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 مقدمه :

 

 ۱-دعوت الهي به تعميد شدگان 

مان يپسران و دختران پمان ها ي "هاميق يبن"يخود بر رو در مقدمه مطالعه  

مختصر  يهم، ابتدا نگاينام يم« دهفرزندان ع» شان را يما ا هک )زيرستاخ(

 هن سديمان نخستهپارس در  يسايکل (سميموناش) يگر يبانهر هم بياندازيب

 ديغسل تعم يبهن مذييآ هب هن اطالق وابستيا هم شد کيهخوا ها. ما متوجه

 هب دهاشان خود را متع يحيمس يزندگ يمان ابتداهمانداران در يا يو برخ هبود

ن يشان ايا ايکردند. آ يح ميمس يسيع هب هکامال وقف شد يا يرش زندگيپذ

ت يا و در زمان آزار و اذه هن سديمان اولهدر وقف کامل را از  يد و زندگهتع

 يا هرفح يو توأمان با زندگ هانيمخف يشکل هرفتند؟ بيان( بر خود پذيحي)مس

م يدر دست ندار يهچ گوايه؟ ما  است هنکردر ييتغ يزيمطلقا چ هک ييشان، گو

ان يا در پاهاست. تن هجا نماند هب يچ مدرک مکتوبيهرنج  دورهن ياز ا هچراک

 هب توانست آشکارا شکوفا شود. يگر يبانهر هبود کت يآزار و اذ دورهن ينخست

 نيبان وجود نداشت، بنابراهرا يبرا يريچ ديهنوز هدر آن زمان  هل کين دليا

 هکنيا هب هبا توج .يبانهر يزندگ هباشد و نيم يعرفان يعنوان بحث ما زندگ

د بنيپا "و اطاعت يفقر، پاکدامن"ت يبانهمان ريپ هآن س هب "د هفرزندان ع"

-379در زمان شاپور دوم ) هک ين دوران رنج و عذاب سختيا در آخر اهبودند. تن

صورت آشکار رشد و  ها توانست بههبهبان و راهرا يزندگ داشت، وجود ( 309
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 هطور خالص هک بياستاد در لووَن بلژ،1رمان تولهم چطور ينيحال بب  کند. يترق

 کند. يم      فيتوص« ان يکلدان -آسور »نام  هب يت را در کتابيمهن سنت پرايا

 

 و عرفان يگر يبانهر -الف 

 رقش يسايکل سنت  يروحان يزندگه ن رسالي، نخست« 2اراتهاظ »در کتاب      

اص ( اختصهاميق ي)بن« د هفرزندان ع » هک فصل بي،  يم پارسيحک 3اتهافرا اثر

کار  هب  -ا مرديزن  –از افراد مجرد  يهن عنوان در مورد گروياست. ا هشد هداد

 يقرار م يت محليک اقليو تجرد خود را در خدمت  يحيد مسهتع  هآورد ک يم

از  ه، برآمد هيديحيا)صورت جمع  ايدايحيا از ين ذکريمچنهات هند. افراهد

ا هتن هک يآورد؛ افراد مجرد يان ميم ه( ب"کي" يمعن هباحد  هکلم يسام هشير

 ،ايدايحيا نام هخود او ب هح است کياز مس يرو هف( دنبال دهکتا يشان ) هخواست

ط يرادر ش يحيمس ياز زندگ ين شکل افراطيا هشد. چراک هخواند خدا گانهيپسر 

د گسترش ها پنجم ما شايارم  هچ ياه همان سدهار آسان تر بود. از يانزوا بس

 اژهه ونگذشت ک يريم و ديسته يبانهو ر ينيعزلت نش يک شکل از زندگي

 يم يزندگ يياهدر تن هآنک يعنين، يگرفت : عزلت گز يگريد يمعن ايدايحيا

ب يرتن تيا هشدند. ب هن خوانديرنشيبان دهنام را هشان بي، ايپس از اند هکند، ک

 نيمصر در ب يگر يبانه، فارق از ريبوم يبانهر ياز زندگ يا وهيش هبود ک

                                                 
1 Hermann Teule 
2 Démonstrations 
3 Aphraate 
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ترجمانش درزبان  همان که« پدران مصر » آوازه يزود هع شد. اما بين شايرهالن

