف  که  می دهد 
دیگر می خواهند همچنان موعظه کنند و مردم را به »ایمان« دعوت کنند. 
از نظر پولس این تالشی احمقانه برای داشتن هم خدا هم خرما است. او به 
این موضوع به عنوان کردار بی معنی در پوچی نگاه می کند. موعظه ی مسیحی 

بدون رستاخیز واقعی جسم بی فایده است. 

است.  نشده  جعلی  ذوحدین  قیاس  مرتکب سفسطه ی  اینجا  در  پولس 
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او به این موضوع مثل یک مورد واقعی یا این  یا آن، نگاه می کند. یا مسیح 
برخاسته است یا موعظه و ایمان بی فایده است. 

نکته3: »و شهود َکَذبِه نیز برای خدا شدیم، زیرا درباره ی خدا شهادت 
برنخیزانید در صورتی که  را  او  آنکه  برخیزانید، و حال  را  دادیم که مسیح 

مردگان برنمی خیزند« )15: 15(. 

اگر فقط یک جا رسول با خطر توهین به خوانندگانش با سخت کوشیدن 
کردن  اضافه  است.  جا  باشد، همین  مواجه شده  موضوع[ ساده  ]یک  برای 
مردگان  درصورتی که  برنخیزانید  را  او  آنکه  »حال  جمله:  این  آخر  قسمت 
را شرح دهد. من در  نتایج  پولس روشن ترین  برای  بود  قرار  برنمی خیزند« 
اینجا کمی طعنه را از نوشته ی پولس حس می کنم. هیچ چیز نمی توانست 
قابل فهم تر از این نتیجه باشد که اگر مردگان برنخیزند پس خدا عیسی را 

برنخیزاند. 

یک  به عنوان  پولس  دارد.  وجود  اینجا  در  هم  شوم تر  نکته ی  یک  اّما 
دادن  کذب  شهادت  جدیّت  درمورد  به شّدت  او  می نوشت.  یهودی  الهیدان 
آگاه بود. شهادت کذب دادن علیه انسان ها گناهی مستوجب مرگ است که 
در ده فرمان ممنوع اعالم شد. شهادت کذب دادن علیه خدا گناهی حّتی 

جدیّ تر است. 

استدالل پولس این بود: اگر مسیح برنخاسته است، پس پولس و دیگر 
رسوالن باید به عنوان انبیای دروغین مورد قضاوت قرار بگیرند. آن ها شاهدان 
و  کنیم  رد  رستاخیز  درمورد  را  رسالتی  اعالن  اینکه  بودند.  یهوه  دروغین 
ستایش  کنیم،  تحسین  اخالق  معلّمان  به عنوان  را  فضیلت هایشان  هم زمان 
حماقت انبیای دروغین است. خود رسول این را تناقضی بدون امید می دید. 
اگر شهادت او به رستاخیز کذب بود، خودش به عنوان معلّمی مورد اعتماد، 
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رسوالن  و  خود  شرافت  و  شهرت  کل  پولس  اینجا  در  می شد.  رّدصالحیت 
دیگر را به خطر می اندازد. انگار پولس گفته »در این قضیه یا من را بپذیرید 

یا رهایم کنید«.

نکته4: »اّما هرگاه مسیح برنخاسته است، ایمان شما باطل است و شما 
تاکنون در گناهان خود هستید« )15: 17(.

دوباره رسول قضیه ی بیهودگی را دنبال می کند. بدون رستاخیز، ایمان 
مسیحی بیهوده است. بی فایده، اتالف وقت، انرژی و وفاداری است. ایمان به 
امیدی دروغین، قرار دادن قلب در مسیری رو به شکست نهایی ست. بدون 
رستاخیز ما بدون هیچ امیدی رها می شویم. همه ی چیزی که مجبوریم برای 

سفر زیارتی مان نشان بدهیم، گناهی حل نشده است.

پولس به رستاخیز به عنوان نشانه ی روشن خدا از پذیرش قربانی مسیح 
به عنوان کّفاره ای برای گناهان مان نگاه می کرد )رومیان 1: 4(. بنابراین اگر 
مسیح برنخاسته باشد، ما همه در گناهان مان می مانیم. ما هیچ نجات دهنده ای 
نداریم. هم ایمان ما و هم مرگ مسیح هردو به یک اندازه بی فایده خواهند 

بود. بدهکارانی باقی می مانیم که نمی توانیم بدهی خود را پرداخت کنیم. 

نکته5: »بلکه آنانی هم که در مسیح خوابیده اند هالک شدند« )15: 18(.

ازمیان عواقب منفی نبودن رستاخیز، این یکی شاید ناخوش آیندترین شان 
باشد. پولس از نتیجه ی بی رحمانه عقب نمی کشد: نبودن رستاخیز، به این 
در  الیگیری  دانته  است.  امیدها  همه ی  پایان  نقطه ی  مرگ،  که  معناست 
کمدی الهی خود تابلو راهنمایی را تصّور می کند که َدم در جهنم چسبانده 
شده است: »ای کسانی که وارد اینجا می شوید، همه ی امیدها را رها کنید«. 
پولس آن نشان را درست در اینجا، همین االن قرار می دهد. این تابلو نه دم 

در جهنم بلکه روی درب هر سالن خاکسپاری چسبانده شده است. 
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هرکسی که با مرگ، عزیزی از دست داده باشد امید دردناک چشم به راه 
بودن را می شناسد. این امید وجود دارد که جایی، گاهی، عزیزان مان را دوباره 
ببینیم. آن امید، تسلّی خاطری است که وقتی مرگ ما را از عزیزان مان جدا 

می کند به آن می چسبیم. 

زایمان  اتاق  در  شوهرش  و  دخترم  با  وحشتناک  موقعّیت  یک  در  من 
بخش زایمان یک بیمارستان نشسته بودم. دخترم تازه دختر کوچکی به دنیا 
آورده بود. بّچه سقط شده بود. در چنین مواردی، قوانین بیمارستان اجازه 
می دهد مادر و پدر نوزاد مرده را لحظه ای درآغوش بگیرند. عکس ها گرفته 
شد. اثر پای بّچه در جوهر ثبت شد. بّچه نام گذاری شد و قد و وزن بّچه ثبت 
شد. طره ای از مو به کاغذ گزارش چسبانده شد. وقتی بّچه برده شد، مدرک 
با اطالعاتش به پدر و مادر داده شد تا برای دفن آماده باشد. کاغذ »مدرک 

یادبود« نامیده شد. 

دخترم از بیمارستان با عکس ها و مدرک یادبود به خانه آمد. او همچنین 
با امید زیاد به اینکه روزی دخترش را دوباره، زنده، خواهد دید به خانه آمد. 

آن هایی  است،  برنخاسته  مسیح  اگر  که  کرد  استدالل  پولس  بااین حال 
که مرده اند برای همیشه هالک شده اند. این تقدیر همه ی انسان هاست که 

بندگردان اثر غم انگیز »کالغ« ادگار آلن پو را بخوانند: »دیگر هرگز«.

برای مردگان تعمید می یابند، چه کنند؟ هرگاه  آنانی که  نکته6: »وااّل 
برنمی خیزند، پس چرا برای ایشان تعمید می گیرند؟« )15:  مردگان مطلقاً 

.)29

در  مردگان  برای  که  آن هایی  افراطی  ناسازگاری  دادن  نشان  با  پولس 
تعمید  به  کوتاه  اشاره ی  این  می دهد.  ادامه  می دهند  انجام  تعمید  قرنتس 
مردگان تنها ارجاع عهد جدید به این عمل است. این کار حیرت فراوانی را 
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برانگیخته است. پولس نه این عمل را تحسین می کند و نه محکوم. او صرفاً 
اعالم می کند که این عمل در میان قرنتیان انجام می شود و نشان می دهد که 
اگر رستاخیزی وجود نداشته باشد، تعمید، بی معناست. اگر رستاخیزی وجود 

نداشته باشد تعمید مردگان تلف کردن وقت و تلف کردن آب است. 

نکته7: »و ما نیز چرا هر ساعت خود را در خطر می اندازیم؟ به آن فخری 
درباره ی شما که مرا در خداوند ما مسیح عیسی هست قسم، که هرروزه مرا 
مردنی است. چون به طور انسان در افُسس با وحوش جنگ کردم، مرا چه 

سود است؟« )15: 30-32(. 

به عنوان  روحانی اش  به خدمت  کاربردی جالب می بینیم. رسول  این جا 
مدرکی برای آزمایش های خودش برای اعتقادش مبنی بر »منطقی بودن« 
رستاخیز برمی گردد. رسول با قسم خوردن به خدمت روحانی اش در مسیح، 
بر موقعیتش تأکید می کند. چنین قسم خوردنی برای یک پارسای یهودی 
کاری سطحی نبود. او شهادت داد که خدمت روحانی خودش جدا از رستاخیز 
بی ارزش خواهد بود. خواننده می تواند برای اینکه خالصه ای از تالش و درد 
عظیمی که خدمت پولس را نشانه گرفته بود ببیند، چند لحظه به فصل 11 
دوم قرنتیان نگاه کند، جایی که پولس گزارش مختصری از رنج خود را در 

خدمت روحانی ارائه داده است. 

کدام  باور  است:  این  شبیه  چیزی  رستاخیز  درمورد  پرطرفدار  بحث 
سخت تر است، اینکه مسیح از میان مردگان برخیزد یا اینکه رسوالن بخواهند 

به خاطر یک دروغ بمیرند؟

من هرگز چنین بحثی را آن قدر قانع کننده نمی دانم. ظاهراً باید بپذیریم 
که  خورده اند  فریب  آن قدر  که  ببینیم  را  متعصبانی  است  بعید  اگرچه  که 
می خواهند برای چیزی که حقیقت نیست، یا حّتی برای چیزی که می دانند 
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حقیقت نیست، بمیرند اّما این به اندازه ی رستاخیز از مردگان بعید نیست. 

جذب شدن به فداکاری فوق العاده ی پولس برای خدمت روحانی اش و 
اراده اش برای مرگ در راه ایمانش، قطعاً معتبر بودن ایمانش را ثابت نمی کند. 
هرچند چیزی که نشان می دهد این است که رفتارش با چیزی سازگار بود 
که ما از شخصی که شاهد عینی عیسای زنده شده بود انتظار داریم. چیزی 
که درمورد پولس درست است درمورد رسوالن دیگر هم درست است. آن ها 

در اعتماد کامل به رستاخیز مسیح زندگی کردند و مردند. 

فردا  چون  بیاشامیم  و  بخوریم  برنمی خیزند،  مردگان  »اگر  نکته8: 
می میریم« )15: 32(.

به  دینی  احساساتی   و  نوع دوستی  نشانه های  از همه ی  پولس  اینجا  در 
هیچ  اگر  می کند.  منعکس  را  باستان  اپیکوریان  آیین  او  می گذرد.  سهولت 
زندگی پس از مرگی وجود ندارد، تنها سبک زندگی معقول، سبک زندگی 
لذت گرایی بی شرمانه است. همچنین می توانیم به همه ی لذت ها قبل از اینکه 
توّسط درد نهایی بلعیده شویم چنگ بیندازیم. اینجا پیش بینی رسالتی از 
به چنگ  می توانی  که  را  دارد: همه ی شوروشوقی  وجود  مدرن  شک گرایی 
دیگر،  به عبارت  یا  می روی«؛  و  می کشی  پر  یک بار  فقط  »تو  چون  بینداز 

»هرکس با اسباب بازی بیشتری بمیرد برنده است«.

مردم  جمیع  از  امیدواریم،  مسیح  در  جهان  این  در  فقط  »اگر  نکته9: 
بدبخت تریم« ) 19: 15(.

آخر  برای  را  آن  بود، من  آمده  زودتر  پولس  بحث  در  نکته  این  اگرچه 
نگه داشتم. پولس دیگر نمی توانست بلندتر از این علیه همه ی تالش ها برای 
اعتراض  مسیح  عیسی  رستاخیز جسمی  بدون  مسیحی  آیین  یک  ساختن 
زندگی محدود است، پس مسیحیان  این  به  امید مسیحی  ارزش  اگر  کند. 
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امیدی  براساس  این است: آن ها  بدبختی شان  بدبخت ترین مردمان هستند. 
غلط زندگی می کنند. آن امید، امیدی سلطه گر است. این شامل اخالقّیاتی 
به خاطر  حال  زمان  در  ایثار  به  مربوط  اخالقیاتی  معوق،  پاداش  به  مربوط 

پاداشی در آینده است. 

پولس می گفت اگر شما نسبت به مسیحیان متخاصم هستید، درواقع باید 
دشمنی تان را با دلسوزی جایگزین کنید. مسیحیانی که با امید فریب دهنده 
زندگی می کنند قابل ترّحم هستند. به دلسوزی نیاز دارند چون درواقع قابل 

ترّحم ترین مردمان هستند. 

شالودهیشاهدانعینی
مهم ترین بُعد بحث پولس درمورد رستاخیز این است: این موضوع فقط 
نتیجه نگرفت  ندارد. پولس  ناخوشایند قرار  انتخاب های  بر شالوده ی نظری 
که چون زندگی بدون رستاخیز تیره و فالکت بار است پس باید نفس عمیقی 
بکشیم، چشمان مان را ببندیم و ایمان به رستاخیز را در ذهن مجّسم کنیم. 
پولس نگفت ما باید طوری زندگی کنیم انگار شاید رستاخیزی هم بوده چون 
بدون آن باید به شّدت با همه ی این نتایج ناامید کننده مواجه شویم. بحث نُه 
نکته ای او صرفاً تأیید کننده بود. یک مطالعه ی منسجم بود. بحثی براساس 

اعتمادش به رستاخیز مسیح نبود. 

او  رفت.  نظری  فلسفه ی  از  فراتر  خیلی  رستاخیز  برای  پولس  اّدعاهای 
مدرکی آورد که نه افالطون و نه کانت نمی توانستند ارائه دهند. او به شهادت 

شاهد عینی برای واقعّیت تاریخی رستاخیز عیسی متوّسل شد:

زیرا که اّول به شما سپردم، آنچه نیز یافتم که مسیح برحسب کتب در 
راه گناهان ما مرد، و اینکه مدفون شد و در روز سوم برحسب کتب برخاست؛ 
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و اینکه به کیفا ظاهر شد و بعد از آن به آن دوازده، و پس از آن، به زیاده از 
پانصد برادر یک بار ظاهر شد که بیشتر از ایشان تا امروز باقی هستند، اّما 
بعضی خوابیده اند. از آن پس به یعقوب ظاهر شد و بعد به جمیع رسوالن. و 

آخر همه بر من مثل طفل سقط  شده ظاهر گردید.)اول قرنتیان 15: 3-8(

مرگش،  زندگی اش،  است.  ناصری  عیسای  درمورد  تاریخ  گزارش  این 
خاکسپاری اش و رستاخیزش همه توّسط کتاب مقّدس پیش بینی شده است. 
شهادت به رستاخیزش براساس استنباط ها یا نتایج ناشی از ظاهِر مقبره ای 
ظاهر شدن  براساس  نبود. شهادت  کافی  گم شده  نبود. یک جنازه ی  خالی 

عیسای زنده بود، نه بر یک یا دو شخص، بلکه بر تعداد زیادی از مردم.

پولس از کسانی که عیسی را وقتی زنده از قبر برگشت دیدند نام می برد. 
این لیست شامل افرادیست که شاهد به صلیب کشیده شدن و فرو کردن 
آخرین نیزه بر پهلوی عیسی بودند. این شهادت، شامل کسانی ست که جنازه 

را آماده برای خاک سپاری دیدند. 

مکان  در یک  نفر  پانصد  از  بیش  بر  بالغ  عینی شامل گروهی  شاهدان 
بودند. عالوه براین، پولس ادعا کرد که بیشتر شاهدان عینی هنوز زنده بودند. 
انگار می گفت: »دوباره بررسی کنید. شاهدان عینی هنوز می توانند بازجویی 

شوند«. 

اّما هنوز  ما حاال این فرصت را نداریم که از پانصد نفر بازجویی کنیم. 
ما هنوز می توانیم گزارش  داریم.  را  از شاهدان عینی رسول  گزارش کتبی 

یوحّنا را درمورد مّتی بخوانیم.

درآخر پولس اعالم کرد که او شخصاً مسیح زنده شده را دید. کالم پولس 
هیجان انگیز است. در صدر تمام گزارش های دست دوم رسول اعالم می کند: 

»خود من هم او را دیده ام.«. 
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پولس گفت »من او را دیدم!« این چیزی است که افالطون و کانت هرگز 
نمی توانستند بگویند.

جای تعّجب ندارد که پولس اعتماد به پیروزی مسیح بر مرگ را از خود 
نشان داد. نتیجه ی پایانی او به طور جالبی به دنبال شهادت پرشور او آمده: 
»بنابراین ای برادران حبیب من، پایدار و بی تشویش  شده، پیوسته در عمل 
نیست«  باطل  در خداوند  بیفزایید، چون می دانید که زحمت شما  خداوند 

)اول قرنتیان 15: 58(.

»بنابراین« پولس خبر از نتیجه ای بزرگ می دهد. دلیلی قاطع برای این 
برای  بودن  ثابت قدم  به  دستور  باشید.  ثابت قدم  دارد:  وجود  سنگین  تذکر 
اطمینان به رستاخیز صادر شد. تردید نشانه ی کسانی که مسیح زنده شده را 
می شناسند نیست. رستاخیز پناهی برای روح فراهم می کند که آن را چیزی 
خدا  عمل  از  پر  باید  همیشه  ایمان داران  براین،  عالوه  می کند.  تغییرناپذیر 
باشند. رستاخیز موجب عمل زیاد می شود. این کاریست که در قطعّیت باقی 
می ماند که هیچ تالشی در مسیح بیهوده نیست. کار ما، درد ما، رنج ما - بله 

حّتی مردن ما - هرگز بیهوده نیست.
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فصل نهم

مردننفعاست

 یک بار بلز پاسکال مشاهده کرد که یک عنصر حیاتی برای بدبختی انسان 
در این یافت می شود که: او همیشه در بحر یک زندگی بهتر از آن چیزی که 
به دست آوردنش برایش ممکن است فرو می رود. این به خاطر این است که 
ما همه می توانیم رؤیاپردازی کنیم و اجازه دهیم خیال پردازی قدرت تخیل 

ما سر به فلک بکشد.

می کنیم  تالش  و  می کنیم  محدود  را  تخیلی مان  قدرت  های  ما  وقتی 
می کنیم.  برخورد  ناشناخته  مانع  به  کنیم،  تصّور  را  ممکن  زندگی  بهترین 
چه کسی می تواند تصّور کند که آسمان واقعاً چه شکلی است؟ این ورای درک 

ماست. این ورای جاه طلبانه ترین رؤیاهای ماست. 

لّذت بخش ترین فکر و تجربه ی  ما  بود  قرار  اگر  اشاره کرد که  فرزانه ای 
به ذهن مان خطور  انجام دهیم، چیزی که  ابد  تا  تصّور کنیم که  را  ممکن 
می کند بیشتر به جهّنم نزدیک است تا آسمان. ما قطعاً نمی توانیم حالتی از 
شادمانی مطلق را درک کنیم. هیچ مرجع ملموسی نداریم که به آن اشاره 

کرده باشد. 
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این ماهّیت رازآلود و ناشناخته ی زندگی پس از مرگ است که هملت را 
برانگیخته تا بگوید: 

چه کسی زیر چنین باری می رفت

و عرق ریزان از زندگی توان فرسا می نالید

مگر بدان رو که هراس چیزی پس از مرگ،

این سرزمین ناشناخته که هیچ مسافری دوباره از مرز آن باز نیامده،

اراده را سرگشته می دارد،

و موجب می شود تا بدبختی هایی را که بدان دچاریم تحّمل کنیم

و به سوی دیگر بالها که چیزی از چگونگی شان نمی دانیم، نگریزیم

پس ادراک است که ما همه را بزدل می گرداند.

)هملت، پرده سوم، صحنه اول(

شاید هملت حسی سرسری نسبت به مشاهده ی پاسکال داشت. ما نه تنها 
می توانیم درمورد وجودی بهتر از آنچه درحال حاضر از آن لّذت می بریم فکر 
از آنچه را که درحال  کنیم، بلکه قدرت این را هم داریم که وجودی بدتر 
حاضر تحّمل می کنیم تصّور نماییم. این کیفیت ناشناخته ی زندگی پس از 
مرگ است که باعث می شود به جای اینکه به بدبختی های دیگری بشتابیم که 

چیزی از چگونگی شان نمی دانیم، آن هایی که داریم را تحّمل کنیم. 

به  محدود  اول  درجه ی  در  مرگ  از  پس  زندگی  درمورد  ما  تصّورات 
دیگر  بُعدی  به  جهان، حرکت  این  ماورای  به سمت  است. حرکت  شباهت 
است. آن بُعد متفاوت، هم پیوستگی را شامل می شود هم گسستگی را. تا 
آن جایی که پیوستگی وجود دارد، ما می توانیم ازطریق شباهت های ناشی از 
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این جهان فکر کنیم. عناصر گسست، در پرده ای از اسرار باقی می مانند. ما 
قطعاً نمی توانیم ورای نکته هایی را که در منابع آمده اند، در دست گیریم.

اگرچه کتاب مقّدس در مورد وضعّیت آینده ی ما به نوعی تلویحی است، 
اّما به طور کلی ساکت نیست. به ما اشاره هایی داده می شود، سرنخ هایی حیاتی 
درمورد اینکه زندگی پس از مرگ شبیه چیست. نوعی مقّدمه ی وسوسه انگیز 
درمورد شکوه آینده ای که در پیش روی ماست وجود دارد، یک پرده برداری 
ناقص که به ما نگاهی کلی از پشت شیشه ی تاریک می دهد. اّما چند نکته 

هم هست که با بیشترین شفافّیت برای ما آشکار شده اند. 

بررسی کنم که  را  آموزنده  اظهارات  از  بعضی  این فصل، می خواهم  در 
بیان شده اند. در فصل  انجیل ها و رساالت  از مرگ در  درمورد زندگی پس 
بعدی می خواهم توّجه را به تصاویر واضحی که در مکاشفه ی یوحّنا نشان 

داده شده جلب کنم. 

وضعیتبینابین
کتاب مقّدس نه دو وضعیت از زندگی انسان، بلکه سه تا را تعلیم می دهد. 
یک زندگی وجود دارد که روی زمین است و ما می شناسیم. وضعّیتی هم 
درمورد بدن های زنده  شده ی آتی مان وجود دارد. و چیزی هم وجود دارد که 
برای ما در لحظات بین مرگ و رستاخیز نهایی مان اتفاق می افتد. این دوره 

به عنوان وضعیت بینابین شناخته می شود. 

از نظر تاریخی، الهّیات مسیحی درمورد وضعّیت بینابین به عنوان وجود 
دوباره  وقتی که  تا  می کند  صحبت  آسمان  در  ما  روح های  شخصی  مداوم 
بدن های جالل یافته به آن ها پوشانده شود. در وضعیت بینابین ما همچنان 

وجود داریم، زنده و به عنوان روح های از بدن  آزاد شده. 
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عقیده ی خواب روح در بعضی گروه های دینی محبوب شده است. این 
اعتقاد روی استفاده ی کتاب مقّدس از اصطالح خواب به عنوان ُحسن تعبیری 
روح های جدا  که  تعلیم می دهد  عقیده  این  است.  برای مرگ ساخته شده 
شده ی قّدیسان در زمان مرگ در نوعی حالت تعلیق، بی خبر و ناآگاه از گذر 
زمان تا رستاخیز بزرگ باقی می مانند. نوعی شباهت بین خواب روح و خوابی 
که ما در این زندگی تجربه می کنیم دیده می شود. وقتی ما در این زندگی 
نیستیم  هوش  به  درحالی که  را  زمان  در  بودن  معلّق  از  حسی  می خوابیم، 

داریم. 

که  همان طور  نمی دهد.  روح  خواب  از  هیچ خبری  عهد جدید  هرچند 
زندگی  این  از  بهتر  وضعیتی  را  بینابین  وضعّیت  پولس  دیده ایم،  به وضوح 
توصیف می کند چون ما به حضور بی واسطه ی مسیح حرکت می کنیم. سخت 
آن  بمانیم، چطور  باقی  بیهوش  در حضور مسیح،  ما  اگر  کنیم  تصّور  است 

وضعیت می تواند بهتر از چیزی باشد که درحال حاضر لّذت می بریم. 

البته استراحت و وقفه ای از درد و آشفتگی وجود دارد که از خواب ناشی 
می شود اّما آگاهی دوستی با مسیح که درحال  حاضر در این زندگی از آن 
لّذت می بریم قرار نیست مورد تنّفر قرار بگیرد. زمان هایی وجود دارد که ما 
مشتاق خواب بیهوشی هستیم تا از مسئولّیت های این جهان راحت شویم اّما 
میل معمول ما به بعد از بیدار شدن است تا زندگی آگاهانه را از سر بگیریم. 

الگوی بزرگ برکت مسیحی ریپ ون وینکل نیست. 

از  تصاویر اجمالی کتاب مقّدس درمورد وضعیت بینابین به ما وضعیتی 
آگاهی هوشیارانه را نشان می دهد. اگرچه این خیلی نمی تواند دور از ذهن 
باشد، حکایت مرد ثروت مند و ایلعازر، یک آگاهی هوشیارانه قوی را از طرف 

هردو این اشخاص نشان می دهد. 



مردن نفع است

151

مرد  می شود.  ابراهیم  و  ثروت مند  مرد  بین  مکالمه ای  شامل  حکایت، 
ابراهیم جواب  می خواهد.  مهربانی  ابراهیم  از  فریاد  با  عذابش  در  ثروت مند 
داد: »ای فرزند به خاطر آور که تو در ایّام زندگانی چیزهای نیکوی خود را 
یافتی و همچنین ایلعازر چیزهای بد را، لیکن او الحال در تسلّی است و تو در 
عذاب. و عالوه بر این، در میان ما و شما ورطه عظیمی است، چنان چه آنانی 
که می خواهند از اینجا به نزد شما عبور کنند، نمی توانند و نه نشینندگان 
آن جا نزد ما توانند گذشت« )انجیل لوقا 16: 26-25(. سپس مرد ثروت مند 
تقاضا کرد که باید پیامی به برادرانش که هنوز زنده هستند بفرستد تا آن ها 
از وجود مکان عذاب آگاه شوند )انجیل لوقا 16: 28-27(، اّما آن درخواست 
به عنوان  ابراهیم«  »آغوش  از  تصویری  عیسی  این حکایت،  در  رد شد.  هم 
مکانی بینابیِن شادمانی هوشیارانه و دوزخ به عنوان مکانی از عذاب هوشیارانه 

ترسیم می کند.

از  شامل صحنه هایی  کرده  ثبت  مکاشفه  کتاب  در  یوحّنا  که  تصویری 
قدیسان درگذشته است که منتظر وضعیت نهایی جالل هستند: 

و چون ُمهر پنجم را گشود، در زیر مذبح دیدم نفوس آنانی را که برای 
کالم خدا و شهادتی که داشتند کشته شده بودند؛ که به آواز بلند صدا کرده، 
می گفتند، ای خداونِد قّدوس و حّق، تا به کی انصاف نمی نمایی و انتقام خون 
ما را از ساکنان زمین نمی کشی؟ و به هر یکی از ایشان جامه ای سفید داده 
شد و به ایشان گفته شد که اندکی دیگر آرامی نمایند تا عدد هم قطاران که 

مثل ایشان کشته خواهند شد، تمام شود )مکاشفه 6: 9-11(.

درحال  بینابین شان  وضعیت  در  به وضوح  شهیدان  روح های  اینجا  در 
این  نیست.  ناآگاهانه  خواب  وضعیت  استراحت  این  اّما  است.  استراحت 

استراحتی هوشیارانه است، استراحتی که درآن می توانند مکالمه کنند. 
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فوراًدرآسمانحاضرمیشویم؟
دربر  را  بینابین  وضعیت  موضوع  که  عهد جدید  دیگر  مهم  بسیار  متن 
دارد، انجیل لوقا 23: 43 است. در اینجا عیسی با دزدی که در کنار او روی 
با من در فردوس  امروز  تو می گویم  به  صلیب است صحبت کرد: »هرآینه 

خواهی بود«.

هیچ  می کند  بیان  عیسی  که  جمله ای  این  در  یونانی،  اصلی  متن  در 
نقطه گذاری نشده است. مخصوصاً هیچ ویرگولی دیده نمی شود. ویرگول در 
نسخه های مدرن کتاب مقّدس توّسط مترجمان استفاده شده است. مترجمان 
نسخه ی نیو کینگ جیمز حس کالم عیسی را به این روش بیان کردند - »تو 
امروز با من خواهی بود«. یعنی قول به دزد این بود که او از دوستی با مسیح 

در فردوس لّذت می برد و اینکه این دوستی از همان روز شروع شده بود. 

طرفداران خواب روح از شکل نقطه گذاری دیگری استفاده می کنند. آن ها 
ویرگول را به نقطه ی متفاوتی در جمله حرکت می دهند و جمله ی عیسی 
را این طور بیان می کنند: »من امروز به تو می گویم که تو در فردوس با من 
دزد  که  ندارد  اشاره  زمانی  به  امروز  کلمه ی  ترجمه  این  در  بود«.  خواهی 
دارد که عیسی  زمانی داللت  به  بود. درعوض  با عیسی در فردوس خواهد 

وعده ی دیدار مجدد در لحظه ای در آینده ی نامشخص را داده است. 

اگرچه این ساختار از نظر دستور زبان درست است اّما چه از نظر متنی 
عیسی  اینکه  نمی شود.  داده  ترجیح  روشن  ادبی  اصطالحات  نظر  از  چه  و 
توضیح  بود،  صحبت  درحال  دزد  با  او  که  کند  اشاره  زمانی  به  به سختی 
بدیهیات بود. هیچ نکته ای در اینکه به دزد گفته شود »امروز« روزی بوده 
که دو مرد باهم مکالمه داشته اند، وجود ندارد. اگر آن ها قباًل باهم مکالمه ای 
داشته بودند و عیسی گفته بود »می خواهم یک روز چیز خیلی مهّمی به تو 
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بگویم اّما امروز زمان مناسبی نیست« به جا می بود، آن وقت که برای عیسی 
زمان برای آشکار کردن اطالعات مهم می رسید و می گفت:»بسیارخب، امروز 
آن روزی است که می خواهم آنچه را که قباًل از آشکار کردنش سرباز زدم 
من  با  فردوس  در  تو  آینده  در  زمانی  یک  که  تو می گویم  به  امروز  بگویم. 
خواهی بود«. هرچند هیچ مدرکی برای چنین مکالمه ای در قبل وجود ندارد. 

اگر ما شرایط جسمی عیسی را در زمان این گفتار درنظر بگیریم، این 
تفسیر بیش از پیش مسأله ساز می شود. او در اوج رنج به صلیب کشیده شدن 
بود، زمانی که هر کلمه ای که بیان می کرد نیاز به تالشی جّدی داشت. بعید 
به نظر می رسد که عیسی نفس آخرش را برای اینکه به دزد بگوید او دارد 

»امروز« با او صحبت می کند هدر داده باشد. 

تفسیر محکمه پسند قرار است این فرض باشد که نقطه گذاری کالسیک 
درست است. اگر ما متوّجه شویم که عیسی می خواسته بگوید »من به تو 
می گویم، امروز تو در فردوس با من خواهی بود«، کلمه ی امروز اهمّیت واقعی 
پیدا می کند. بعد کالم به این معنی می شود: »در همین روز که تو درحال 
مرگ هستی، در این روز که تو دلیل بسیار برای رهاکردن امید داری - در 
این آخرین روز حیات زمینی ات - همین روز ورود تو را به وضعیتی خیلی 
بهتر از آنچه در این لحظه تحّمل می کنی نشان می دهد. این روزی است که 

تو وارد فردوس خواهی شد«. 

این ترجمه ی ارجح است، مگر اینکه مدرک قانع کننده ای از کتاب مقّدس 
اینکه  درواقع  ندارد.  وجود  مدرکی  چنین  باشد.  داشته  وجود  آن  ضد  بر 
دیدگاهی  می شوند،  وارد  ملکوتی  بینابین  وضعیت  به  بالفاصله  ایمان داران 

سازگار و موزون با بقیه ی کتاب مقّدس است. 
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بهتراززندگیرویزمین
عهد جدید هیچ شکی برای ما باقی نمی گذارد که وضعیت بینابین بهتر 

از زندگی روی زمین است. پولس رسول اعالن می کند: 

و  دعای شما  به وسیله ی  انجامید  نجات من خواهد  به  که  زیرا می دانم 
تأیید روح عیسی مسیح، برحسب انتظار و امید من که در هیچ چیز خجالت 
نخواهم کشید، بلکه در کمال دلیری، چنانکه همیشه، اآلن نیز مسیح در بدن 
من جالل خواهد یافت، خواه در حیات و خواه در موت. زیرا که مرا زیستن 
مسیح است و مردن نفع. و لیکن اگر زیستن در جسم، همان ثمر کار من 
است، پس نمی دانم کدام را اختیار کنم. زیرا در میان این دو سخت گرفتار 
هستم، چونکه خواهش دارم که رحلت کنم و با مسیح باشم، زیرا این بسیار 
بهتر است. لیکن در جسم ماندن برای شما الزم تر است)فیلیپیان 1: 19-24(.

به عنوان  مرگ  به  معموالً  ما  کرد.  نفع صحبت  به عنوان  مرگ  از  پولس 
مانده اند  باقی  که  کسانی  برای  عزیزان  مرگ  می کنیم.  فکر  دادن  ازدست 
این جهان  از  کسانی که  برای  اّما  می شود.  شامل  را  رفتن  از دست  مطمئناًً 

به سوی آسمان گذر کرده اند نفع است.

برای  او گفت که بین میل  نبود.  این جهان متنّفر  از زندگی در  پولس 
ماندن و رحلت »سخت گرفتار« بود. تضادی که او بین این زندگی و آسمان 
اشاره کرد، تضاد بین بد و خوب نبود. مقایسه ای بود بین خوب و بهتر. این 
زندگی در مسیح، خوب است. زندگی در آسمان، بهتر است. بااین حال پولس 
یک گام فراتر برمی دارد. او عنوان می کند که رحلت کردن و بودن با مسیح 
بسیار بهتر است )آیه23(. انتقال به آسمان چیزی بیش از ترقی کم یا جانبی 
را شامل می شود. نفع عالی است. آسمان بسیار بهتر از زندگی در این جهان 

است. 
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این، مقایسه ای که پولس برای قرنتیان کرد را بازگو می کند:

زیرا که این زحمِت سبِک ما که برای لحظه ای است، بار جاودانی جالل 
را برای ما زیاده و زیاده پیدا می کند. درحالی که ما نظر نمی کنیم به چیزهای 
دیدنی، بلکه به چیزهای نادیدنی، زیرا که آنچه دیدنی است، زمانی است و 

نادیدنی جاودانی.