 ماند. ن وانيرهن النيدان بهر بر زاياست، از تأث« احکام معروف پدران صحرا »نوا ين

در  5زاليا هکو يرا بر رو يمهم صومعه 4کاشکارام دُ هآبرا  571در حدود سال 

د ناشناش، هک شاي ي هگفت هاش و ب يبانهر هقاعد هياد. بر پاهبنا نب يسين منطقه

 ، ازينام ياز فضال ياريشد. بس يبان خاورهرا يرأس و مراد تمام  هل بياو تبد

 6يشويانانافت کردند. يخود را در يبانهلباس ر هر در آنجا بود کيکب ييبابا هجمل

در  7هست يدر صحرا يطوالن ي، اقامتصومعهن يش از ساکن شدن در ايب پهرا

 8وسيپاالد«  شتهکتاب ب » ه ترجمهمحض بازگشت او مبادرت ب همصر داشت. ب

 هزالست. بيا در صومعه يشمنديبلند از اند يا هيپا دهندهن نشان يمه هکرد، ک

ن يرهن النيدر ب يش بلندهجزاهدانهيام دُ کاشکار، زندگهآبرا ر قاعدهيلطف تأث

م هم هصومع ياديداشت. تعداد ز يشرق -نواين يسايکل يبا در تمام قلمرويو تقر

 يکيدر نزد ينوا، حتين -مانند مورد موصل يبرخ هشدند ک يدر آنجا سرشمار

 ي هبودند. سد هدورافتاد يشتر موارد در مناطقيس شدند؛ اما در بيا تأسهرهش

ک ي هبود. بنابر شمارش انجام شدزاهدانهيزندگ ييقرن طال دهندهفتم شکل ه

باشند.  هديگرو يبانهر يزندگ هب يستيبا ين ميرهن النيب يحيت مسيسوم جمع

واقع  يدر شمال عراق کنون هنام داشت ک 9هت ابيبم  هم ياه صومعهاز  يکي

ر ب  دهصد راير شامل حداقل سين ديزال، ايا هبان کوهدست را هب هبود؛ بنا شد

                                                 
4 Abraham de Kashkar 
5 Izlâ 
6 Enânisho 
7 Scété 
8 Palladius 
9 Beit Abé 
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شمال  يلومتريدو ک فاصلهاست. در  هبود 10اب سوميشوياکوس يزمان کاتول

شود،  يمحسوب م هن در منطقيتر يميقد هنام اقوُش ک هب يحيمس ي هکدهد

حال خود  هستم بيدر قرن ب هبزرگ وجود دارد ک يريد هبا شکو ياهنوز بناه

 يبهورمزد ربّان، راهان گذارش را بر خود دارد، ينام بن صومعهن ياست. ا ها شدهر

تا  16 هاست. از سد هستيز ير مسلمانان ميدر زمان تسخ هک يت پارسيبا اصل

ژان است.  هبود ير محل اقامت اسقفان اعظم آسورين ديم اهنوزد  هسد يابتدا

خود  يبانهعمر ر ياهن مکان ساليدر ا يکلدان ين مقام اسقفي، نخست 11سول آقا

سمت  هشتر بيد. بيان رسيکلدان هر بيتملک دم هنوزد ي هکرد. در سد يرا سپر

نام   هب ييا صومعه( هي)شرق ترکحسانا  ي هکدهچندان دور از د هشمال و ن

 13ايازاه ژوزفانا  يو اح 12شوُيا هبسندگان عرفان ينو هک ييوجود داشت، جاکمول 

 هگذراندند. در مورد منطق يخود را در آن م يکار آموز ي دورهن، يابيرو يعني

 »عنوان  هشتر بيب هکل يمار گابرر يم از ديکن يذکر هآن دارد ک يموصل جا

 (ي)آکادم هنرکدهک يدر خود  صومعهن ياست. ا هشد هشناخت« ارشد صومعه

نامه  نيين آيخاطر تدو هش از آن بياش ب هبود اما آواز هداد يمعروف را جا

. واقع شد يآسور يسايت مورد قبول تمام کلياهدر ن هاش بود ک يمراسم  عباد

  يجنوب شرق يلومتريل کهدر چ يرِکُنيوردهمش صومعهسمت جنوب،  هب

نقل از سنت،  هر، بين ديپنجم. ا  هدر سد هقرار دارد؛ بنا شد 14فنيستس يسلوس

. است هکرد يخود جلب م هن را بياز زائر يليس هک  هبود يمار مار  همحل آرامگا

                                                 
10 Isahoyahb III 
11 Jean Sullâqâ 
12 Beh-Isho 
13 Joseph Hâzzâyâ 
14 Séleucie-Ctésiphon 
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تخت ي، پايفراوان هشد هساخت ياهريد 762ربغدادهختن شير يدر زمان پ

 يمهتعلق داشت نقش مون يمار پت هب هآن ک بودند. هان رادربرگرفتيعباس

 داشت ياز مقامات اسقف ياريدرانتخاب بس

       

 

 يبانهر يزندگ

 يزاهدانهيا و روال زندگهريدر د هروزمر يما از زندگ يهت آگاهج ياديمنابع ز    

 يافت مي «ريدمسئوالن  کتاب »از اطالعات در  يبان موجود است. معدنهرا

ما، قلم تُو هم بهن هاست و در سد هت آبيبر يد هع روزانيشمار وقاهدر گا هشود  ک

جزء  همؤلف جزء بژان بارکالدون ر شد. ير تحريب سابق  دهو را 15مارگااسقف 

 هک هن نوشتياست. اورمزد هربان  صومعهاز ا يوسف بوشنايربان ب  هرا يزندگ

ر را د يبانهر يات زندگياز جزئ يارياست، بس هخود گرفت هشمار بهشکل گا

، 16هناشودياقلم  هب يکتاب پاکدامنکند.  يم بر ما آشکار مهد هنخست سد نيمه

 هوتاک ياهادداشت ي هک رشتيشامل  هشد هخ نوشتيمان تاره هب هک هاسقف بصر

 ياهريدر د هرسد ک ينظر م هنطور بياست. اه صومعهبان مؤسس هدرمورد را

مانند  يعموم ياهن عملکرديدا کردن تعادل بيبر پ يمشکالت مبن يبرخ يآسور

تام  يمعن هب يبانهو ر يف روحانين و  تکالياز زائر ييرايا پذي هنرکدهجا دادن 

ن بود يدر فکرااب سوم يشوياکوس يکاتول هک ينگامهاست.  ه، وجود داشتهکلم

شگران و مفسران عطا هد و پژويبزرگ با  اسات يا همدرس هت آبيبر يد هب هک

 يمين تصميچن هن  بود کيبر ا يبان مبنهر و رايکند، ابراز مخالفت مسئول د

                                                 
15 Margâ 
16 Ishodnah 
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 نيکوس از ايم کاتولهت ياهزند. در ن يم هشان لطم يدهو زا يبهرا يزندگ هب