شود،  ریخته  ما  خیمه ی  زمینِی  خانه ی  این  هرگاه  که  می دانیم  زیرا   
در  جاودانی  و  دست ها  به  شده  ناساخته  خانه ای  داریم،  خدا  از  عمارتی 
آسمان ها. زیرا که در این هم آه می کشیم، چونکه مشتاق هستیم که خانه ی 
خود را که از آسمان است بپوشیم، اگر فی الواقع پوشیده و نه عریان یافت 
شویم. از آن رو که ما نیز که در این خیمه هستیم، گرانبار شده، آه می کشیم، 
از آن جهت که نمی خواهیم این را بیرون کنیم، بلکه آن را بپوشیم تا فانی در 
حیات غرق شود. اّما او که ما را برای این درست ساخت، خدا است که بیعانه 

روح را به ما می دهد )دوم قرنتیان 4: 17-18، 5: 1-5(. 

تضادی که پولس در اینجا شرح و بسط می دهد، بین موقت و دائم، بین 
زودگذر و جاودان است. 

رستاخیزبدن
پولس نگاهی هم به امید غایی برای لّذت آتی در ورای وضعیت بینابین 
می اندازد، مرحله ی سوم زندگی بشر که شامل رستاخیز بدن هایمان می شود. 
بدن  به....رستاخیز  دربر می گیرد »من  را  تأکید  این  رسول  پولس  عقیده ی 
اعتقاد دارم«. این بخش از ایمان نه بر رستاخیز بدن مسیح که بر رستاخیز 
خود  رستاخیز  مقّدمه ی  مسیح  رستاخیز  است.  معطوف  خودمان  بدن های 
ماست. او نوبر همه ی کسانی ست که در رستاخیز شرکت کنند )اول قرنتیان 
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.)20-23 :15

پرطنینش  نتیجه گیری  در  را  ما  شده ی  زنده  بدن های  موضوع  پولس 
برای فصل 15 اول قرنتیان توضیح داد: »اّما اگر کسی گوید، مردگان چگونه 
زنده  می کاری  تو  آنچه  احمق  ای  می آیند؟  بدن  کدام  به  و  برمی خیزند 
نمی گردد جز آنکه بمیرد. و آنچه می کاری، نه آن جسمی را که خواهد شد 
می کاری، بلکه دانه ای مجّرد خواه از گندم و یا از دانه های دیگر. لیکن خدا 
برحسب اراده ی خود، آن را جسمی می دهد و به هر یکی از تخم ها جسم 

خودش را« )اول قرنتیان 15: 35-38(.

است.  گرفته  نشأت  کشاورزی  از  که  می دهد  نشان  را  تشبیهی  پولس 
گذاری که ما بین این زندگی و زندگی رستاخیز تجربه خواهیم کرد؛ مثل 
آن است که دانه در جوانه زدن تجربه می کند. اگر یک دانه بخواهد وارد این 
زندگی شود اول باید دفن شود. باید پوسیده شود. دانه قبل از درآمدن گل ها 
می گندد. آنچه از زمین نمایان می شود بسی باالتر از چیزیست که به عنوان 

یک دانه کاشته شد. 

رسول مقایسه اش را با اشاره به تنّوع گسترده ی بدن ها و اَشکالی ادامه 
می دهد که با آن ها زندگی در این جهان نمایش داده می شود: 

است  دیگر  انسان،  گوشت  بلکه  نیست،  گوشت  نوع  یک  از  گوشت  هر 
و  دیگر.  ماهیان،  گوشت  و  دیگر  مرغان،  گوشت  و  دیگر  بهایم،  گوشت  و 
آسمانی ها،  شأن  لیکن  نیز؛  زمینی  جسم های  و  هست  آسمانی  جسم های 
دیگر و شأن زمینی ها، دیگر است؛ و شأن آفتاب دیگر و شأن ماه دیگر و شأن 
ستارگان، دیگر، زیرا که ستاره از ستاره در شأن، فرق دارد )اول قرنتیان 15: 

.)39-41

پولس از مجموعه ای از درجات جالل فزاینده نام می برد که در قلمروی 
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نادیده  او به جاللی اشاره می کند که برای زمان حال  خلقت پیدا می شود. 
نگاه محدود  در  ارائه می دهد:  را  این  مثل  استداللش چیزی  می ماند.  باقی 
از  کوچکی ست  قسمت  آن  اّما  داریم  گذرا  نگاهی  ما  واقعّیت،  کلّیت  به  ما 
آنچه واقعاً در آن جا وجود دارد. ما از لحاظ روحی نزدیک بین هستیم. خیلی 
خودپسندانه خواهد بود که فرض کنیم زندگی در کامل ترین بُعدش با میدان 
دید محدود ما تمام می شود. اگر برای یک لحظه دانشی را از جهان پهناوری 
مرزهای  که  می شویم  متوّجه  بگیریم،  درنظر  می کنیم  زندگی  آن  در  که 
تجربه ی ما بسیار ناچیز است. تجربه ی ما از نظم طبیعی کمتر از قطره ای در 
یک اقیانوس وسیع است. و حّتی اگر ما کل اندازه ی نظم طبیعی را در دست 
بگیریم، به ما بینشی نسبت به قلمروی ماورای طبیعی نخواهد داد. درس این 
است: قسمتی از واقعّیت که ما درک می کنیم کافیست تا فریاد بزنیم که تنوع 

زندگی بسی بیش تر از چیزیست که قباًل ً تجربه کردیم. 

سپس پولس به سمت شیوه ی تضاد حرکت می کند: »به همین نهج است 
نیز قیامت مردگان. در فساد کاشته می شود، و در بی فسادی برمی خیزد؛ در 
ذلّت کاشته می گردد و در جالل برمی خیزد؛ در ضعف کاشته می شود و در 
قّوت برمی خیزد؛ جسم نفسانی کاشته می شود و جسم روحانی برمی خیزد. 
اگر جسم نفسانی هست، هرآینه روحانی نیز هست« )اول قرنتیان 15: 44-

.)42

عناصر  این  شامل  است.  واضح  زنده شده  بدن  و  زمینی  بدن  بین  تضاد 
می شود:

بدنزندهشده بدنطبیعی

عدم فساد فساد
عدم فساد ذلت

قوت ضعف
روحانی نفسانی
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فساد، ذلّت و ضعف همه ویژگی هایی هستند که با آن ها آشنا هستیم. آن ها 
قسمتی عادی از تجربه ی روزمّره ی ما هستند. آن ها ویژگی های جسم های 
اضداد خود  به  را  ویژگی ها در رستاخیز جای خود  این  ما هستند.  طبیعی 

خواهند داد. بی فسادی، جالل و قّوت مشخصه های جسم روحانی هستند.

جسمروحانیچهشکلیاست؟
به روح و  ناسازگار است. ما معموالً  اصطالح جسم روحانی برای گوش 
جسم به عنوان دو قطب متضاد و ناسازگار فکر می کنیم. اّما پولس به تضادها 
اشاره  روحانی شده  به جسمی  او  برساند.  را  منظورش  تا  نمی شود  متوّسل 
می کرد که از محدوّدیت های نفسانی اش تغییر داده شده است. این جسمی 

جالل یافته است، جسمی که به بُعدی جدید تعالی یافته است. 

تنها سرنخ واقعی که درمورد جسم روحانی داریم، دیدگاه مجملی است 
که  که جسمی  می دانیم  داریم.  عیسی  کرده ی  رستاخیز  درمورد جسم  که 
عیسی بعد از رستاخیزش داشت با جسمی که دفن شد متفاوت بود. رستاخیز 
جسمی اش هم پیوستگی را به نمایش گذاشت و هم گسستگی را. ما درباره ی 
کسانی می خوانیم که در شناخت عیسی کمی مشکل دارند اّما درعین حال 
از  نشانه هایی  خورد.  صبحانه  شاگردانش  با  عیسی  می افتد.  اتّفاق  شناخت 
مصلوب شدنش را به توما نشان داد. به او گفت: »انگشت خود را به اینجا بیاور 
و دست های مرا ببین و دست خود را بیاور و بر پهلوی من بگذار و بی ایمان 
مباش بلکه ایمان دار« )انجیل یوحّنا 20: 27(. در انجیل ثبت نشده که آیا 
توما کاری که او آموزش داده بود را انجام داد یا نه، اّما احتماالًً فرصتی فراهم 

شده بود که آن کار را انجام دهد. 

بحث جسم  به  که  کرد  ثبت  عیسی  درمورد  رمزی  یوحّنا هم جمله ای 
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باز  روز  از هشت  بعد  »و  است:  زده  دامن  بیش تر  عیسی  کرده ی  رستاخیز 
شاگردان با توما در خانه ای جمع بودند و درها بسته بود که ناگاه عیسی آمد 

و در میان ایستاده، گفت، سالم بر شما باد!« )انجیل یوحّنا 20: 26(.

چرا یوحّنا عبارت »درها بسته بود« را ثبت کرد؟ این عبارت آمد تا به ما 
چیزی درمورد شاگردان بگوید یا می خواست چیزی درمورد جسم رستاخیز 
کرده ی عیسی بگوید؟ ظاهراً این جزئیات، کم اهمّیت به نظر می رسند. شاید 
همه ی چیزی که یوحّنا در ذهن داشت این بود که بر ترسی تأکید کند که 
مشخصه ی شاگردان بعد از مصلوب شدن عیسی بود. انگار ساعات زیادی را 
در داخل گذرانده بودند. در آیه 19 بیان کرد که »هنگامی که درها بسته بود، 
جایی که شاگردان به سبب ترس یهود جمع بودند، ناگاه عیسی آمده، در میان 

ایستاد«.

ما احتماالًً این صحنه را می توانیم این طور بازسازی کنیم: شاگردان در 
حالت ترس، پشت درهای بسته دور هم جمع شده بودند. درحالی که با ترس 
و بهت ذهن شان مشغول شده، عیسی به محل اجتماع شان می آید، به آرامی 
در را باز می کند و وارد شده و با آن ها صحبت می کند. در این داستان، اشاره 
به در بسته هیچ چیز درمورد جسم رستاخیز کرده ی عیسی به ما نمی گوید 

به جز اینکه آن می توانست راه برود و درها را باز کند. 

ازطرف دیگر، شاید یوحّنا به این اشاره می کرد که عیسی در وسط اتاق 
ظاهر شد بدون اینکه در را باز کند. این به آن معنی خواهد بود که جسم 
زنده شده اش این توانایی را داشت که از میان اجسام جامد آزادانه حرکت 
این را نمی گوید. چنین دریافتی از متن ممکن است اّما  کند. متن صراحتاً 
اصاًل از متن مطالبه نمی شود. این موضوع در حّد حدس و گمان باقی می ماند. 

آنچه درموردش مطمئّنیم این است که پولس به عیسی به عنوان نمونه ی 
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بارزی از آنچه جسم های رستاخیز کرده ی ما قرار است شبیهش شوند نگاه 
کرد:

و همچنین نیز مکتوب است که انسان اّول، یعنی آدم نفس زنده گشت، 
اّما آدم آخر روح حیات بخش شد. لیکن روحانی مقّدم نبود بلکه نفسانی و 
بعد از آن روحانی. انسان اّول از زمین است خاکی؛ انسان دّوم خداوند است 
از آسمان. چنان که خاکی است، خاکیان نیز چنان هستند و چنان که آسمانی 
گرفتیم،  را  خاکی  صورت  چنان که  و  می باشند.  همچنان  آسمانی ها  است، 

صورت آسمانی را نیز خواهیم گرفت )اول قرنتیان 15: 45-49(.

همه ی ما که انسان هستیم نشان از ماهّیت زمینی آدم داریم. ما فرزندان 
خاک هستیم. جسم هایمان از همه ی ضعف ها و نقص هایی که متعلّق به زمین 
است رنج می برد. جسم های زنده شده ی ما پرستش گاه هایی خواهند بود که 
در آسمان ساخته می شوند. در جسم آسمانی ما جایی برای سرطان یا بیماری 
قلبی نیست. نفرین سقوط، حذف خواهد شد. به ما صورت و شکل آدم جدید، 
صورت آسمانی، پوشانده خواهد شد. بله، هنوز پیوستگی وجود خواهد داشت. 
هنوز مرد و زن خواهیم بود. هویت های شخصی مان دست نخورده باقی خواهد 
دوران  این  در  که  همان گونه  بود  خواهیم  شناسایی  قابل  مردمی  ما  ماند. 
زندگی بوده ایم. اّما گسستی هم خواهد بود آن جا که غل وزنجیرهای خاک 

توّسط شکل آسمانی شکسته خواهد شد. 

پیوستگیوانفصال
پرسش  عذاب آور،  مسأله ی  یک  می کنیم،  تأّمل  آسمان  درمورد  وقتی 
جسمانی شان  ویژگی های  با  را  انسان ها  ما  است.  بازشناسایی  درباره ی 
می شناسیم. چند مورد از واضح ترین ویژگی ها، موضوعات سن و وزن هستند. 
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آیا  بود؟  خواهد  کودک  یک  شبیه  ابد  تا  می میرد  نوزادی  در  که  آیا کسی 
سال خوردگان، چهره ای پرچین وچروک خواهند داشت؟ چاق خواهم بود یا 

الغر، بلند یا کوتاه؟

برابر پرسیدن شان  به سختی می توانیم در  پرسیدن چنین سؤاالتی )که 
مقاومت کنیم( در رویارویی جّدی با برخورد کردن با موانع فهم ما از عناصر 
گسستگی است. فکر می کنم )و کاّل همین است( که این سؤاالت به نوعی از 
ارتباط ]با موضوع[ می گریزند چون ما از قلمروی خاک باال می رویم و وارد 

وضعیت های جالل  یافته ی خود می شویم. 

پولس تأکید کرد که اگرچه ما مطمئناًً پیوستگی با هویت های شخصی 
حال حاضر خود را حفظ خواهیم کرد، باوجود این، دستخوش تغییر شکل 

خواهیم شد:

لیکن ای برادران این را می گویم که گوشت و خون نمی تواند وارث ملکوت 
خدا شود و فاسد وارث بی فسادی نیز نمی شود. همانا به شما سّری می گویم 
که همه نخواهیم خوابید، لیکن همه متبّدل خواهیم شد. در لحظه ای، در 
ُطرفۀ العینی، به مجّرد نواختن صور اخیر، زیرا َکِرنّا صدا خواهد داد، و مردگان، 
این  می باید  که  زیرا  شد.  خواهیم  متبّدل  ما  و  برخاست  خواهند  بی فساد 
فاسد بی فسادی را بپوشد و این فانی به بقا آراسته گردد. اّما چون این فاسد 
بی فسادی را پوشید و این فانی به بقا آراسته شد، آنگاه این کالمی که مکتوب 
است به انجام خواهد رسید که مرگ در ظفر بلعیده شده است)اول قرنتیان 

.)50-54 :15

فساد به فرآیند و روند مرگ اشاره دارد. قابل فساد بودن در این معنا 
به فساد اخالقی اشاره ندارد. به فساد جسمی اشاره می کند. فرآیند فساد و 
از فساد جسمی  نمی گیرد. آن چیزی که  تعلق  فاسد نشدنی  به  پوسیدگی 
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آزاد است باید از همه ی اَشکال فساد و پوسیدگی در اّمان بماند. یعنی سن، 
چین وچروک، جوش و بیماری هیچ جایی در آنچه فاسد نشدنی است، ندارند. 
نه فقط مرگ، بلکه همه ی مالزمان مرگ با رستاخیز جسم مغلوب می شوند.
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فصل دهم

رؤیاییدرمورداوضاعآینده

واضح ترین و مهیج ترین تصویری که می توانیم از زندگی پس از مرگ در 
کتاب مقّدس پیدا کنیم در پایان مکاشفه ی یوحّنا است.. این امتیاز به یوحّنا 
داده شد که در روح، رؤیایی خارق العاده را از آینده ببیند. نقطه ی اوج رؤیای 
از آسمان جدید و زمین جدید دیده می شود:  مهیج یوحّنا در پرده برداری 
اّول  زمین  و  اّول  آسمان  چونکه  جدید،  زمینی  و  جدید  آسمانی  دیدم  »و 

درگذشت و دریا دیگر نمی باشد« )مکاشفه 21: 1(.

در اینجا به شکل مختصر هدف غایی رنج کلیسا را می بینیم، نقطه ی اوج 
طرح کلی خدا برای رستگاری. آینده ی خلقت در ظهور یک آسمان جدید و 

یک زمین جدید یافت می شود. 

به ما گفته شده آسمان اّول و زمین اّول، نابود شده اند. یعنی چه؟ مفّسران 
درمورد این سؤال اتّفاق نظر ندارند. بعضی نابود شدن خلقت اولیه را به عنوان 
عمل داوری الهی بر روی جهان ویران  شده می بینند. آن ها اعتقاد دارند نظم 
قدیمی با غضب خدا منهدم و نابود خواهد شد. سپس، آن قدیمی با عمل 
به وجود  نیستی  از  را  نظم جدید  از خلقت جایگزین می شود. خدا  جدیدی 
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خواهد آورد. 

دیدگاه دوم درمورد موضوع، که من هم با آن موافق هستم، این است که 
نظم جدید خلقتی جدید از هیچ چیز را شامل نخواهد شد بلکه نوسازی نظم 
قدیمی خواهد بود. نو بودنش با رستگاری ازجانب خدا نشان داده خواهد شد. 
کتاب مقّدس اغلب از انتظار کل خلقت برای عمل نهایی رستگاری صحبت 
می کند. اینکه چیزی به طور کامل نابود شود و با چیزی کاماًل جدید جایگزین 
شود، عمل رستگاری نیست. رستگار کردن یک  چیز یعنی حفظ آنچه که در 
خطر قریب الوقوع ازبین رفتن قرار دارد. نوسازی ممکن است افراطی باشد. 
اّما عمل پاک  باشد،  ممکن است شامل کشت وکشتار وحشیانه ی پاکسازی 
کردن درنهایت به جای نابود کردن، رستگار می کند. آسمان جدید و زمین 
جدید پاک خواهند بود. هیچ جایی برای شر در نظم جدید وجود نخواهد 

داشت. 

فقداندریایآشفته
اشاره به کیفّیت آسمان جدید و زمین جدید در واژگانی کمی رمزآلود 
ساحل  عاشق  که  مردمی  برای  نمی باشد«.  دیگر  دریا  »و  می شود  دیده 
به نمایش می گذارد، ممکن است  را  دریا هستند و فقط زیبایی و سرگرمی 
فکرکردن به زمینی جدید بدون هیچ دریایی عجیب به نظر برسد. اّما برای 
اغلب  دریا  یهودی  ادبیات  در  بود.  متفاوتی  مسأله ی  این  باستان،  یهودیان 
به عنوان نماد چیزی استفاده می شود که شوم، شیطانی و تهدیدآمیز است. 
باال می آید  دریا  از  که  را می بینیم  یوحّنا وحشی  مکاشفه ی  قبلی  آیات  در 
)مکاشفه 13(. همین طور در اسطوره شناسی سامی باستان ارجاعات متعددی 
به هیوالی دریای نخستین وجود دارد که یک آشفتگی تار و مبهم را نشان 
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می دهد. تیاّمات ایزدبانوی بابلی نمونه ای بارز است. 

نماد مثبت خوبی  به عنوان  یا چشمه  تفّکر یهودی رودخانه، جویبار  در 
عمل می کنند. این در زیستگاه کویری که یک جویبار خودش زندگی بود 
که  می بینیم  کنیم  نگاه  فلسطین  برجسته ی  نقشه ی  به  اگر  طبیعی ست. 
رودخانه اردن چقدر برای زندگی این سرزمین حیاتی است. این رود مثل نوار 
از قلب سرزمینی خشک و تشنه عبور کرده و دریای جلیل در شمال را به 

دریای مرده در جنوب وصل کرده است.

کم عمق  نواحی  فلسطین  غرب  مدیترانه ای  ساحل  مشّخصه ی  وجه 
صخره ای و کوه های برجسته است. عبرانیان باستان تجارت دریایی را توسعه 
نمی دادند چون زمین برای آن حجم از کشتی رانی چندان مناسب نبود. دریا 
برایشان نشانه ی دردسر بود. توفان های سهمناک از دریای مدیترانه به وجود 

می آمد.

ما این تصویر متضاد را در فصل46 مزامیر می بینیم. سراینده می نویسد: 
»]برای ساالر مغّنیان. سرود بنی قورح بر عالموت[ خدا ملجا و قّوت ماست، 
و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. پس نخواهیم ترسید، اگر چه 
جهان مبدل گردد و کوه ها در قعر دریا به لرزش آید. اگر چه آب هایش آشوب 
کنند و به جوش آیند و کوه ها از سرکشِی آن متزلزل گردند، ِساله« )آیات 
3-1(. بعد اضافه می کند »نهری است که شعبه هایش شهر خدا را فرحناک 

می سازد و مسکن قّدوس حضرت اعلی را« )آیه4(. 

من در مرکز فلوریدا زندگی می کنم. منطقه ی ما گاهی به عنوان »پایتخت 
نور آمریکا« توصیف می شود. ماه های تابستان رعدوبرق های شدیدی ایجاد 
می کند. نوه های من معموالً از چیزی که خودشان »صدای بومب« می نامند 
می ترسند. صداهای رعد بلند قسمتی از آن چیزی نیستند که تصّور می کنند 
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آسمان دارد. 

اّما یهودیان درکنار توفان های پرآشوب از مشکالت دیگر دریا می ترسیدند. 
رقیب های سرسخت سّنتی آن ها، یعنی غارت گرانی که زمان های بی شماری 
از مسیر دریا  فلسطینی ها  بودند.  آزار می دادند، ملتی ساحل نشین  را  آن ها 

می آمدند. 

دریا  که  شرهایی  همه ی  که  می کردند  نگاه  جدید  جهانی  به  یهودیان 
مظهرشان بود در آن غایب بودند. زمین جدید آب خواهد داشت. رودخانه 
خواهد داشت. جویبارهای حیات بخش خواهد داشت. اّما هیچ دریایی درآنجا 

وجود نخواهد داشت. 

شهربازخریدشده
یوحّنا ادامه داد: »و شهر مقّدس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا 
از آسمان نازل می شود، حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خود آراسته 
است« )مکاشفه 21: 2(. اوج نظم جدید در آمدِن شهر خدا دیده می شود، 

صهیون رستگار شده، اورشلیمی که از آسمان نازل می شود. 

بین  تصویر  این  است.  ضّدونقیض  یهودی  ادبّیات  در  شهر  این  تصویر 
از نظر  از طرف دیگر مردم یهودی  نوسان است.  تصاویر منفی و مثبت در 
می رفتند.  دیگر  مرتع  به  مرتعی  از  آن ها  بودند.  چادرنشین  نیمه   تاریخی 
در  ابتدا  در  اسرائیل  زندگی می کردند. خدای  بودند که در چادرها  مردمی 

چادر، یک خیمه، پرستش می شد.

بااین حال مردم مشتاق ثبات و حسی از دوام بودند. وقتی طی حکمرانی 
داود و سلیمان خیمه جای خود را به معبدی باشکوه داد خوش حال شدند. 
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»]ابراهیم[و  شده:  نقل  او  از  که  بودند  پاتریارخ  ابراهیم  مثل  مردمی  آن ها 
با  پذیرفت و در خیمه ها  بیگانه غربت  ایمان در زمیِن وعده مثل زمین  به 
اسحاق و یعقوب که در میراث همین وعده شریک بودند مسکن نمود. زانرو 
که مترّقب شهری بابنیاد بود که معمار و سازنده ی آن خداست« )رساله به 

عبرانیان 11: 10-9، تأکیدات اضافه شده(.

مورد  آینده  نعمت های  کهنه ی  رئیس  به عنوان  جدید  عهد  در  مسیح 
ستایش قرار می گیرد »به خیمه ی بزرگ تر و کامل تر و ناساخته شده به دست، 

یعنی که از این خلقت نیست« )رساله به عبرانیان 9: 11(.

ازطرف دیگر تصویر شهر در ادبیات یهودی وقتی تالش خودخواهانه ی 
انسان برای ساختن بنای یادبودی برای خودش را نشان می داد، منفی بود. 
مهم است که نویسنده ی پیدایش درمیان فّعالیت های اولین قاتل، قائن، ذکر 
می کند که او شهری ساخت: »پس  قائن  از حضور خداوند بیرون  رفت  و در 
زمین  نود، به طرف  شرقی  عدن ، ساکن  شد. و قائن  زوجه ی خود را شناخت . 
پس  حامله  شده ، خنوخ  را زایید. و شهری  بنا می کرد، و آن  شهر را به  اسم  
پسر خود، خنوخ  نام  نهاد« )پیدایش 4: 17-16(. شهر قائن نامقّدس بود مثل 

شهرهای سدوم و عموره که نامقّدس بودند. 

این اورشلیم بود که کانون امید یهودیان شد. در آن جا، روی کوه صهیون، 
و  بود که معبد ساخته شد  را ساکن کند. آن جا  داد که قومش  خدا وعده 
آن جا مقصد زیارت های مقّدس بود. به اورشلیم بود که مسیحای پادشاه باید 

می رفت تا بمیرد. 

اسرائیل چند نسل کشی را تحّمل کرد و یکی از بزرگ ترین آن ها در سال 
70میالدی اتفاق افتاد، زمانی که رومیان به کلی شهر مقّدس را نابود کردند 
و یهودیان در سراسر جهان پراکنده شدند. تا قرن ها - حّتی تا امروز - وقتی 
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یهودیان عید پسح را جشن می گیرند، امید وافر خود را برای »سال دیگر در 
اورشلیم« دیگر زمزمه می کنند. 

اسرائیل عروس یهوه بود، همین است که کلیسا در عهد جدید عروس 
ظاهر  به  جدید  اورشلیم  ظاهر  یوحّنا،  رؤیای  در  است.  شده  نامیده  مسیح 
خارق العاده ی عروس در زمان عروسی ربط داده شده است. زمانی که اورشلیم 
جدید ظاهر شود، شهر انسان نابود می شود و شهر خدا به وجود خواهد آمد. 

در ورودی این شهر با صدایی آسمانی اعالم می شود: »و آوازی بلند از 
آسمان شنیدم که می گفت، اینک، خیمه ی خدا با آدمیان است و با ایشان 
ساکن خواهد بود و ایشان قوم های او خواهند بود و خوِد خدا با ایشان خدای 

ایشان خواهد بود« )مکاشفه 21: 3(. 

بین  بی واسطه ی خداست. خدا در  اورشلیم جدید حضور  اصلی  ویژگی 
مردمش خواهد بود. با آن ها ساکن خواهد شد. خدا دیگر مثل چیزی دور و 
جدا از تجربه ی روزمره دیده نمی شود. او خیمه اش را در میان مردمش برپا 

می کند. 

به تصویر  را  مقّدس  شهر  جوهره ی  عتیق  عهد  در  حزقیال  پایانی  کالم 
می کشد: »و محیطش هجده هزار )نی( می باشد و اسم شهر از آن روز یهوه 

ه خواهد بود« )حزقیال 48: 35(.  َشمَّ

وقتی یوحّنا برای انجیلش مقدمه نوشت، از لوگوس، کلمه ی خدا صحبت 
کرد که در آغاز با خدا بود و او خدا بود. یوحّنا چنین نوشت: »و کلمه جسم 
گردید و میان ما ساکن شد، پُر از فیض و راستی؛ و جالل او را دیدیم، جاللی 

شایسته ی پسر یگانه ی پدر« )انجیل یوحّنا 1: 14(. 

زمانی که یوحّنا از تجّسم صحبت کرد، گفت که کلمه میان ما »ساکن 
شد«. کلمه ای که او استفاده کرد به صورت تحت اللفظی به معنی »خیمه اش 
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را برافراشت« یا »خیمه زد« است. عیسی عمانوئیل نامیده می شود و به معنی 
به  او  بود.  اورشلیم موّقتی  اولین دیدار خدای مجّسم، در  با ماست«.  »خدا 
اورشلیم آمد و بعد اورشلیم را ترک کرد. اّما او ساکن دائمی اورشلیم جدید 
خواهد شد. او هرگز با شهر مقّدس وداع نخواهد کرد. عزیمت از آن جا بی معنا 

خواهد بود. 

پایانهمهیغمها
یوحّنا در ادامه ی توصیف آسمان و زمین جدید نوشت: »و خدا هر اشکی 
را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد. و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و 
ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود زیرا که چیزهای اّول درگذشت« )مکاشفه 

 .)4 :21

تجربه های انسانی اندکی هستند که از کار پاک کردن اشک های شخص 
دیگر صمیمی تر باشند. این یک کار مهربانانه ی لطیف است. شکل عمیقی از 

ارتباط غیر کالمی است. این کار، لمس تسلّی است. 

به  با مهربانی  بودم، هر وقت آسیب می دیدم مادرم همیشه  بّچه  وقتی 
من کمک می کرد. وقتی اشک ها از چشمانم سرازیر می شد و با تشّنج های 
غیرقابل کنترل هق هق می کردم، مادرم دستمالش را برمی داشت و اشک ها را 

از گونه هایم آرام پاک می کرد. اغلب »اشک هایم را می بوسید«.

مادرم اشک هایم را بیش از یک بار خشک کرد. تسلّی او درآن لحظه مؤثر 
بود و هق هق من آرام تر می شد. اّما بعد دوباره آسیب می دیدم و اشک ها بار 
دیگر روان می شدند. حّتی امروز، چندین سال بعد از آن، مجاری اشکم هنوز 

کار می کنند. من هنوز می توانم گریه کنم.
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اّما وقتی خدا اشک ها را پاک کند، پایان تمام گریه ها خواهد بود. یوحّنا 
اعالم کرد که در زمین جدید دیگر گریه ای باقی نخواهند ماند. وقتی خدا 
دائمی خواهد  تسلّی  پاک کند،  از همه ی گریه های غمناک  را  چشمان مان 
دیگر  مرگ  داشت.  نخواهد  وجود  اندوه بار  اشک های  برای  دلیلی  بعد  بود. 
نخواهد بود. هیچ غمی، هیچ دردی هرچه که باشد وجود نخواهد داشت. این 

ناراحتی ها متعلّق به چیزهای گذشته ای هستند که نابود شده اند. 

اورشلیم جدید هیچ قبرستانی نخواهد داشت. هیچ سردخانه ای، مؤسسه ی 
این ها  داشت.  نخواهد  وجود  مسّکنی  داروی  هیچ  و  بیمارستان  کفن ودفن، 

عناصر همراه با مصیبت این جهان هستند. آن ها همگی نابود خواهند شد. 

یوحّنا نوشت: »و آن تخت نشین گفت، الحال همه چیز را نو می سازم. و 
گفت، بنویس، زیرا که این کالم امین و راست است« )مکاشفه 21: 5(.

اگر چیزی آن قدر عالی به نظر برسد که نشود آن را باور کرد، اعالم جایی 
است که در آن درد، غم، اشک ها و مرگ ازبین رفته اند. بیشتر وقت ها قلب 
از فکرکردن به آن از حرکت می ایستد. ما تقریباًً می ترسیم به آن فکر کنیم 
مبادا سرخوردگی  تلخی برای خودمان ایجاد کنیم. اّما ندای مقتدر از روی 
تخت خدا با قاطعیت با یوحّنا صحبت کرد. او دستور داد: »بنویس! زیرا که 

این کالم امین و راست است«.

این که این سخن را »امین« بنامیم صرفاً به این معنی است که آن ها با 
واقعّیت مطابق هستند. آن ها وعده های پوچ خیال پردازی نیستند. اینکه این 
مورد  سرخوردگی  از  ترس  بدون  می توانند  یعنی  هستند،  »راست«  قول ها 

اعتماد قرار بگیرند. 

با این وجود یوحّنا بیشتر شنید: »باز مرا گفت، تمام شد! من الف و یا 
و ابتدا و انتها هستم. من به هر که تشنه باشد، از چشمه آب حیات، مفت 
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خواهم داد« )مکاشفه 21: 6(.

الفبای یونانی با آلفا شروع می شود و با حرف امگا تمام می شود که برابر 
با الف تا یا است. مسیح خودش را به یوحّنا به عنوان ابتدا و انتهای همه چیز 
آشکار کرد. ندای پیروزمندانه ی چیرگی را بر آفرینش، می شنویم. اشاره ای 
به چرخه ی ازلی تکرار بی معنی وجود ندارد. یک هدف، یک سرنوشت برای 
همه ی تاریخ بشریّت وجود دارد. کسی که همه چیز را خلق کرده، برای همه 
چیز نتیجه ای معنادار می آورد. پوچی و بیهودگی با توّجه به کسی که الف و 

یا است، تبعید شده است. 

به  را  طراوت  ماست،  ایمان  وعده های  پایان دهنده ی  و  آغازگر  کسی که 
تمام کسانی که تشنه هستند می بخشد. تصویر قدرت مند تشنگی اغلب در 
کتاب مقّدس ظاهر می شود. ُسراینده ی مزامیر نوشت: »برای ساالر مغّنیان. 
دارد،  اشتیاق  شّدت  آب  نهرهای  برای  آهو  چنان که  بنی قورح[  قصیده ی 
تشنه ی  من  جان  دارد.  تو  برای  شدید  اشتیاق  من  جان  خدا  ای  هم چنان 
به حضور خدا حاضر شوم«  و  بیایم  ِکی  تشنه ی خدای حّی، که  خداست، 
)مزامیر 42: 2-1(. اشتیاق انسان برای خدا به آهویی تشبیه شده که زبانش 
برای  آویزان است. حّس، پرشور و تشنگی، شدید است.  در جستجوی آب 
چنین شخصی، برای آن کس که اشتیاقی چنین پرشور نسبت به خدا دارد، 
مسیح دعای برکت خود را ابراز می کند: »خوشابه حال گرسنگان و تشنگان 

عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد« )انجیل مّتی 5: 6(. 

کالم عیسی یادآور گفت وگوی او با زن سامری نزدیک چاه است: »اگر 
بخشش خدا را می دانستی و کیست که به تو می گوید آب به من بده، هرآینه 
تو از او خواهش می کردی و به تو آب زنده عطا می کرد..... کسی که از آبی 
که من به او می دهم بنوشد، ابداً تشنه نخواهد شد، بلکه آن آبی که به او 
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)انجیل  می جوشد«  جاودانی  تا حیات  که  گردد  آبی  او چشمه  در  می دهم 
یوحّنا 4: 10-14(.

این وعده ها با کالم عیسی بر روی صلیب به اوج می رسند: »تمام شد!« 
او رسالتش را محّقق کرد و پیروزی تضمین شد. 

بعد یوحّنا نوشت: »و هرکه غالب آید، وارث همه  چیز خواهد شد، و او 
را خدا خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود. لکن ترسندگان و بی ایمانان و 
دروغ گویان،  و جمیع  بت پرستان  و  و جادوگران  زانیان  و  قاتالن  و  خبیثان 
نصیب ایشان در دریاچه افروخته شده به آتش و کبریت خواهد بود. این است 

موت ثانی« )مکاشفه 21: 7-8(.