ب هاد. راهن هيگر پايد يمعتبر خود را در مکان ي هد و مدرسيطرح چشم پوش

 يبانهت ريروحان هدر قطر و عالم بزرگ ب هرب کنار صومعهل ه( ا7 ه)سدشويداد

 ير، زندگيد يف عموميان وظايدرست م يافتن جايمصر، کوشش در  يگر

، او هدانهزا يدر باب زندگنان کرد. در گزارش خود يعزلت نش يو انزوا يهگرو

کنند صحبت  يم ير زندگيدر د هک يبانهرا ياهت ياضت و مشغوليدر مورد ر

 يطور عاد ه، ب"نياوقات مع ياهش ياين "شان شرکت در  يکار اصل هکند ک يم

 هاست ک هرش مالقات کنندگان بوديفت بار در روز و کار کردن در باغات و پذه

د ايبود، تعدادشان ز هض واقع شديعر ياه هجاد يکيدر نزد صومعهاگر  هژيو هب

 يرا ذکر م "نانيعزلت گز "از يگريد ياه هبان گروهشو در کنار رايبود. داد

 يکنند اما خود را برا يم يمچنان در جمع زندگه هک يکند : کارآموزان

ر د يياهرا در تن هفته ياروزه هک ينانيکنند؛ عزلت گز يم هآمادزاهدانهيزندگ

است تا  هواقع شد صومعه يدر حوال هکنند ک يم يش سپريخو ياه هحجر

گذرانند، ر بيگر ساکنان ديا را با ده هکشنبيا و هشب  ها شنبهشان بتوانند تنيا

 اه ههيشلرسوالن  ينييآ دورهبزرگ،  روزها در زمان ه هترک نکردن حجر يعني

 يياهتن هبردن ب هقصد پنا هر را بيد هک ينانيعزلت گز هاس؛ و باالخريو حضرت ال

ا يلش زاهدانهيعزلت و زندگ يمصطلح برا ي هکنند. واژ يابان، ترک ميمطلق در ب

ک يش از آغاز يز دارد. پيروان ن يداللت بر آرامش و صلح درون هک ياست، لفظ

ا يآ هن شود کيد در وجدان خود کاوش کند تا معيبا يا، داوطلب ميشل ي دوره

ا ج هست از بيبا يرا دارا است. او نمزاهدانهيزندگ شيوهن يت اهالزم ج ياو آمادگ

 يانتخاب م يروحان يخود پدر يد برايغافل شود و با يشرع يايآوردن دعا
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 هت کاس هن را داشتيف ايتکل يا حتيحق و  هاست ک هبود يا کسهتن ه، کهکرد

م هنقش مزاهدانهياه هدارش برود. تمام نوشتيد هاوب ينينش هزمان گوش يدر ط

ژان   هگفت هب هک يکنند. کس يم هنما( را برجسته،رابالناهمذ)يتگر روحانيداه

ار کيکارآموز پ هباشد ک يو کس هبود يخداوند ياهاز راز يغند يبا يم 17اتايدُ دال

شود، با او  يم ها مواجهش با آنيخو ير روحانيدرمس هرا ک يياه يدرون وسخت

 هتا دوازد هن سيب هتوانست يم صومعهشدن در هان بگذارد. مدت زمان آماديدر م

س يتقد هک هشد يم هک روز جشن در نظر گرفتيمانند  هحجر هسال باشد. ورود ب

ن دست ييآ همراه هب يجمع يک مراسم رسمي؛ با هشد هدينام هحجرقوداشا 

 .يش ومراسم عشاء ربانيايدر ن يدار هک شب زندي يگذار

 

 عرفان

سر کرد يرا م يت عرفانيمهات پرايک ادبيش يدشوار، زازاهدانه  ي شيوهن يا    

فتم ه ياه هدر سد هست؛ ک يشرق -نواين يساين افتخارات کلياز بزرگتر يکي هک

 ايازاهاتا و ژوزف ينوا، ژان دُ دالي، اسحاق ن 18دُناهساچون  يسندگانيشتم  با نوهو 

ت درس تجربه يق بر رويعم ياش تأمل هافت و مشخصياوج خود دست  ي هنقط هب

  ِ يو از منابع روحان يينواين ياهترجمان  هشک ب يب هل بود کيخداوند در نور انج

م يکنب يمهسندگان مياز نو يا يشد. در ابتدا معرف يم هخواند يينوايو ن يوناني

 هت اش متعلق بي. اصل19نپترام دُ هاست: آبرا هامدين هديرست گزهنامشان در ف هک

 يزندگ يبر رو نامهست. او چنديز يفتم مه هشمال عراق بود و در حدود اواخر سد

                                                 
17 Jean de Dalyâtâ 
18 Sahdonâ 
19 Abraham de Naptar 
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 ياسيکل صومعهخاص  يدرخارج از فضا يا حتهر آنيتأث هاست ک هنوشت يروحان

( 7 همئون )سديب، سه. پزشک و را 20هبوتيمئون د ـ تيد. سيمشام رس هشرق ب

 يف مير و سلوک را توصيفت گام سهدر آن  هنگارش درآورد ک هرا ب يمهم رساله

 يخاطر جا هاست، ب "يزدياز رحمت ا" يمعن هب هک هبوتياسم خود دـ ت هکند. او ب

 ندهين پويا هون است، کيمد هخود اختصاص داد هب يدر و يهض اليف هک ياديز

 فتم در منطقهه هسد يدُنا؛ متولد ابتداهنمون کرد. ساهدانش عرفان ر هخدا را ب

ب هشود، را يدر شمال عراق کنون 21ييت گرماياسقف  ب هش از آنکيکرکوک، پ

 يح شناسيمس هب هنکيخاطر حدس ا هب يف اسقفيبود. معزول از وظا هت آبيب

برد،  يم هاِدِس پنا همنطق ه، به( عالقمند شدياسقفان کلسدون ي)شورا يکلسدوُن

د يکند. او شا يرا نگارش منامهو چند« از کمال» در آن، او کتاب خود  هک ييجا

 يکتاب مقدس رجعت م هشتر بيب ينواـ شرقين يسندگان عرفانينو همهان يدر م

د هاز ع هژيو هاز کتاب مقدس است؛ ب هکند. رساالتش مملو از ارجاعات برگرفت

 هرآمدر ديتحر ي هرشت هب هيحاش يو ب يشخص يشکل هب هر داوود کيد و مزاميجد

شک  ياند، ب ها را از نظر گذراندهآن ين عرفانيمؤلف هک يينوايان مراجع نياند. در م

 هژان گوش هور بهمش هم کينام ببر هيل سورها 22هژان دَپَماز  هآن دارد ک يجا

ست بود، اما يزياش متاف يح شناسيمس ه(. با آنک6 ي هسد يز بود )ابتداين نينش

 "او را  يشو حتير گذاشت. داليتأث يسندگان نستورينو يشدت بر رو هاو ب

 يکس يعنيآورد.  يحساب م هب "ک(ي)گنوست ين عالم معرفت باطنيسرشناس تر

 هب يحيمس يزندگ يم بنديتقس هژيو هست. ب يا باطنيو يشناخت عرفان يدارا هک

                                                 
20 Siméon d-Taybuteh 
21 Beit Garmaï 
22 Jean d'Apamée 
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د و يام بخشهرا ال يشرق يعرفا هاو بود ک يو روحان ي، روانيجسمان مرتبه هس

کردند.  هات خود از آن استفاديو تجرب هحيقر  هر بين تصويشان با تناسب دادن ايا

 ياهوند با گام ير را در پين تصويا ايازاهار معروف، ژوزف يبس يانامهدر

ت با مراحل متفاو هسين در مقاينماد يآن را با روش رد ويگ يدر نظر مزاهدانهيزندگ

قرار  " هون باشکويهص "سمت  هابان تا صعود شان بيان از بيليمودن اسرائيپ هرا

 ليخارج شدن قوم اسرائ هر، بيد ها و ورود بيا خروج از دنيازاهژوزف  يد. براهد يم

 يندبيموجب پا هب ها ست کيدن ي همثاب هت داشت. در نظر او مصر بهاز مصر شبا

ر امون، ده همچون رفتن بهخداست.  هدن تفکر بشر بيگوناگون اش مانع رس ياه

 يدگزن يعنيشود؛  يم      آغاز يجسمان ياهگام  هاست ک ياعتکاف يزندگ هورود ب

ب. يا زانو زدن برابر صلي يدار ه، شب زندروزهمانند  يبدن ياهن يتمر هموقوف ب

 ياه هداشتن وسوس همراه هبا ب يبان نستورهخاص را  ييپارسا يعنين گام يا

ب را هرا هاست ک ا(ه هرحمت نفسا عشق محض )هن تني. اهشد هشمار شناختيب

 يگردان باشد. با قواعد زندگيرو "مصر"ن در يشيپ ي هآسود يدارد از زندگ يوام

 يآموز از پس افکار کژ هر هاست ک يروحان ينماهاضت و اطاعت از راي، رهدانهزا

 ي هقل هتا(، بيدکوخلوص ) هت او بياهد تا در نيآ ياند، برم هر شديبا او وارد د هک

 يابيانسان است و باز يعيحالت طب هب ين بازگشتيبرسد. ا يجسمان يزندگ

ش از ين انسان پينش نخستيخداوند در ذات آفر هست ک يا "يفطر ياهبذر"

 ر و سلوک دريس هآموز قادر ب هض خداوند، ريف هسقوط آدم اب البشر بکاشت. ب

ا ياز دن هک يگوناگون فراوان ياه هشيا و ارتباطشان با خداست. انديموجودات دن

ث منبع هاند ک هکرد هشياستوار ر يا افکارهآن يجا هاند و ب هشوند مرد يم يناش

مان هت خلوص، يوضع ها نائل شدن بيازاهژوزف  ياند. برا يفطر ياهمان بذرهاز 
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در ارض موعود ساکن  هاست ک  هگانيب ياز رود اُردن و نبرد با ملت گذر"زمان ِ 