این متن یادداشتی تهدیدآمیز برای هشدار به نظر می آید. متن به عمل 
نهایی داوری مسیح اشاره دارد. به کسانی که ایمان دارند، وعده ی سهیم شدن 
کامل در میراث مسیح داده می شود. وقتی در خانواده ی خدا پذیرفته شویم، 
هم ارث با مسیح نامیده می شویم. اّما آن هایی که در مخالفت شان با مسیح 
اصرار بورزند، آن هایی که خود را با ضّد مسیح مّتحد کنند، از خوشی آسمان 
محروم می شوند و به دریاچه ی آتش انداخته می شوند. فهرست گناهان ذکر 
شده )دروغ، بت پرستی وغیره( خالصه ای کوچک از ویژگی های پیروان ضد 
مسیح که لجوجانه ابراز وفاداری به مسیح را رد می کنند، به نمایش می گذارد.

درخشششهرمقّدس
اورشلیم  درمورد  بیشتری  جزئیات  از  رویایش،  شرح  ادامه ی  در  یوحّنا 

جدید پرده برمی دارد:

و یکی از آن هفت فرشته که هفت پیاله پُر از هفت بالی آخرین را دارند، 
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آمد و مرا مخاطب ساخته، گفت، بیا تا عروس منکوحه ی بّره را به تو نشان 
دهم. 

آن گاه مرا در روح، به کوهی بزرِگ بلند برد و شهر مقّدس اورشلیم را 
به من نمود که از آسمان از جانب خدا نازل می شود، و جالل خدا را دارد و 

نورش مانند جواهر گرانبها، چون یشم بلوری )مکاشفه 21: 9-11(. 

بزرگ، شهر  فاحشه ی  از  رؤیایی  یوحّنا  به  ابتدا  در  فرشته ای که  همان 
بابل را نشان داده بود )فصل17(، او را برد تا شهر کاماًل مّتضاد را ببیند. شهر 
مقّدس غرق در جالل درخشان خدا بود. آن شهر درخشش خیره کننده را 

بازتاب می دهد. مخصوصاً نورش با سنگ یشم تشبیه شده است. 

کلمات  این  با  تخت  روی  الهی  ظاهری  شکل  مکاشفه  کتاب  در   ً قباًل 
توصیف شد: »و آن نشیننده، در صورت، مانند سنگ یشم و عقیق است و 
قوس وقزحی در گرد تخت که به منظر شباهت به زمّرد دارد« )مکاشفه 4: 
3(. سنگ های یشم در ظاهر ممکن است از زرد تا قرمز تا سبز متفاوت باشند. 
ممکن است نیمه شفاف باشند. شهر سارد قرمز بود. شهر ظاهراً جالل ساکن 

خداوند را منعکس می کند که مثل نور قرمز آتشین و شفاف است. 

یوحّنا ادامه داد: »و دیواری بزرگ و بلند دارد و دوازده دروازه دارد و بر 
سر دروازه ها دوازده فرشته و اسم ها بر ایشان مرقوم است که نام های دوازده 
سبط بنی اسرائیل باشد. از مشرق سه دروازه و از شمال سه دروازه و از جنوب 

سه دروازه و از مغرب سه دروازه« )مکاشفه 21: 12-13(. 

اندازه گیری  آن  دیوار  با  شهر  یک  عظمت  و  قدرت  باستان  جهان  در 
می شد. دیوار نه تنها مرزهای شهر را تعیین می کرد، بلکه عنصری حیاتی برای 
محافظت در برابر حمله ی دشمن بود. جنگ باستان لزوماً شامل محاصره و 
شود.  غلبه  بود  کرده  فراهم  شهر  دیوار  که  حفاظتی  بر  تا  می شد  منجنیق 
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دیواری  تأثیر  تحت  بی درنگ  اورشلیم  قدیمی  شهر  بازدیدکنندگان  امروزه 
که دورش کشیده شد، قرار می گیرند. دیوار اورشلیم که با سنگ های بزرگ 
ساخته شده، ارتفاعی حدوداً بیست و سه متر دارد. اینکه این منظره برای 
بازدیدکنندگان مدرن بهت آور است، حّتی چشم گیرتر هم می شود وقتی این 
حقیقت را متوّجه می شوند که فرسایش در گذر زمان، 23متر دیگر را پنهان 

کرده که االن در زیرزمین است. 

دیوار اورشلیم زمینی اّما در مقایسه با دیوار اورشلیم جدید رنگ خواهد 
باخت. این دیوار، بزرگ و بلند خواهد بود که اشاره به امنّیت کامل کسانی دارد 
که در آن ساکن خواهند بود. دیوار، مانعی تسخیرناپذیر را برای هرکسی که 
سعی در وارد شدن بدون دعوت خدا دارد ارائه می دهد. بااین حال دسترسی 
ازطریق دوازده دروازه که از روی دوازده طایفه ی اسرائیل نام گذاری شدند 
ممکن خواهد بود. نجات از یهود است )انجیل یوحّنا 4: 22(. ریشه ی تاریخ 
رستگاری در ملّت یهودی قرار داده شده است. اّما اورشلیم جدید دروازه هایی 
این شهر، مایه ی  اگرچه  از سرتاسر ملّت ها دارد که وارد شوند.  برای مردم 
که همه ی  است  اّما جایی  بود،  اسرائیل، خواهد  اصلی اش،  افتخار سرزمین 

کسانی که مایلند با بره ساکن شوند می توانند وارد شوند. 

یوحّنا نه تنها دوازده دروازه را دید، بلکه همان تعداد اساس را دید: »و 
دیوار شهر دوازده اساس دارد و بر آنها دوازده اسم دوازده رسول بّره است« 

)مکاشفه 21: 14(.

عهد  تصویر  در  هرچند  عیساست.  کلیسا  بنیان  یک  که  می ُسراییم  ما 
زاویه  سنگ  می شود  استفاده  مسیح  برای  اوقات  بیش تر  که  نمادی  جدید 
ا ست. این رسوالن و انبیا هستند که به عنوان اساس، شناسایی می شوند: »و 
بر بنیاد رسوالن و انبیا بنا شده اید، که خوِد عیسی مسیح سنگ زاویه است« 
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)افسسیان 2: 20(.

مهم است که دیوار اورشلیم جدید نه روی یک اساس بلکه روی دوازده 
اساس باقی خواهد ماند. تناسب دوازده دروازه و دوازده اساس نماد دوازده 
طایفه ی اسرائیل و دوازده رسول، وحدت عهد عتیق و عهد جدید و گنجاندن 

کامل همه ی قوم خدا را نشان می دهد. 

رؤیای یوحّنا با یک اتفاق عجیب ادامه یافت: »و آن کس که با من تکلّم 
می کرد، نی طال داشت تا شهر و دروازه هایش و دیوارش را بپیماید. و شهر 
مربّع است که طول و عرضش مساوی است و شهر را به آن نی پیموده، دوازده 
هزار تیر پرتاب یافت و طول و عرض و بلندی اش برابر است. و دیوارش را 
صد و چهل و چهار ذراع پیمود، موافق ذراع انسان، یعنی فرشته« )مکاشفه 

 .)15-17 :21

می کند.  اندازه گیری  طالیی  ابزاری  با  را  مقّدس  شهر  فرشته  رؤیا،  در 
اندازه ها تناسب کامل شهر را نشان داد. هیچ خط منحرف و هیچ چیز خارج 
از تعادل وجود نداشت. شهر خدا کاماًل صاف بود. مالحظه کردیم که شهر 
یک مکعب به نظر می رسد. ساختار مکعب یادآور ابعاد قدس االقداس در عهد 
عتیق است )اول پادشاهان 6: 20 را ببینید(. شاید این یک ویژگی اورشلیم 
جدید را توضیح می دهد که مطمئناًً برای یهودیان غافلگیر کننده است، بدین 
معنی  که در شهر هیچ معبدی نیست )مکاشفه 21: 22(. تمام شهر یک معبد 

خواهد بود که حضور خدا درآن حکم فرما است. 

فرشته فهمید که مساحت شهر 2414 کیلومتر است. محاسبه نمادین 
است. نشان می دهد که واحد فرالنگ ]واحد اندازه گیری طول در یونان و روم 
باستان. برخی این واحد اندازه گیری را به فرسنگ ترجمه کرده اند که با توّجه 
به اندازه های این دو واحد، معادل چندان درستی به نظر نمی رسد. مترجم[ 
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تا  نیویورک  از  در 12 ضرب شده است. شهری را تصّور کنید که وسعتش 
دنور است. 

اندازه های دیوار هم شگفت انگیز بودند. تصویر 144 ذراع باز ضرب در 12 
را نشان می دهد. طول ذراع در اصل به اندازه ی سرانگشت انسان تا آرنجش 

است. بنابراین بعضی دیوار را 65متر و 83 سانتی متر تخمین زده اند. 

یوحّنا در ادامه مالحظه کرد »و بنای دیوار آن از یشم بود و شهر از زر 
خالص چون شیشه مصّفا بود« )مکاشفه 21: 18(. 

من  تولّد  سال  در  که  را  حوادثی  که  داد  من  به  نواری  یک بار شخصی 
1939 اتفاق افتاده بود شرح می داد. یکی از اتفاقاتی که عنوان شد ساخت 
خانه مجلل هیرست بود که تا آن زمان چشم گیرترین و گران ترین خانه ی 
مسکونی شخصی در آمریکا بود. این خانه مجلّل بیش از صد اتاق داشت و در 
سال 1939 سی میلیون دالر قیمت داشت. وسایل طالی خانه خارق العاده 
با اورشلیم جدید یک النه ی سگ  اّما خانه مجلّل هیرست در مقایسه  بود. 

است. 

ما نمی توانیم شهری از طالی ناب را درک کنیم که مثل شیشه ی شفاف 
است. معبد سلیمان را به یاد می آوریم که مقدار فراوانی ورق طال درآن بود. 
اّما اورشلیم جدید از ورق طالی ِصرف ساخته نخواهد شد. شهر، طالی نابی 

را درخود جا خواهد داد که زیبایی تقّدس خدا را بازتاب می دهد. 

یوحّنا با بازگشت به بنیان های شهر، توصیفی روشن ارائه داده: »و بنیاِد 
دوم،  و  یشم  اّول،  بنیاد  که  بود  مزیّن  گران بها  هرنوع جواهر  به  دیواِر شهر 
یاقوت کبود و سّوم، عقیق سفید و چهارم، زمّرد و پنجم، جزع عقیقی و ششم، 
عقیق و هفتم، َزبَرَجد و هشتم، زمّرد ِسلقی و نهم، طوپاز و دهم، عقیق اَخَضر 

و یازدهم، آسمانجونی و دوازدهم، یاقوت بود« )مکاشفه 21: 19-20(. 
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را  جواهراتی  می شوند،  دیده  شهر  پایه ی  در  که  گران بهایی  جواهرات 
تداعی می کنند که زره سینه پوش کاهن اعظم اسرائیل را تزئین می کردند. 
)خروج 28: 15 را ببینید(. بعضی در آن ها عدم پذیرش هوشمندانه ی دین 
به  نسبت  وارونه  ترتیبی  با  را  آن ها  یوحّنا  که  همان طور  دیده اند  را  کافران 
کافران  دین  در  که  واقعّیتی  است.  کرده  فهرست  منطقۀ البروج  طالع بینی 

تحریف شده در شهر خدا دیده می شود. 

بعد یوحّنا دروازه ها و خیابان های شگفت انگیز شهر را توصیف کرد: »و 
دوازده دروازه، دوازده مروارید بود، هر دروازه از یک مروارید و شارِع عاِمّ شهر، 

از زر خالص چون شیشه شّفاف« )مکاشفه 21: 21(. 

»دروازه های  آسمان  که  است  پرطرفدار  عقیده ی  این  منبع  متن  این 
مروارید« و »خیابان طال« دارد. آیه یادآور یک پیش گویی است که در اشعیا 
باستان  روزگار  در  گاهی  شریعت،  معلّمین  و  خاخام ها  شد.  دیده   12  :54
بودند که  زمانی  و مشتاق  نگاه می کردند  لفظ  به  لفظ  اشعیا  به پیش گویی 
اورشلیم مرواریدهایی با سی ذرع پهنا و بیست ذرع ارتفاع با سوراخ های در 
درونشان با ابعاد ده در بیست ذرع داشته باشد )اندازه ی صدف هایی را تصّور 

کنید که این مرواریدها را تولید می کنند(.

شهری  پیتزبورگ  شدم.  بزرگ  و  آمدم  دنیا  به  پیتزبورگ  در  من 
دوست داشتنی و بسیار زیباتر از تصویر متداول از شهریست که با دود حاصل 
از کارخانه های فوالدسازی پوشیده شده اند. شهر، پیشتاز نوسازی شهری و 
الگویی برای تجدد شهری است. معضل پیتزبورگ دودکش های کارخانه های 
فوالدسازی نیست )که بیشترشان هم االن کار نمی کنند(. مسأله ی دائمی که 
پدرهای شهر را به ستوه آورده چاله ها و دست اندازهای معروف در خیابان ها 
را می آورد  از یخبندان و آب شدن یخ ها  ثابتی  اواخر زمستان جریان  است. 
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که به سرعت سطوح راه ها را نابود می کند. فولکس واگن های اسطوره ای در 
دست اندازهای گودال مانند جاّده ها برای همیشه گم شده اند. 

بااین حال هیچ چاله ای در شهر آسمانی وجود نخواهد داشت. هیچ مالیات 
اجباری برای محافظت دائمی از جاده وجود نخواهد داشت. خیابان ها با طالی 

صاف و شفاف آسفالت می شوند که هرگز نیازی به روکش کردن ندارند. 

نمادی هستند از جاللی که در آسمان حاضر  این تصاویر گویا احتماالً 
خواهد شد، هرچند من از تندروی و گزافه گویی درباره ی آن اکراه دارم. ما 
نباید به وجود آوردن یک شهر را دقیقاً همان طور که یوحّنا پیش بینی کرده 

ازجانب خدا بعید بدانیم.

شهربدونمعبد
یوحّنا  رویای  در  به طور مشخصی  ذکر شد، چیزی   ً قباًل  همان طور که 
درمورد اورشلیم جدید غایب بود. او نوشته: »و در آن هیچ قدس ندیدم زیرا 

خداوند خدای قادر مطلق و بّره قدس آن است« )مکاشفه 21: 22(.

این آیه برای یهودیانی که این کتاب در زمان یوحّنا خواندند شوکه کننده 
بود. یک اورشلیم جدید بدون معبد کاماًل برایشان غیرقابل تصّور بود. امید 

آینده ی آن ها بر محوریت شکوه نهایی معبد قرار داشت. 

این دلبستگی به معبد آن قدر شدید بود که دشمنان عیسی در محاکمه ی 
او کالمی را که او یک بار به زبان آورده بود تحریف کردند، کالمی که ظاهراً 
تهدیدی علیه معبد به شمار می رفت. یک شاهد دروغین گفت: »ما شنیدیم 
که او می گفت، من این هیکِل ساخته شده به دست را خراب می کنم و در سه 
روز، دیگری را ناساخته شده به دست، بنا می کنم« )انجیل مرقس 14: 58(. 
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درواقع عیسی اصاًل از معبد صحبت نکرده بود. وقتی یهودیان از او درخواست 
یک نشانه کردند، او با این گفته جواب داد:

»این قدس را خراب کنید که در سه روز آن را برپا خواهم نمود«. آنگاه 
یهودیان گفتند، در عرصه چهل و شش سال این قدس را بنا نموده اند؛ آیا 
تو در سه روز آن را برپا می کنی؟ لیکن او درباره ی قدس جسد خود سخن 
می گفت. پس وقتی که از مردگان برخاست شاگردانش را به خاطر آمد که این 
را بدیشان گفته بود. آن گاه به کتاب و به کالمی که عیسی گفته بود، ایمان 

آوردند )انجیل یوحّنا 2: 19-22(.

در اورشلیم جدید حضور بی واسطه ی خدای پدر و بّره یعنی خدای پسر، 
جایگزین معبد می شود. مسیح برخاسته »محل مالقات« بین خدا و انسان 

خواهد شد زیرا او برای قومش میانجی است. 

همان گونه که یوحّنا معبدی ندید، هیچ منبع نور فیزیکی هم ندید: »شهر 
احتیاج ندارد که آفتاب یا ماه آن را روشنایی دهد زیرا که جالل خدا آن را 

منّور می سازد و چراغش بّره است« )مکاشفه 21: 23(. 

عتیق  عهد  در  اشعیا  پیش بینی  منعکس کننده ی  مکاشفه  کالم  دوباره 
است: »و بار دیگر آفتاب  در روز نور تو نخواهد بود و ماه  با درخشندگی  برای  
تو نخواهد تابید زیرا که  یهوه  نور جاودانی  تو و خدایت  زیبایی  تو خواهد بود« 

)اشعیا 60: 19(. 

مسیح اعالم کرد که »نور عالم« است )انجیل یوحّنا 8: 12(. در اورشلیم 
جدید، شکوه رستاخیزش به همراه جالل خیره کننده ی خدا اجسام نورانی 

کم اهمّیت تر خورشید و ماه را کوچک جلوه خواهند داد.

پادشاهان  و  بود  نورش سالک خواهند  در  اّمت ها  داده: »و  ادامه  یوحّنا 
جهان، جالل و اکرام خود را به آن خواهند درآورد. و دروازه هایش در روز 
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بسته نخواهد بود زیرا که شب در آن جا نخواهد بود. و جالل و عّزت اّمت ها را 
به آن داخل خواهند ساخت. و چیزی ناپاک یا کسی که مرتکب عمل زشت 
یا دروغ شود، هرگز داخل آن نخواهد شد، مگر آنانی که در دفتر حیات بّره 

مکتوبند« )مکاشفه 21: 24-27(. 