 هب يادي.  ژوزف دقت زهدر حجر ينيو عزلت نش صومعهترک  يعني، "اند هشد

د؛ ف کنيرا توص هتاز ين انزوايا يچگونگ هجزء نگاران يروش هب هد کهد يخرج م

ش ياينظام داد: ند روز خود را يبا ينينش هگوش ياهن سالياول يخصوص در ط هب

 يغور در آن برا همراه هر بيفت بار در روز، از بر خواندن مزامها، هساعت  يط

و  "سايکتاب پدران کل"د ويد جدهع هب، مطالعيش برابر صليايافتن معنا، دعا و ني

 ياهملت . »يدار هو شب زند يديمصر، کار  يسايپدران کل همانيسخنان حک

ر لوُ اِوَگ  هستند که يطانيفت شهجنگشان رفت اساسا  هد بيبا هک يا«هگانيب

شدند؛  يبد متبادر م ين او چون افکارهبر ذ هکند ک يا ذکر مهاز آن 23کيپُنت

 ينماهرا هو خشم نسبت ب يحوصلگ يمثال ب يا برايو زاهدانهياز زندگ يزاريمانند ب

است. آن را  يز از اوليمتما هن گام خلوص است کيدوم يروان ه. اوج مرحليروحان

 يايدن هب يتيجان دارد و بر شفاف يداللت بر زالل هک يومهند، مفيگو يم 24تايشپو

 هو ادراک کتب مقدس را  ب ير وسلوک در موجودات عقبيس ي هاجاز هک يروحان

 هشود ک يم يشگفت يب سبب نوعها در راهنيا ي همهد. هد يم يروحان يقيطر

ا هنيد. اهد يامان، نشان م ياشک شعف بم  و يش و تأمل دايايصورت ن هخود را ب

س در روح القد يگام زندگ يانيپا  هست. مرحل يجسمان همرتب  هاز اشک توب يجدا

بان عطا هاز را يمعدود ها بهن حالت تني، ا"هون با شکوهيص"اس با ياست. در ق

ن يا ي هشوند. مشخص يقضاوت م هنديآ يدن خوشبختيد ستهيشا هشود ک يم

 عکس گام هاست. ب يو روان ييعقال يروين ياهت يتمام فعال حالت توقف کامل

 يتمام هب بهاز نوع. را يزيست هست و نه يا يجنگ درون هگر نين، ديآغاز ياه

                                                 
23 Evagre le Pontique 
24 shapyutâ 
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 هشود ک ينمون مهر "قيطر يط"ر ياو را در مس هتحت نفوذ روح القدس است ک

 يندم بين تقسيانجامد. ا يتش ميهح در الويث مقدس و مسيتثل ي مکاشفه هب

 ياهحن ا و له هگون هشرق ب يسايسندگان عرفان کليشتر نويدر نزد ب يبخش هس

ک يتاِوَگر لوُ پُن ريد تأثيبا يم يونانيان منابع يخورد. در م يچشم م هب يمتفاوت

پس از  يپنجم، کم هاز آثارش از سد ياريبس هحساب آورد ک ه( را ب399ـ 346)

بزرگ و  ييشرق، بابا يسايکل هسنديشدند. دو نو هترجم يينوايزبان ن همرگش ب

 در هک ياند؛ اثر هر کرديتحر« معرفت ياهفصل » در باب  ياتيا نظريازاهژوزف 

ا ب هد کهد يگوناگون را شرح م ياهر و سلوک يخود از س ينظر هشيانداِوَگر آن 

ش يايدر باب ن» اش  نامهاست. در هر گذارديتأث  ين نستوريشدت بر مؤلف ها بهآن

او سلوک خالص و  يبرا هکند ک يم يا روحانيش محض يايصحبت از ناِوَگر « 

وم هن مفيزاينوا نيدارند. اسحاق ن يو جسمان  يماد ي هشير هست ک يحذف افکار

 يراب هد، کينيب يش ميجدا يش روحانيايبرد اما از ن يکار م هش محض را بياين

واقع  م، دريکن يم هاعادش ياين هاز کلم هک هگر واالتر است. برعکس آنچياو از آن د

گر يشود.  د يم يکنش ناش ياز منش ب هک يشيايمتوقف کردن ن يعنين عمل يا

است. در کنش  هجانب همه ي، فرمانبردارهمه هوجود ندارد بلک يا يت انسانيفعال

 هشکو "برابر  يعارف را در شگفت هست توسط روح ک يا هروح القدس جاذب

 يانش روحيايش محض و نياين نيبرد. قائل شدن تفاوت ب يخدا فرو م "خوشگوار

 ارد. د ين حالت روان و حالت روحانيمان تفاوت به هت بهنوا، شباياسحاق ن هبا نگا
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 يکنونزاهدانه  يزندگ -ب