اگرچه دروازه های شهر باز خواهند ماند، هیچ چیزی که هتک حرمت به 
همراه داشته باشد نمی تواند از آن ها عبور کند. ورود برای هرکه نامش در 
کتاب زندگی بره نوشته نشده باشد قدغن خواهد بود. آن شهر بّره است پس 

فقط به روی کسانی باز خواهد بود که متعلّق به او هستند. 

یوحّنا همان طور که دورنماهای بیشتری از شهر در رویایش ظاهر می شد 
نوشت: »و نهری از آب حیات به من نشان داد که درخشنده بود، مانند بلور و 
از تخت خدا و بّره جاری می شود. و در وسط شارِع عاِمّ آن و بر هر دو کناره ی 
نهر، درخت حیات را که دوازده میوه می آَوَرد، یعنی هر ماه میوه ی خود را 
می دهد؛ و برگ های آن درخت برای شفای اّمت ها می باشد« )مکاشفه 22: 

 .)1-2

آسمان  به  معموالً  ما  است.  عدن  باغ  عناصر  بعضی  یادآور  صحنه  این 
به عنوان احیا بهشتی فکر می کنیم که در سقوط بشر ازدست رفت. اّما آسمان 
بسیار بیش تر از یک احیا ساده از نظم اصلی چیزهاست. بهشت آینده بسیار 
فراتر از شادمانی ای خواهد بود که در عدن دست نخورده از آن لّذت می بردیم. 

این صحنه شبیه پیش گویی حزقیال هم هست: 

 و مرا گفت : »این  آب ها به سوی  والیت  شرقی  جاری  می شود و به  َعَربَه  
شفا  آب هایش   می شود  داخل   دریا  به   چون   و  می رود  دریا  به   شده ،  فرود 
می یابد. و واقع  خواهد شد که  هر ذی حیاِت خزنده ای  در هر جایی  که  آن  نهر 
داخل  شود، زنده  خواهد گشت .....و هر جایی  که  نهر جاری  می شود، همه  چیز 
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زنده  می گردد..... و بر کنار نهر به  این طرف  و آن طرف  هر قسم  درخت  خوراکی  
الینقطع   آن ها  میوه های   و  نشود  پژمرده   آن ها  برگ های   که   رویید  خواهد 
خواهد بود و هر ماه  میوه ی  تازه  خواهد آورد زیرا که  آبش  از َمْقَدس  جاری  
می شود و میوه  ی آن ها برای  خوراک  و برگ های  آن ها به  جهت  عالج  خواهد 

بود« )حزقیال 47: 8-12(. 

معبد  یوحّنا  رؤیای  در  معبد جاری می شود.  از  نهر  رؤیای حزقیال،  در 
وجود ندارد بلکه مسیح خودش، معبد همیشگی، کسی است که منبع آب 

شفابخش است.

در رؤیای یوحّنا مشکل است مشخص کنیم که آیا او یک درخت زندگی 
با شاخه هایی در دو طرف نهر دید یا دو درخت زندگی جدا. هرکدام باشد، 
درخت برای حمایت از نظم جدید زندگیست که حاضر خواهد شد. چرخه ی 
یافت.  پایان خواهد  بهار و مرگ در زمستان،  تولّد در  با  سالیانه ی فصل ها، 
درختان هر ماه میوه های تازه می دهند. برگ هایشان نه می گندد نه از بین 
می رود. دیگر هیچ خار و خس در طبیعت پیدا نمی شود. هیچ خشک سالی 

وجود نخواهد داشت که محصول را تهدید کند. 

برگ های درختان شفابخش خواهند بود. آن ها مرهم های شفابخش برای 
زخم های ملت ها خواهند بود. یوحّنا مشخص نکرد که چه بیماری هایی نیاز 
به شفا خواهند داشت. شاید در ذهنش حذف درد معمولی طبیعت را داشت. 
یا می توانست در ذهن شفای زخم های وارد شده توّسط ضّد مسیح را داشته 

است.
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حذفنفرین
یوحّنا  برای  بعد  و  اشاره داشت  آن  به  تصویر درخت ها  تنها چیزی که 
روشن شد این بود که: نفرین لغو شده است. او نوشت: »و دیگر هیچ لعنت 
عبادت  را  او  بندگانش  و  بود  بّره در آن خواهد  و  و تخت خدا  بود  نخواهد 

خواهند نمود« )مکاشفه 22: 3(. 

برای  خدا  داوری  نفرین  برمی گردد.  انسان  سقوط  به  نفرین  عقیده ی 
نافرمانی بود. بعد از سقوط، خدا مار را نفرین کرد که حوا را اغوا کرده بود. 
او زن را به درد زایمان و مرد را به اضافه کردن بار سنگین کار، مبتال نمود. 

زمین با خارها لعنت شد )پیدایش3(. 

وقتی خدا عهدش را با اسرائیل بست، مضمون نفرین باز به طور چشمگیری 
ظاهر شد: »اینک  من  امروز برکت  و لعنت  پیش  شما می گذارم . اّما برکت ، اگر 
اوامر یُهَوه  خدای  خود را که  من  امروز به  شما امر می فرمایم ، اطاعت  نمایید. و 
اّما لعنت ، اگر اوامر یُهَوه  خدای  خود را اطاعت  ننموده « )تثنیه 11: 26-28(.

برکات مطلق است. درنهایت  از دست دادن  بیشتر  نفرین خیلی  معنی 
و  کشیده  صلیب  به  مسیح  وقتی  می شود.  خدا  از حضور  محرومّیت  شامل 
توّسط پدر »ترک« شد، حضور الهی برایش قطع شد. نورها رفتند، و عیسی 
در ورطه ی تاریکی فرو رفت. نفرین یعنی ما نمی توانیم صورت خدا را در این 

جهان ببینیم. یعنی مقدار مشّخصی از نبود حضور خدا را تجربه می کنیم. 

اتمام نفرین نقطه ی اوج رستگاری الهی را نشان می دهد. در رویای یوحّنا، 
زمانی که نفرین حذف می شود، دو چیز فوراً به چشم می آید. اول حضور واضح 
روشن  تضاّد  در  این  قومش.  توّسط  مشتاقانه  دوم خدمت  است.  بّره  و  خدا 
به خاطر  نفرین  نفرین شد.  اّول موجب  قرار دارد که در وهله ی  با وضعیتی 
بود.  نافرمانی نخواهد  برود، دیگر هیچ  نفرین  نافرمانی حکم فرما شد. وقتی 
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نفرین و علّتش یعنی گناه در آسمان نخواهند بود. 

آن به نوبه ی خود به امید عظیم به آسمان، رؤیای خدا، منجر می شود. 
یوحّنا نوشت: »و چهره ی او را خواهند دید و اسم وی بر پیشانِی ایشان خواهد 

بود« )مکاشفه 22: 4(.

این همان چیزی است که الهی دانان »رؤیای فرخنده« می نامند، رؤیایی 
از خدا که شادی آنی و عمیق برمی انگیزاند. این همان خوشبختی و شادمانی 
است که هرکسی برایش خلق شده است. در این جاست که خأل پوچی که 

روح انسان را تسخیر کرده سرانجام پر می شود. 

هیچ مسأله ای در زندگی ایمانی مشکل تر از این پدیدار نشده که ما برای 
خدمت و پرستش خدایی خوانده شده ایم که برایمان کاماًل نامرئی است. در 
هیچ لحظه ای ضرب المثل »از دل برود هرآن که از دیده برفت« شدیدتر از 
مورد ابتالئات ما حس نشده است. ما می خواهیم چشم هایمان را در شکوه 
جاللش شستشو دهیم. از او می خواهیم نور چهره اش را بر ما برافرازد. ما شوق 

این را داریم که بگذارد چهره اش بر ما بتابد. 

فقط  انسان ها  بر  الهی  ظهور  درمورد  عتیق  عهد  روایت های  از  بسیاری 
شامل تجلّیات خدا به انسان می شود. تجلّی خدا به انسان یک ظهور مرئی 
اّما نمی سوزد.  از خدای نامرئیست. موسی بوته ای را دید که آتش می گیرد 
هنوز  انسان  به  خدا  تجلّیات  این  داشتند.  چشم  ابر  ستون  به  بنی اسرائیل 

پرده ای را روی چهره ی خدا نگه می داشت.

یوحّنا رسول در اولین رساله اش نوشت: »مالحظه کنید چه نوع محّبت 
پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شویم؛ و چنین هستیم و از این 
جهت دنیا ما را نمی شناسد زیرا که او را نشناخت. ای حبیبان، اآلن فرزندان 
خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود؛ لکن می دانیم که 
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چون او ظاهر شود، مانند او خواهیم بود زیرا او را چنان که هست خواهیم 
دید« )رساله اول یوحّنا 3: 1-2(.

با لحنی از حیرت رسالتی معرفی  یوحّنا این موضوع رؤیای فرخنده را 
نامیده  بیان کرد که ما می توانیم فرزندان خدا  را  او شگفتی عمیقش  کرد. 
شویم. اعطای مزیّت پسرخواندگی خدا یک »نوع« یا مدل از محّبت را نشان 
می دهد که همه ی دسته بندی های معمول را درهم می شکند. عشقی متعالی 
است که پدر را به اینکه ما را فرزندانش بنامد وا می دارد. ما مطلقاً شایسته ی 
این نیستیم که چنین عنوانی داشته باشیم. دالیل آن نمی تواند در هیچ کدام 
از شایستگی های ما پیدا شود. تنها توضیح ممکن برای اینکه فرزندان خدا 
نامیده بشویم، باید در محّبت خارق العاده ای نهفته باشد که فقط خدا قابلّیت 

نمایشش را دارد. 

یوحّنا در ادامه اعتراف کرد که هنوز آشکار نشده که ما چه خواهیم بود. 
آینه هنوز تاریک و آینده هنوز ابری است. اّما اشارات کمی داده شده که برای 
شعله ور کردن روح ما از آتش اشتیاق، کافی است. یک چیز را با اطمینان 
می دانیم؛ یک اشاره ی کوتاه نور در تاریکی آینه نفوذ می کند - ما مثل او 

خواهیم شد. 

از  خدا  قصد  شده ایم.  ساخته  خدا  تصویر  از  ما  که  است  طنزآمیز  این 
منعکس  و  بازتاب  را  ما همان شخصّیت خدا  بود که  این  بشر  نسل  خلقت 
کنیم. اّما به خاطر سقوط ما تصویر خدا در ما لّکه دار شده است. ما تصاویری 
غیرواقعی شده ایم. هیچ خصیصه ای در انسان، از این ذاتی تر نیست که ما گناه 
می کنیم. در گناه مان دقیقاً آنچه را خدا به آن شبیه نیست نشان می دهیم. 

در شخصّیت خدا هیچ سایه ای از شر وجود ندارد. 

از ما پاک شود، آن وقت ما تصاویر اصیل  این وجود وقتی گناه کاماًل  با 
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خدایمان خواهیم شد. ما شبیه او می شویم. 

پیش نیاز مطلق برای دیدن چهره ی خدا، پاکی قلب است. وعده ی عیسی 
را  خدا  ایشان  زیرا  پاک دالن،  »خوشابه حال  است:  این  خوشابه حال ها  در 
خواهند دید« )انجیل مّتی 5: 8(. دلیل نامرئی بودن خدا برای انسان فانی 
این است که هیچ فانی در قلب پاک نیست. مشکل از چشمان ما نیست؛ از 

قلب هایمان است. 

تا  می شویم  پاک  اّول  آیا  نمی گوید.  را  حوادث  دقیق  نظم  ما  به  یوحّنا 
را پاک می کند؟ فقط  ما  یا تصویر بی نقاب خدا فوراً  ببینیم  را  بتوانیم خدا 
می دانیم که وقتی در آسمان جالل می یابیم، صالحّیت پیدا می کنیم که خدا 
را ببینیم. بنابراین فکر می کنم که قبل از اینکه »او را همان طور که هست 

ببینیم«، اول ته مانده ی پلشتی ها کاماًل از قلب هایمان پاک خواهد شد. 

که  دارد  واالس وجود  لیو  اثر  بن هور  هالیوودی  نسخه ی  در   صحنه ای 
و  کثیف  بن هور  می کند.  تصویر  را  مسیح  رؤیای  گزندگی  و  تلخی  حقیقتاً 
آلوده در نزدیکی یک چاه است و سر به خاک ساییده و تشنگی شدید بر او 
غلبه کرده است. دوربین روی صورت بن هور زوم کرده است. چهره اش از درد 
درهم کشیده شده است. سپس سایه ی یک مرد از چهره اش رد می شود. ما 
آن مرد را نمی بینیم. دوربین روی صورت بن هور ثابت باقی می ماند. مرد به او 
آب می دهد. وقتی بن هور صورت تکیده اش را باال می برد تا غریبه ی مهربان 
را ببیند، یک تغییر ناگهانی درخشان در صورتش می بینیم. ما با تغییر اساسی 
به صورت مسیح نگاه  چهره ی بن هور فوراً متوّجه می شویم که او مستقیماً 

می کند. 

می کنیم،  نگاه  خدا  چهره ی  به  وقتی  است.  مسیحیان  غایی  امید  این 
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خواهند  شفا  کاماًل  روح هایمان  می برد.  بین  از  رنج  و  درد  خاطرات  همه ی 
یافت. 

خدا نام خود را روی پیشانی های ما قرار می دهد. عدد ضّد مسیح آن جا 
هویّت  که  شد  خواهیم  نشانه گذاری  محونشدنی  نامی  با  ما  بود.  نخواهد 

همیشگی ما به عنوان پسران و دختران خدا خواهد بود. 

یوحّنا گزارش خود را از رؤیایش درمورد آسمان جدید و زمین جدید، 
با این کالم پرشور تمام کرد: »و دیگر شب نخواهد بود و احتیاج به چراغ و 
نور آفتاب ندارند، زیرا خداوند خدا بر ایشان روشنایی می بخشد و تا ابداآلباد 
سلطنت خواهند کرد. و مرا گفت، این کالْم امین و راست است« )مکاشفه 

22: 6-5 الف(.

یک بار دیگر یوحّنا بر زدودن همه ی تاریکی ها تأکید کرد. جالل درخشان 
خدا مردمش را در نور برای همیشه شست وشو خواهد داد. هم چنین آن هایی 
آن ها  کرد.  خواهند  دریافت  را  کامل شان  میراث  هستند  او  به  متعلّق  که 
می شنوند که او می گوید: »بیایید عزیزانم، پادشاهی را که برای شما از آغاز 

زمان آماده شده به ارث ببرید«. 

آن این وعده است، پیمانی که با اعالنی آسمانی تصدیق شده »این کالم 
امین و راست است«، که همه ی شک ها را درمورد رنج و درد حال  حاضر ما 
از بین می برد. این آن قول است که مقایسه ی شاگردان را بررسی می کند 
که رنج هایی که ما در این زندگی تحّمل می کنیم حّتی شایسته ی مقایسه  
شدن با جالل خدا که برای ما در آسمان ذخیره کرده نیست )رومیان 8: 18(. 
براساس این وعده، که با سوگندی الهی مهروموم شده، است که ما می فهمیم 

رنج ما هرگز، هرگز، هرگز بیهوده نیست.
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نتیجهگیری

درمورد  را  قلبی اش  عمیق  احساسات  افسسیان  به  نامه اش  در  پولس 
معتقدان بیان کرد:

 

بنابراین، من نیز چون خبر ایمان شما را در عیسی خداوند و محّبت شما 
را با همه ی مقّدسین شنیدم، باز نمی ایستم از شکر نمودن برای شما و از 
یاد آوردن شما در دعاهای خود، تا خدای خداوند ما عیسی مسیح که پدر 
ذوالجالل است، روح حکمت و کشف را در معرفت خود به شما عطا فرماید. تا 
چشمان دل شما روشن گشته، بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است 
دولت جالل میراث او در مقّدسین، و چه مقدار است عظمت بی نهایت قّوت 
او نسبت به ما مؤمنین، برحسب عمل توانایی قّوت او )افسسیان 1: 15-19(.

پولس در این ابراز اشتیاق شبانی به هر سه فضیلت بزرگ مسیحی اشاره 
کرد - ایمان، محّبت و امید. او از شنیدن ایمان مقّدسان، ایمانی که خودش 
در محّبت را نشان می دهد شادی کرد. اّما کانون دعای او این بود که روح 
خدا آن قدر ذهن های ایمان داران را با حکمت الهی روشن می کند که آن ها به 

درک کامل درمورد امید دعوت او خواهند رسید.

رسالت الهی ما درنهایت، رنج نیست بلکه امید به پیروزی بر رنج است. 
امید میراث آینده مان با مسیح است. 
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است  امیدی  نیست.  روح  بیهوده ی  اشتیاق  یا  ِصرف  آرزویی  امید  این 
که ریشه در قدرت فوق العاده عظیم خداوند دارد. امیدی است که نمی تواند 
مأیوس شود. این امید برای کسانی که آن را با آغوش باز می پذیرند، هرگز 

شرمساری یا سرخوردگی به همراه نمی آورد. 

امید به شادی جاودان در حضور مسیح، امیدی که در اوج رنج موقت ما 
را نگه می دارد، میراث عیسی مسیح است. این وعده ی خداست به همه ی 

کسانی که به او اعتماد کنند. 
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پیوست

پرسشهاوپاسخها

در این بخش دوست دارم با پاسخ به چند پرسشی که طّی سال ها از من 
به موضوعات گوناگون دیگری حول مسأله ی  به طور مختصر  پرسیده شده، 

رنج اشاره کنم.

شماچطورمسیحیانیکهازیکبیمارییاسستیمربوطبهسندر
رنجهستند،یاکسانیکهترجیحمیدهنددرآسمانباشندتااینکه

رویزمینبمانندراراهنماییمیکنید؟

اول این افراد را به خاطر ترجیح شان تحسین می کنم. قطعاً آن ها وضعّیت 
بهتری دارند. اغلب این حس توّسط قهرمانان مرد و زن کتاب مقّدس بیان 
می شود. ما شمعون پیر را به یاد داریم که پس از سال ها انتظار دیدن مسیح، 
درنهایت سعادت داشت تا مسیِح کودک را در معبد ببیند. او عیسای کودک 
را در آغوش گرفت و شعری معروف به نانس دیمیتیس را خواند: »الحال ای 
خداوند بنده ی خود را رخصت می دهی، به سالمتی برحسب کالم خود. زیرا 

که چشمان من نجات تو را دیده است« )انجیل لوقا 2: 29-30(.
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ایوب، درخالل درد عظیمش به خدا برای فرا رسیدن مرگ التماس کرد: 
به  من  بدهد! و خدا  آرزوی  مرا  برآورده  شود، و خدا  »کاش که  مسألت  من  
راضی  شود که  مرا ُخرد کند، و دست  خود را بلند کرده ، مرا منقطع  سازد!« 

)ایوب 6: 9-8(. موسی و ارمیا درمیان دیگران تقاضاهای مشابهی داشتند. 

یک بار از شخصی توصیف مصائب دریازدگی را شنیدم که می گفت: »اول 
به  او  آنچه  نمیرم«.  نکند  که  ترسیدم  بعد  و  دارم می میرم،  می ترسیدم که 
و سختی  رنج  در  افراد  از  بسیاری  برای  معقول  واقعّیتی  کرد،  بیان  شوخی 

است. 

نقل شده بیلی گراهام در چند سال اخیر علنٌا گفته خسته است و مشتاق 
گفته های  گراهام  دکتر  اظهارنظر  باشد.  مسیح  با  و  برود  خانه  به  که  است 
مسیح  زیستن  مرا  که  »زیرا  گفت:  وقتی  می کند  منعکس  را  رسول  پولس 
است و مردن نفع. و لیکن اگر زیستن در جسم، همان ثمر کار من است، 
پس نمی دانم کدام را اختیار کنم. زیرا در میان این دو سخت گرفتار هستم، 
چون که خواهش دارم که رحلت کنم و با مسیح باشم، زیرا این بسیار بهتر 

است. لیکن در جسم ماندن برای شما الزم تر است« )فیلیپیان 1: 21-24(.

پولس می خواست به خدمتش روی زمین ادامه دهد اّما ترجیح واضح او 
این بود که بمیرد و با مسیح باشد. همین طور ما باید دعا کنیم که خدا این 
لطف را بکند که در این جهان پرثمر باقی بمانیم حّتی اگر ترجیح مان این 

است که بمیریم و با مسیح باشیم. 

دو دلیل اصلی وجود دارد که چرا مسیحیان گاهی مشتاق مردن هستند. 
زیارتی  سفر  است.  روحانی مان  مقصد  به  رسیدن  به  ما  عمیق  اشتیاق  اّول 
به آرامی خود وارد شویم. دلیل دّوم  تا وقتی که  روح هایمان تمام نمی شود 

میل به رها شدن از رنج و سختی است. 
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دست  در  ما  مرگ  زمان  کردم،  ذکر  کتاب  این  در  قباًل  که  همان طور 
خداست. ما نباید گام هایی برداریم که لحظه ی عزیمت مان را جلو بیندازیم. 
خدا خالق زندگیست و بر زندگی و مرگ حاکم است. می توانیم برای مرگ 

دعا کنیم اّما این درخواست فقط توّسط خدا پذیرفته می شود. 

که آنها برای اتفاقی چه گفت؟ میتوان چه خودکشی دربارهی
خودکشیمیکنندمیافتد؟

از نظر تاریخی کلیسا نظر مساعدی نسبت به خودکشی نشان نداده است. 
هرچند درواقع بسیاری از مردم خودشان را می کشند. 

از من پرسیده شد  تلویزیون  برنامه ی گفت وگومحور در  یک بار در یک 
که آیا افرادی که خودکشی می کنند می توانند به آسمان بروند؟ من با یک 
بله ی ساده جواب دادم. جوابم مثل کلید برقی بود که چراغ های یک درخت 

کریسمس روشن کرده باشد. مجری هم از جواب من غافلگیر شد. 

نابخشودنی  گناهی  به عنوان  هیچ جا  خودکشی  که  دادم  توضیح  من 
در  شخص  ذهن  در  که  نمی دانیم  قاطعیت  با  اصاًل  ما  نمی شود.  شناخته 
لحظه ی خودکشی چه می گذرد. ممکن است خودکشی یک عمل بی ایمانی 
ِصرف باشد، تسلیم شدن به یأس کامل که به فقدان هرنوع ایمانی به خدا 
اشاره می کند. ازطرف دیگر ممکن است نشانه ای از بیماری روانی موقتی یا 
باشد.)چنین  افسردگی شدید  ناگهانی  نتیجه ی موج  یا شاید  باشد.  طوالنی 
افسردگی می تواند با علّت های طبیعی یا استفاده ناخواسته از داروهای خاص 

به وجود آمده باشند(.

که  اشخاصی  اتفاق  به  قریب  اکثریت  که  کرده  اشاره  روان پزشک  یک 
خودکشی می کنند، اگر بیست وچهار ساعت بیش تر فکر می کردند، دست به 
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چنین عملی نمی زدند. چنین اظهار نظری حدس و گمان است اّما برپایه ی 
تعداد زیادی مصاحبه با افرادی است که اقداّمات ناموفق جّدی در خودکشی 

داشتند و بعدها از دلسردی های حاّدی که داشته اند، بهبود یافته اند. 

نکته اینجاست که مردم به دالیل بسیار گسترده ای دست به خودکشی 
می زنند. پیچیدگی فرآیند فکرکردن یک شخص در لحظه ی خودکشی فقط 
تا  است  قادر  به تنهایی  بنابراین خدا  است.  شناخته  شده  کاماًل  توّسط خدا 
فردی  نجات  درنهایت  دهد.  انجام  شخصی  هر  بر  دقیقی  و  عادالنه  داوری 
به این بستگی دارد که آیا او فقط با ایمانش با مسیح متحد شده یا نه. این 
حقیقت باقی می ماند که مسیحیان بااخالص هم می توانند در برابر موجی از 

افسردگی تسلیم شوند. 

اگرچه ما باید به دنبال این باشیم که مردم را از خودکشی منصرف کنیم، 
آن هایی که این کار را انجام داده اند به رحم خدا می سپاریم. 

آیارنجبهطورکلی،بهجایجفابهخاطراسممسیح،میتواندسهیم
شدندررنجمسیحنامیدهشود؟

من فکر می کنم در بعضی موارد می تواند این گونه باشد. اگر رنج های ما 
اعتماد  اگر درحالی که رنج می کشیم به خدا  باشد،  ایمان صورت گرفته  در 
پدر داشت، سرمشق خود  به  را که عیسی  اعتمادی  باشیم، آن وقت  داشته 
وعده ی خاصی به کسانی داده شده که ناعادالنه رنج  قرار داده ایم. مطمئناًً 
می کشند. آن هایی که به خاطر عدالت، جفا می بینند، وعده های کتاب مقّدسی 

زیادی دارند که آن ها را تسلّی می دهد. 

اّما اگر شخصی از یک بیماری یا مصیبت دیگری رنج ببرد که نتیجه ی 
جفا نباشد چه؟ در اینجا اعتماد کردن به خدا درخالل رنج و زحمت، فضیلتی 
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است که بدون پاداش نمی ماند. هنوز نوعی سرمشق از مسیح را شامل می شود. 
مسلماً خدا وقتی فرزندانش ایمان را در اوج رنج حفظ می کنند خوش حال 

است و افتخار می کند. ما در این از سرمشق مسیح پیروی می کنیم. 

درواقع ممکن است ما به عنوان نتیجه ی گناهان مان هم رنج بکشیم. از 
این لحاظ به بیان دقیق تر، ما از مسیح تقلید نمی کنیم چون او که کامل است 
هرگز برای گناه رنج نکشید. با این حال حّتی در این نیز ممکن است باعث 
افتخار خدا باشیم. وقتی دزد بر روی صلیب اقرار می کند که شایسته ی عذابی 
است که تحّمل می کرد، خدا افتخار کرد. )انجیل لوقا 23: 41(. او کفر یا افترا 

به خدا را به گناهانی که قباًل ً مرتکب شده بود اضافه نکرد. 

حیواناتوقتیمیمیرندچهبرسرشانمیآید؟

این سؤالی احمقانه نیست. می دانیم که مردم به حیوانات خیلی وابسته 
یا  بّچه  گربه ی خود  با  به خصوص حیوانات خانگی. دختر کوچک  هستند، 
یک مرد و سگش محّبتی را نشان می دهند که بین انسان ها و حیوانات در 

جریان است. 

از نظر سّنتی بسیاری قانع شده اند که هیچ زندگی آینده ای برای حیوانات 
آسمان  به  حیوانات  که  نمی دهد  تعلیم  به وضوح  کتاب مقّدس  ندارد.  وجود 
می روند. یکی از استدالل های اصلی درمورد این عقیده که حیوانات دوباره 
اعتقاد  بسیاری  ندارند.  روح  حیوانات  که  است  اعتقاد  این  نمی شوند  زنده 
دارند که جنبه ی خاصی که انسان ها را از حیوانات جدا می کند این است که 
انسان ها روح دارند ولی حیوانات روح ندارند. بعضی تصویر خدا را در روح 

انسان قرار می دهند. 

فکر  ما  که  آن طور  نمی توانند  حیوانات  که  می شود  فرض  همین طور 
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می کنیم فکر کنند. واکنش های آن ها به جای اَشکال پایین تر شناخت، به طور 
ابهام  در  مطالعه ای  غریزه  اصطالح  بااین حال  می شود.  داده  توضیح  غریزی 
است. چه وقت غریزه تبدیل به اندیشه می شود؟ حیوانات می توانند چیزی را 
به نمایش بگذارند که ما عاطفه می نامیم. آن ها مطمئناًً به محرک های بیرونی 

واکنش نشان می دهند. 

کتاب مقّدس نمی گوید که حیوانات فکر می کنند. کتاب مقّدس نمی گوید 
که حیوانات روح دارند. اّما کتاب مقّدس این چیزها را رّد هم نمی کند. یقیناً 
کتاب مقّدس می گوید االغ تقلّب مالکش را می شناسد )اشعیا 1: 3(. در اینجا 
»دانش« به یک حیوان نسبت داده شد. هرچند متن نتوانسته استعاره ای یا 

شاعرانه تفسیر کند، بنابراین نامطمئن می مانیم. 

با  رستگاری  کتاب مقّدس  نظر  از  هستیم:  مطمئن  چیز  یک  مورد  در 
اصطالحات جهانی شرح داده می شود. درست مثل کل خلقت که با سقوط 
انسان به تباهی فرو رفتند، همان طور کل خلقت باهم ناله می کنند و منتظر 
رستگاری هستند: »زیرا که انتظار خلقت، منتظر ظهور پسران خدا می باشد، 
زیرا خلقت، مطیع بطالت شد، نه به اراده ی خود، بلکه به خاطر او که آن را 
مطیع گردانید، در امید که خوِد خلقت نیز از قید فساد خالصی خواهد یافت 

تا در آزادی جالل فرزندان خدا شریک شود« )رومیان 8: 19-21(. 

و  شیر  بره،  می شود.  حیوانات  شامل  آینده  رستگاری  و  آسمان  تصاویر 
گرگ همه ذکر می شوند. باز این تصاویر ممکن است فقط به صورت استعاره 
روشن گرانه باشند. اّما به همراه وعده ی رستگاری جهانی، آن ها امیدی واقعی 

به رستگاری آینده ی حیوانات همراه انسان می دهند. 
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آیااشتباهاستکهتالشکردهتاازرنجاجتنابکنیم؟

نگاه شده  به رنج به عنوان فضیلتی  تاریخ کلیسا زمان هایی بوده که  در 
که مردم تمام سعی خود را می کردند که آن را تجربه کنند. فرقه ی باستانی 
مانویت که بر رهایی روح از جسم شر تأکید داشت، تأثیر شدید و بادوامی بر 
کلیسا داشت. اعمال ریاضتی شدید، مثل اَشکال عجیب وغریب شالق زنی به 
خود، به عنوان روش های افزوده شدن شایستگی در نظر خدا دیده شده است.

هرچند رنج صرفاً به خاطر رنج هیچ فضیلت خاصی ندارد. تالش برای رنج 
ممکن است به اختالل روانی اشاره داشته باشد، مثل خودآزاری یا مازوخیسم. 
ممکن است به تالشی در عادل شمردگی خود هم اشاره کند که به وسیله ی 
آن یک شخص، به خاطر غرور، می خواهد گناهانش را بازخرید کند به جای 

اینکه فیض آمرزش را دریافت کند. 

هیچ دلیلی وجود ندارد که به دنبال رنج باشیم. هیچ چیز غلطی هم در 
تالش برای اجتناب از آن وجود ندارد مگر اینکه اجتناب از آن عمداً خیانت 
به مسیح را شامل شود. اّولین شهیدها اگر منکر مسیح بودند می توانستند 
از شیرها اجتناب کنند اّما چنین اجتنابی از رنج، گناه می بود. این نمونه ها 
به کلیسای اولّیه محدود نیستند. در موقعّیت های زیادی در جهان معاصر، 
به ویژه در کشورهایی با حاکمّیت خودکامه، مسیحیان انتخاب می کنند - و 

در مواردی انتخاب نمی کنند - که برای مسیح رنج بکشند. 

ما وقتی غذا برای خوردن و دارو برای بهبود بیماری هایمان می خریم، 
می خواهیم از رنج اجتناب کنیم. این گناه نیست بلکه دوراندیشی است. خدا 

از ما می خواهد تا از خودمان در نظارت بر جسم و روح مان مراقبت کنیم. 

یا  باشد  به شرائط موجود، می تواند فضیلت  بسته  رنج،  از  اجتناب  پس 
گناه.
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وقتیبّچهایمیمیردیاسقطمیشود،روحشبهکجامیرود؟

شیوه ی طرح این سؤال، اشاره به ابهام خاصی دارد که درمورد ارتباط بین 
سقط جنین و مرگ وجود دارد. اگر زندگی در لقاح شروع شود، پس سقط 
جنین نوعی مرگ است. اگر زندگی تا قبل از به دنیا آمدن شروع نشود، پس 
مشخصاً سقط جنین شامل مرگ نمی شود. دیدگاه کالسیک این است که 
زندگی در لقاح شروع می شود. اگر این طور باشد، سؤال درمورد مرگ نوزاد و 

مرگ پیش از زایمان شامل همین جواب می شود. 

)که  بمیرد  مسئولّیت  سن  به  رسیدن  از  قبل  انسان  یک  زمانی که  هر 
ویژه ی  تدارک  به  باید  ما  بود(،  خواهد  متفاوت  ذهن  ظرفّیت  به  توّجه  با 
رحمت خدا امید داشته باشیم. بیشتر کلیساها اعتقاد دارند که چنین تدارک 
ویژه ای در رحمت خدا وجود دارد. این دیدگاه این فرض را شامل نمی شود 
که نوزادان بی گناه هستند. داود اعالم کرد که او در زمان به دنیا آمدن در 
گناه بود و در گناه آبستن شد )مزامیر 51: 5(. به این وسیله او به روشنی 
نخستین  گناه  کرد.  اشاره  نخستین  گناه  درمورد  کتاب مقّدس  عقیده ی  به 
قانون شکنی  آن  نتیجه ی  به  بلکه  نمی کند،  اشاره  و حوا  آدم  گناه  اولین  به 
بر  تأثیراتش  و  ما  سقوط  وضعّیت  به  نخستین  گناه  دارد.  اشاره  نخستین 
همه ی افراد بشر اشاره دارد. ما به خاطر اینکه گناه می کنیم گناه کار نیستیم، 
بلکه ما گناه می کنیم چون گناهکار هستیم. یعنی ما گناه می کنیم چون با 

طبیعت های گناه آلود متولّد شده ایم. 

اگرچه نوزادان به سبب گناهی واقعی گناه کار نیستند، با گناه نخستین اّما 
تباه شده اند. به همین خاطر است که ما اصرار داریم نجات نوزادان بستگی به 

از پیش بی گناهی آنان ندارد بلکه به رحمت خدا بستگی دارد. 

در  که  ایمان داران  فرزندان  که  دارد  اعتقاد  من  کلیسای  خاّص  به طور 
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نوزادی می میرند به رحمت خاص خدا به آسمان می روند. آنچه بر سر فرزندان 
بی ایمانان می آید این است که آن ها در قلمروی رازآلود رها می شوند. ممکن 
است تدارک ویژه ی رحمت خدا برای آن ها هم باشد. مطمئناًً می توانیم برای 

آن امید داشته باشیم. 

حّتی اگر به چنین لطفی امید داشته باشیم، آموزه ی کتاب مقّدسی ویژه ی 
کوچکی درمورد این موضوع وجود دارد. کالم عیسی که »بّچه های کوچک 
را بگذارید و از آمدن نزد من، ایشان را منع مکنید، زیرا ملکوت آسمان از 
وعده ی  اّما  می دهد  تسلّی  ما  به   ،)14  :19 مّتی  )انجیل  است«  اینها  مثل 

بی قیدوشرط درمورد نجات نوزادان به ما نمی دهد. 