ا چند ت يوجود داشت، تعداد يعباس هدر زمان سلسل هک يياهريشمار دياز ب    

واقع بودند.  يدر شمال عراق کنون شيکماب هنماند ک يم باقهفده سده هب

 تا سده 1504ن يب ياسقف هاقامتگا هورمزد بود کهر ربّان يا دهن آنيت تريمهپرا

    ب در خود منزل همچنان پنچ، شش راه صومعهن يا 1743بود. در  مهجده

دست سربازان حکمران  هاش ب يرانيبعد از و يداد، اما احتماال پس از مدت يم

 کيکاتول يحيک مسي، هنوزد هد. در آغاز سديا گردهر 1734، در ه، نادر شايرانيا

 ييساياز سنت کل يشيکش هب 26ل دانبوُ يگابرنام  ه، ب25ماردن ي هي( از ناحي)کلدان

ش يب شدن اعالم کرد. کشهبر را يل خود را مبني(، مهين، ساکن حَلَب )سوريالت

 در دل هنشود بلک يا مارونين يالت يبانهوارد اجتماع ر هکرد ک هياو توص هب

ل يگابر 1808د. در هرا بدزاهدانه  يک زندگيل يخود تشک يکلدان يسايکل

 يرغم مخالفت ضمن هورمزد بهربّان  ياه هرانيگر در ويد همراهموفق شد با دو 

و ا ه، ساکن شوند؛ چراکين کلدانيورمزد، اسقف موصل و اسقف اعظم پسهژان 

د. دو هاش را از دست بد هخانواد يبرار يد ييحاصل از دارا يديد عايترس يم

شد. در  يب را شامل مهست تن رايور، بهس نوظين تأسيسال پس از آن، ا

امر  نيا هرم رفت ک هت ساز و بنا بهکسب موافقت ج يل دانبو برايگابر 1845

مورد موافقت قرار گرفت. در بازگشتش دو سال پس از  1830عجالتا در سال 

با  هشدند ک 27يپاشا کُرد روان دوزسربازان  ين قربانباهتن از را هو س يآن، و

م با هپاپ گرگوار شانزد 1845از دست نشاندگان خود در جنگ بود. در  يکي

                                                 
25 Mardin 
26 Gabriel Danbo 
27 Rawandûz 
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 هورمزد صحه ربان  ِ يبانه، بر اجتماع ر28"توتايموناشُروم انست"عنوان موجز 

 هردر د هتاز يريد يبنا هم بيبان تصمهشتر، رايت بيبخاطر امن 1869اد. درهن

 يا و حامهمقدس بذر  يبانو "آن را وقف  هن گرفتند کيشيپ صومعه يروبرو

ماندند  يورمزد باقهبان در ربان هاز را يا تعدادهکردند. تن "م(يا )مرهخرمن 

ا هدر جنگ برابر کرد يتا حد هپس از آنک همرمت شد هر تازيف ديتوص ي)برا

م گرفت. يتعل هورمزد بود کهبان هنزد را 29اُدُو  بود(. اسقف اعظم هران شديو

از  هام گرفتهاصالحات، ال ياندک هب هبا توج يبانهد اجتماع ريجد هقاعد

 1740سال  هب هف شدي، توص30يآنتونن مارون يبانهاجتماع ر يزاهدانههقاعد

اسم پا داشتن مر ه در سلوک و ب ِيزندگ هب هژيو يهرش توجيبا پذ ياست. از طرف

ماع اجت هب يهگر با نگايرد؛ و از طرف ديگ يم يجاشرق زاهدانه  ، در سنتيربان

صورت  نيا ه( دارد؛ بيبهغ )مذيتبل هز بين يشيغرب، گرا شهيرسالت پ يبانهر

 يمهو آموزش مشغولند و نقش م ي، مطالعات علميشيامرِ کش هبانش بهرا هک

ران هواخ يبانهن دو اجتماع ريمچنهکنند.  يفا ميا يکلدان يکنون يسايرا در کل

( و 1922س ير )تأسهم مطيعبارتند از : دختران مر هوجود دارد ک يروحان

اسقفان  يشورا ياني(. در سخن پا1915ران قلب مقدس )هخوا يبانهاجتماع ر

ما و  يسايکل هپاپ ژان پل دوم راجع ب 1999نوامبر  ها، بيآس ياهسايت کلهج

 : هبان اش گفتهت عرفا و رايمها

 

                                                 
28 Monachorum Instituta 
29 Audo 
30 Antonin maronite 
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ا ارم بهسوم تا چ هن ازسديرهن النيشرق ب يبهاجتماع مذ يروح مُبلغ» 

 يبهاست. اجتماعات مذ هار برجستيبس  (Edesseت اِدِسيمرکز

 هزسدا ايدرآس يل گستريانج يبرا ياساس ييروين نيرهن النيبزاهدانه 

م هسا رافرايکل يا جان روحانهروين نيبودند. ا هجاد کرديبعد ا هسوم ب

 ...«ان يسحيمت يدرزمان آزار و اذ هژيو هآوردند، ب

  
 

در  هک هانيخاورم ياهساي، در مجمع اسقفان مخصوص کل2012 اکتبر هدر ما  

گرمو در  يران، اسقف رمزهک تيکاتول - ياسقف کلدان بود، هر روم برپا شدهش

شان يسخنان ا از يبخشبود،  هرا مطرح کرد يتانک ييايتاليا ياههاز روزنام يکي

 :"باشديم  هنگونيا هب

 يحيسم ين طرز زندگيد، ايدانيم هک همانگونه، يبانهو ر يعرفان يزندگ هدربار... 

ز يا در اروپا نهبعد هک هن و پارت وجود داشتيرهن النيدر مصر و ب يعنيدر شرق 

 .دا کرديگسترش پ

ر يا دهصد هم کينيبيم مهزديارم تا سهن قرن چيماب يزمان هران، در بازيدر ا   

 يلدانک -يآشور يسايکل هب روزهام هشرق ک يسايو اگر کل هوجود داشت صومعهو 

ن و مغولستان و يح را تا چيمس هاست مژد هور است، در آن زمان توانستهمش

در آن  هاست ک ها بودهصومعها و هرين ديمهخاطر حضور  هندوستان برساند، به

توان ياست. م هبودق يو عم هزند يليش خيايو ن يدر سپاسگزار يروحان يزندگ
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باشد ،  هنگرفت هشير يروحان ين زندگيسا در چنيت کلياگر مامور هدرک کرد ک