داود سوگواری کرد  توّسط خدا گرفته شد،  و بت شبع  داود  پسر  وقتی 
»وقتی  که  طفل  زنده  بود، روزه  گرفتم  و گریه  نمودم  زیرا فکر کردم  کیست  
که  بداند که  شاید خداوند بر من  ترحم  فرماید تا طفل  زنده  بماند، اّما االن  
که  مرده  است ، پس  چرا من  روزه  بدارم ؛ آیا می توانم  دیگر او را باز بیاورم ؟! 
من  نزد او خواهم  رفت  لیکن  او نزد من  باز نخواهد آمد« )دوم سموئیل 12: 

23-22 تأکید ها اضافه شده(.

در اینجا داود اطمینانش را نسبت به اینکه »نزد او خواهم رفت« بیان 
کرد. اگرچه این می تواند صرفاً به مرگ نهایی داود اشاره داشته باشد، بیش تر 
با  دوباره  دیدار  برای  امیدش  به  مبهمی  پراکنده ی  اشاره ی  دارد  احتمال 
که  است  باشکوه  امیدی  آینده  در  دوباره  دیدار  به  امید  این  باشد.  پسرش 

توّسط آموزه ی عهد جدید درمورد رستاخیز تقویّت شده است. 
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آیاارادهیآزاددررنجنقشیدارد؟مثاًلاگرشخصیسیگاربکشدو
بعدازسرطانبمیرد،رنجاوفراخوانیازخدابهعنوانرسالتاست؟

یکداوریالهیاست؟یانتیجهیخطرکردنانساناست؟

این سؤال سه توجیه ممکن را که برای رنج توصیف شده، فهرست می کند. 
اگر خدا حاکم است، پس  را کاماًل حذف کنیم.  از آن ها  ما می توانیم یکی 
هیچ چیز صرفاً تصادفی اتّفاق نمی افتد. اتّفاق تصادفی کاماًل خارج از اراده ی 
حاکم خدا خواهد بود. اگر هر اتّفاقی خارج از اراده ی حاکمانه ی خدا باشد، با 
حاکم خواندن خدا تضاد دارد. همان طور که در جای دیگر نوشته ام، اگر یک 
مولکول یاغی در جهان خود را از حاکمّیت خدا آزاد کند، پس هیچ تضمینی 
نخواهد  شد  خواهند  عملی  که  داده  خدا  که  وعده هایی  از  هیچ کدام  برای 
بود. آن یک مولکول ممکن است همان چیزی باشد که طرح ازلی خدا را 
مختل کند. نه فقط بهترین نقشه های قرارداده شده ی همه ی موجودات، بلکه 

آن هایی که به خود خالق مربوط است ممکن است جایی گم شوند. 

اگر خدا حاکم نباشد، پس خدا، خدا نیست. یک خدای غیر حاکم اصاًل 
خدا نیست. یک خدای غیرحاکم شبیه پادشاهی تشریفاتی خواهد بود که 
حکومت می کند اّما حکم نمی راند. یقیناً انسان ها اراده ی آزاد دارند اّما اراده ی 
آزاد ما محدود است. این اراده همیشه توّسط اراده ی آزاد خدا محدود می شود. 
اراده ی آزاد خدا، یک اراده ی آزاد حاکم است. اراده ی آزاد ما، یک اراده ی آزاد 

تابع است. 

وقتی من از رنج به عنوان یک رسالت صحبت می کنم، این را در ذهن 
اتّفاق می افتد. حاکمّیت خدا  دارم که خدا حاکم بر هر چیزیست که بر ما 

اراده ی آزاد و مسئولّیت ما را بی اثر نمی کند. 

ازجانب  رسالت  نتیجه ی  رنج  آیا  که  است  این  باقی می ماند  که  سؤالی 



پرسش ها و پاسخ ها

199

خداست یا داوری خدا؟ در اینجا ما با قیاس ذوحدین جعلی مواجه می شویم. 
نیازی نیست که این موضوع یک وضعّیت یا این یا آن باشد. فراخوان خدا 

برای رنج ممکن است درعین حال یک عمل داوری باشد. 

ما ندای شبانه را بر سموئیل وقتی برای عیلی کار می کرد به یاد داریم. 
را نسبت خانه ی  خدا به سموئیل نشان داد که قرار است داوری مقّدسش 
عیلی انجام دهد. سپس عیلی از سموئیل درخواست کرد که به او بگوید خدا 
چه چیزی نشان داده بود: »چه سخنی است که به تو گفته است؟ آن را از 
من مخفی مدار. خدا با تو چنین بلکه زیاده از این عمل نماید، اگر از هر آنچه 
به تو گفته است چیزی از من مخفی داری.« پس سموئیل همه چیز را برای 
او بیان کرد و چیزی از آن مخفی نداشت. و او گفت »خداوند است. آنچه در 

نظر او پسند آید، بکند« )اول سموئیل 3: 17-18(.

عیلی داوری خدا را متوّجه شد. او عدالتش را تشخیص داد. خودش را 
تسلیم آن کرد. در اینجا او یک رسالت را پذیرفت، فراخوانی برای به دوش 

گرفتن تنبیهی که شامل رنج می شد. 

همین طور زمانی که ناتان به داود گفت که داود گناه کرده بود، داود توبه 
کرد. زندگی داود بازبخشیده شد اّما زندگی پسرش نه: »و داود با ناتان  گفت : 
»به  خداوند گناه  کرده ام .« ناتان  به  داود گفت : »خداوند نیز گناه  تو را عفو 
نموده  است  که  نخواهی  مرد. لیکن  چون  از این  امر باعث  کفر گفتن  دشمنان  
خداوند شده ای ، پسری  نیز که  برای  تو زاییده  شده  است ، البته  خواهد مرد« 

)دوم سموئیل 12: 13-14(.

برای  خدا  به  سپس  داود  که  می دهد  خبر  ما  به  کتاب مقّدس  گزارش 
فرزند التماس کرد. او روزه گرفت و دعا کرد. اّما خدا گفت نه. در روز هفتم 
فرزند مرد. واکنش داود چه بود؟ »آن گاه  داود از زمین  برخاسته ، خویشتن  را 
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شست وشو داده ، تدهین  کرد و لباس  خود را عوض  نموده ، به  خانه ی خداوند 
پیشش   که   خواست   خوراک   آمده ،  خود  خانه ی  به   و  نمود  عبادت   و  رفت  

گذاشتند و خورد« )دوم سموئیل 12: 20(.

می دانست  درواقع  کرد.  عبادت  خود  رنج  بحبوحه ی  در  را  خدا  داود 
که تحت داوری اصالح گر خدا درحال رنج کشیدن است. داود به نیکویی و 

پارسایانه، جواب دعوت خدا را داد.

واکنش داود یادآور ایوب است زمانی که اعالم کرد: »برهنه  از رحم  مادر 
و خداوند  داد  برگشت ! خداوند  آن جا خواهم   به   برهنه   و  آمدم   بیرون   خود 

گرفت ! و نام  خداوند متبارک  باد!« )ایوب 1: 21(.

شماچطورتجربههای»تونلمانند«خارجازجسمراکهبسیاریاز
مردمبعدازدوبارهزندهشدنگزارشمیکنند،توضیحمیدهید؟

من نمی توانم توضیح کاملی درمورد این پدیده بدهم. پژوهش های فراوانی 
درمورد این وجود دارد، اّما نتایج در بهترین حالت، فقط حدسی هستند. من 
گزارش هایی شنیده ام که ادعا می کنند بالغ بر پنجاه درصد از کسانی که به 
مرگ بالینی مبتال شدند و ازطریق CPR یا وسیله ی دیگر احیا شدند، تجارب 
عجیبی را گزارش می کنند. بعضی حسی را گزارش می کنند که از سقف به 
پایین نگاه می کنند و بدن خودشان را می بینند که روی تخت دراز کشیده 
درحالی که پزشکان یا پرستاران مراقبت ها را صورت می دهند. بعضی گزارش 

کرده اند که درمیان تونلی بزرگ در نوری درخشان شناور هستند. 

تجارب  داشته اند. هرچند دیگران  ماهّیتی مثبت  این گزارش ها  بیش تر 
ترسناک و شومی را گزارش کرده اند که ممکن است آن ها را پشت پرده در 

انتظار بگذارد. 
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تفاسیر دینی درمورد این تجارب با این حقیقت پیچیده تر می شود که 
تجارب مثبت مشترکی توّسط ایمان داران و بی ایمانان مثل هم گزارش شده 

است. 

آن ها  از  یکی  است.  شده  ارائه  پدیده  این  درمورد  گوناگونی  توجیهات 
شامل نوعی توهم بالقوه با دارو یا جریان کوتاهی در مغز و شبیه به توضیحی 
است که اغلب برای تجارب دژاوو داده می شود. توضیح دیگر برپایه ی تأکید 
کتاب مقّدس بر زندگی پس از مرگ است. ما به عنوان مسیحی اعتقاد داریم 
که روح از مرگ جان سالم به  در می برد. بعد از پایان زندگی جسمی، یک 
پیوستگی درمورد وجود شخص وجود دارد. چه خوب باشیم چه بد، رستگار 

شده باشیم یا رستگار نشده باشیم، زندگی روح ادامه می یابد. 

این گزارش ها من را جذب کرده و مشتاق تحلیل علمی آینده ی آن ها 
هستم. هرچند نزد خودم حکایت مرد ثروتمند و ایلعازر را نگه می دارم که 
درآن این هشدار داده می شود »هرگاه موسی و انبیا را نشنوند، اگر کسی از 

مردگان نیز برخیزد، هدایت نخواهند پذیرفت« )انجیل لوقا 16: 31(.

چرامردمسعیمیکنندازطریقواسطهبامردگانارتباطبگیرند؟آیا
اینتالشهاواقعًامؤثراست؟

ما مشتاق دلیل محکم و ملموسی درمورد ادامه ی زندگی پس از مرگ 
هستیم. ما می خواهیم مطمئن شویم که کسی به ماورا رفته و برگشته، یا 
به چنین  برای رسیدن  اّما تالش ها  از آن طرف بدهد.  پیامی  به ما  حداقل 

اطمینانی ازطریق وسایل نامشروع مملو از خطر است. 

عمل ارتباط با مردگان که معموالً »احضار ارواح« نامیده می شود، میل 
شدید انسان را برای دست یافتن به اطالعاتی دست اّول درمورد طرف دیگر 
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چنین  وعده ی  احضارکننده  فرِد  روح  احضار  جلسه ی  در  می دهد.  نشان 
اطالعاتی را ازطریق به دام انداختن واسطه ی ارتباط، ضربه های میز و ظهور 

اَشکال ترسناک جسم اثیری می دهد. 

عهد عتیق چنین کرداری را نفرت نسبت به خدا می نامد. این در قوم 
مخالف  عتیق  عهد  مثل  جدید  عهد  بود.  مرگ  مستوجب  جرمی  اسرائیل 
جادوگری و جادوست، که ما در مواجهه ی رسوالن با چنین اعمالی در کتاب 

اعمال رسوالن مشاهده می کنیم. 

روح  آن  در  که  می کند  گزارش  داستانی  کتاب مقّدس  که  است  جالب 
احضار  شاؤل  پادشاه  دستور  به  اندور  جادوگر  توّسط  ظاهراً  نبی  سموئیل 
می شود )اول سموئیل 28( داستان یقیناً چنین به نظر می رسد که ارتباطی 

واقعی با شخص مرده وجود داشته. اّما آیا این طور بوده؟

ما سه روش ممکن برای فهم این داستان می بینیم. اول ممکن است این 
گزارشی از یک معجزه ی شیطانی بوده است. به عبارت دیگر جادوگر احتماالً 
با قدرت شیطان سموئیل را احضار کرده است. کتاب مقّدس به شیطان قدرت 
اجرای »نشانه ها، و شگفتی های نهفته« را نسبت داده است )دوم تسالونیکیان 
2: 9(. هرچند در اینجا تأکید روی کلمه ی شگفتی ها نیست بلکه روی واجد 
بلکه  نمی کند  اجرا  واقعی  معجزه های  شیطان  است.  بودن  نهفته  صفت 
معجزه های جعلی دارد. در هر مورد، خداست که کلیدهای مرگ را دارد نه 
شیطان. حّتی اگر شیطان توانایی این را داشت که معجزه های واقعی اجرا 
کند، نمی توانست قدرتی را که خدا به او اجازه ی انجامش را نمی دهد عملی 

کند. 

دّوم اینکه داستان صرفاً گزارشی صادقانه است درمورد حادثه همان طور 
از آنچه ما زبان »پدیده شناسانه«  اغلب  باشد. کتاب مقّدس  افتاده  اتفاق  که 
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می نامیم استفاده می کند، زبانی که حوادث را همان طور که به چشمان غیر 
ظاهری  روح  احضار  سناریو،  این  در  می کرد.  توصیف  می شود  ظاهر  مسلّح 
سموئیل می تواند صرفاً یک حّقه ی ابداعی ماهرانه باشد که شاؤل آن را واقعی 

دید.

از تردستی یک واسطه ی  اینجا داستان ممکن است توصیفی  سّوم، در 
واقعی از احضار یک روح باشد. کتاب مقّدس به طور مطلق تأکید نمی کند که 
سموئیل واقعاً از مرگ احضار شده، اّما آن را رّد هم نمی کند. هرچند حّتی 
اگر جادوگر واقعاً سموئیل را احضار کرده باشد، موفقّیت او عمل احضار روح را 
تصدیق نمی کند. جادوگر اندور به انجام چیزی مّتهم بود که، جعلی یا واقعی، 

به هرحال، گناهی نابخشودنی در اسرائیل بود.

من معتقدم احضار روح سموئیل واقعاً اتفاق نیفتاد بلکه حّقه ای ماهرانه 
بود. باور دارم جادوگر اندور جعلی بود و فکر می کنم این موضوع برای همه ی 
چنین واسطه هایی صادق است. مسلم است که بسیاری از کسانی که احضار 
روح انجام می دهند به عنوان افراد جعلی رسوا می شوند اّما درستی هیچ کدام 

ثابت نمی شود. 

باشیم،  از مرگ داشته  تأییدی درمورد زندگی پس  باشیم  اگر ما مایل 
جای بهتری از قلمروی جادو یا نیروهای غیبی برای جست وجوی آن وجود 
دارد. ما می توانیم به ورای تأمل فیلسوفان، ِوردهای غیب گویان و تردستی 
به کالم و عمل عیسی.  برویم،  به عهد جدید  برویم. می توانیم  شعبده بازان 
تاریخی و  به قلمروی هوشیاری، حقیقت  را  از جعل می گذرد و ما  او  کالم 

اعمالش )معجزاتش( که صحت کالمش را ثابت می کند، می برد. 
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جایگاه درد

بــه نظــر می رســد کــه رنــج اغلــب مــا را غافلگیــر می کنــد. یــک روز مــا ســامت، آســوده و خوش حــال 
هســتیم. در روز بعــد، مــا خــود را بیــار یــا رنجیــده، درگیــر و ناراحــت می یابیــم. دردی کــه بــه زندگــی 
مــا هجــوم آورده، ممکــن اســت ناشــی از رنــج خــود مــا یــا یکــی از عزیزان مــان باشــد. امــا خاســتگاه آن 
مهــم نیســت، چــون مــا شــاهد آمــدن آن نبودیــم. اغلــب اوقــات، رسدرگمی مــان، مــا را بــر آن مــی دارد 

کــه بــه خــدا شــک  کــرده و فکــر کنیــم کــه او در حــال انجــام کار خطایــی اســت.

در ایــن کتــاب کاســیک، کــه چــاپ جدیــد آن، بازنگــری شــده و بســط یافتــه، دکــر آر. ســی. اســپرول 
اســتدالل می کنــد، کــه نبایــد به واســطه ی رنــج غافلگیــر شــویم. بلکــه بایــد در ایــن زندگــی انتظــار درد 
و غــم و انــدوه را داشــته باشــیم. حقیقتــاً برخــی افــراد، بــه »رســالِت« تحّمــل رنــج فراخوانــده می شــوند، 
ــم. خــدا در کام خــود وعــده  ــه کنی ــی مــرگ را تجرب ــِج غای ــا رن ــا دعــوت می شــویم ت ــه همــه م و البت
می دهــد کــه روزهــای ســخت بــرای مــا پیــش خواهنــد آمــد، امــا او همچنیــن وعــده  داده اســت، کــه 
اجــازه می دهــد تــا رنــج بــرای نیکویــی  مــا و جــال خــودش بــه  انجــام برســد، ولــی هرگــز بیشــر از آنچــه 

کــه می توانیــم بــا کمــک او متحّمــل شــویم، بــه مــا داده نخواهــد شــد.   

 دکــر اســپرول، مشــاوره  ای کتاب مقّدســی و تســلّی بخش بــه کســانی کــه در حــال تحّمــل رنــج و غــم و 
انــدوه هســتند ارائــه می دهــد و بــه آنهایــی کــه در حــال خدمــت بــه رنج دیــدگان و نیازمنــدان هســتند، 
مشــاوره ای ارائــه می دهــد کــه بــه ایــان داران کمــک کننــد تــا در مواقــع آزمایــش ، بــا ایــان بــه خدایــی 

کــه هــم مهربــان اســت و هــم نیکــو، پایــداری کننــد. 

دکــر آر. ســی. اســپرول بنیانگــذار خدمــات لیگونیــر، پایه گــذار کلیســای 

ســنت انــدرو در ســنفورد واقــع در فلوریــدا و  اولیــن رئیــس کالــج 

ریفورمیشــن بایبــل اســت. او نویســنده بیــش از یکصــد کتــاب از جملــه 

قدوســیت خــدا اســت.
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