 .شوديد و خشک مهدينم هويچ وقت ميه هد بود، بدون آب کهخوا يمانند درخت

د، گر وجود نداريد شرق در يروحان يزندگ نيا هک مينيبيم ،روزهام هسفانمتا    

 هاست ک يمانيناک، در اهت رنج آور و اندويوضعن يل اين دليمترهنظر من م هب

 تيمهمختلف ا ياهتيفعال هب هل است کين دليا هن بيمچنهو  هف شديضع

 يان، آنيت رسالتيدر فعال ياست. خطر تندرو هشد هاز دعا و تعمق داد يشتريب

 هد بايا دادن زهب هرا کيدارند ز هدهع هب  يت شبانيمسئول هکند کيد ميدهرا ت

 .گردديت مي، باعث فراموش شدن اصول مامورهيت و اعمال ثانويفعال

خود  هم و مرتا افتاد، کيمر هدر خان هک يح و اتفاقيمس هم مژديآورياد مي هب

ن يبود تا کالم او را بشنود، مناسبتر هاو نشست يپا در  هم کيمر  هاعالم کرد يسيع

 است هرا انجام داد ينياديو عمل بن هت را انتخاب کرديموقع

 

 ييش و نوزايزا

ن هذ هب هدوبارم يان کرديش تر بيپ يکم هشگفت را ک ن جملهيم اييايب    

شکل گرفت. شمارش زاهدانه  يزندگ ييفتم، عصر طاله در سده»  م :ياوريب

زاهدانه                  يزندگ هب نيرهن النيب يحيت مسيک سوم از جمعي هک هشد

 هبمسلمانان  يبان را بر روهن راير ايتأثتوان  ين ميبنابرا« دند.يگرو يم

 هونچگ هد کيمهتوان ف يز ميپارس، حدس زد و ن يامپراتور هدنشان بيمحض رس
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ا هن تماس يا يز ما ردپايم امروز نهاند.  هان نفوذ داشتهاذ يقا بر رويشان عميا

ان شيا هب هک هم، آنچيکن يدا ميمسلمان پ انيرانين اهک يدر شعرعرفانرا 

 د.شان پشت سربگذار همؤمنان يو قانون محض را در زندگ يبنديکند پايکمک م

ادت هش هب هانداز هتا چ روزهکشور ما ام هم کيم درک کنيتوانيپس م

 هم کرديخداوند تقد هخود را ب يافتن کامال زندگيد يبعد از تعم هک يانيحيمس

 .اج داردياحتباشند، 

 هک ييازاهدانه يم، زندگيخاطرنشان کن هد بود کهنخوا هديفا يب هعالو هب    

 لطف پاسخ هبود، توانست ب هت خاموش شديل آزار و اذيدل ه( بيدرعراق )کنون

 ياج ها شود. بيگر احيشدن اش، بار د "هفرا خواند"حس  ه، بهد گرفتيک تعمي

سا يرون از کلي، بيا مارونين يالت ييا صومعه هحل آسان و ورود ب هک رايانتخاب 

 ادنهبنا ن هاو اجاز هخداوند ب هک يکرد تا زمان هشيپ يش، صبوريخوو کشور 

م درعراق ممکن هنوزد هسد هب هد. آنچهبد يو هخود ب يسايرا در بطن کل يريد

آن  هار بيبس هد کيگشا يما م يساين و کليسرزم يرو هرا ب يديشد، درام

 ازمند است...                    ين

     .«ستيخداوند نا ممکن ن يچ از برايه هچرا ک»       

 (14، 18ش يدايوکتاب پ1،37ل لوقاي)انج          
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 يبن "م، مبدع حرکت يآشنا شو يم پارسيحک، اتهافرام با  يتوان ينک ميا

 پارس. يسايدر بطن کل "هاميق

 فصل اول

 بود؟ يکس هچ يم پارسيحکات، هافرا

 

  ت اش يو معنو  يزندگ  -الف

او  ي هدازان هب يا هسنديکمتر نو يرانيم اين حکينامنتظر ا يزندگ هب هبا توج    

 هاز او برد يزحمت اسم هم بيدادنگاران قدياست. در واقع رو هان ماندهن پنيچن

شدت  هو ب هت خالصياهن هب يياهادداشت ي هد بيبا يسان امروز ميخ نوياند و تار

ا آمد؛ يدن هن بيد يب ينيات از والدهکنند: افرا هبسند از متن رساالت هتک هتک

 هتشکل گرف» ان شد،يد؛ سپس برتر پارسايرا برگز يبهرا يمان آورد، و زندگيا

ب يرتن تيمه هب«. يت اسقفيمسئول يدارا يگمان هسا و بيدر کل يستگياز شا

 ياو در آن م هک يقيز مکان دقيستند و نهخ تولد و وفات او نامشخص يتار

است.  هبود ييمار متار ينواـ موصل  و در دين ي هشک در منطق يب ه؛ البتهستيز

مان ه هتر ک يميار قديبس يا يبا نامگذار هشيمهو  هر مطرح شديات دهاسم افرا

 يم با مجموع معانين صفت حکيمهاست.  هبود همراهباشد،  يم« يرانيم ايحک»

 يارشنگ هکدرخواست، نامهستند. درهرساالت  سندهين نوينام راست هاش است ک

ن ين متون و مفسري کاتب ِيما در سنت کتاب مقدس، است يا هسبک مکاتب هب

 مههن يشود. ا يم هگفت« ميحک»ن يمچنهشان يا هب هم، کيستهکالم مقدس 

از متن کتاب  يزيچ« افتنيدر» يبرا« وشه ِيگشودن ابعاد روحان» يعني
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 ياهکتاب  وهيش ه، بي)زبان( آرام ييب الفبايترت هب مقدس. نگارش رساالت

اس است، و يقابل ق رايبن س ات با  لحن درآمدهمان است.  لحن افرايامثال سل

است،  هن سرچشمياوست: از ا يا دل مشغوله، تنيخرد، گنج خداوند يجستجو

 برداشت ياز لذت خوب خداوند هافت شديشناخت در هپخش فروتنان ياو برا هک

 کند. يم

( م يحخامم )ينام حک هز بينان( يمي)کل« تلموت » ن سنت، استادان يمهبنابر 

     (م يحخام يديتلم«  ) م يروان حکيپ» شان خود را يشوند؛ اما ا يم هخواند

رو يپ » هرد بلکيگ يم در نظر نميات خود را حکهب افراين ترتيمه هنامند.  ب يم

 هب 22گزارش ان يدر پا  هست ک ينام هگانين يخواند. ا يم« مقدس ياهکالم 

و انتشار روح  يور منجهظ هب هيبا تک هک ين معنيا هبد، هد يخود نسبت م

 ها بهتن هشود و ن يمان داران آشکار ميا همهکالم مقدس بر  ياهالقدس، راز

ات( هاو)افرا هن راستاست کيوشمندان، و در اهاز  يسطح ها بيخاص و  يملت

، هشد هات اشارهت افراياصل هب هک ييکند.  تا آنجا يم يت بريودهيخود را از 

م ياز رساالت، مشرک بدان يياهبخش  هرا با اعتماد ب يو هن است کيتوافق بر ا

 ياديادند شهما ن يپدرانمان برا هرا ک هم و آنچيا کردها را رهبت  هما ک: » 

«. م يکن هشيان را پين و سامريمشرک هرا هاو ما را مانع شد ک» ؛ « م يخواند

نام  هب مين حکيد ايشا هستند چراکين ها محتمل اند اما مطلقا قانع کنندهان هبر

         الح ن اصطيمهباشد؛  هگوناگون بود سخن گفت ياه هشياز ر هت خودشان کياقل

 يبرا هکار رود، چراک هب يودهيت يبا اصل يتيف اقليتواند در مورد توص يم

م خاطر اس هب همهن يبود. با ا يل بت پرستيقوم اسرائ هن گنايم ترهات مهافرا

رات او باشد، نظ هراجع ب يسنتتئودُرا شرح مختصر  يابتدا هنکياو،  و با قبول ا
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   محض ـ ينانيبا اطم هشک ن يات را ـ بهت مشرک افرايبر اصل يمبن هديرس

کتاب  هشناخت برتر از معمول او نسبت ب هاست خود را ب هستيم. اما بايريپذ يم

د، باشن هبود هر کس کهان او ينيشيم. پيهرشان ارجاع ديمقدس و سنت تفس

او  ياه يد؛ نگرانهد يمرجع نشان م يخود را چون استاد روحان مؤلف  رساالت

ان( بودند و درمعرض يحيودـ مسهيا يود )هين يهمتاثر از برا هبودند ک يمردمان

وم هدر مف همش اما نيب بخوانهت قرار داشتند. رايجنگ و آزار و اذ ياه هرهدل

ت. اس هنوشت يرا م رساالت هک يدر زمان ه، دست کم نهديا انزوا گزيا يتارِک دن

بعد  هک هآمد يحساب م ه( ب"د هفرزندان ع "ا ي) " يبهمذ وهشيعضو "اگر او 

اش  عيو شناخت وس يعرفان تجربه هب هم گفت، مطمئنا با توجيهاش خوا هدربار

است. او نظراتش را  هشان داشتيان ايدر م ييباال هگاياز علوم کتاب مقدس، جا

ک يش آموختن يبرا هک يمچون کسهکند،  يان ميک دکتر و استاد بيمانند 

ام اط در تميستند. حس احتين يشخص هساد ياه هدين دروس ايف است. ايتکل

نا  ياست، آزادگ هشتر در خور توجيب هد؛ اما آنچهد يصفحات خود را نشان م

اوست،  ياه هتمام آموز هسرچشم همان اش است  کيان اياش و ب يمتداول داور

د اگر يآ ينطور مينظر ا هب همش ـ کياسقف بگو هم، کين حکيا هن شکل کيا هب

ند ک يرگز تالش نمهم ـ يکن ه( توجييسايکل يشورا ه)نام14شرح  هم بيهبخوا

انداران ميا هب هخطر آن برود ک هل کند کيرا تحم ييساي( مثبت کليقانون )حت

 يوحانر ريضم هر کس را بهشود. او هشان داد يبا رستگار هدر رابط هاشتبا يتيامن

مان محبت ه هکتا فرمان کينفس با  هاس ِ بيد در قهد يآزاد خودش ارجاع م

 است. 
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 اتهافرا ياه هنوشت  - ب

از او  هک  يرساالت22. است هبود يارکنسبتا پر  هسندينو يم پارسين حکيا    

 يحاوبر آن  هو عالو يآرام يبر طبق تعداد حروف الفبا  هديدست ما رس هب

 ق با کتابيعم ييا آشناههن نوشتيا است. سايشبانان کل يخاص برا ياامهن

 شفاتيتألو در ا .دهد يل را نشان ميانج طبق بر  زبان او  يز سادگيمقدس و ن

 ديکند. بايد رجوع ميد جدهع هخوا ،ميد قدهع هکتاب مقدس خوا هب هشيمه

ن يرهن النيوفور در ب هب هک يانيودهير يات با تفسهرساالت افرا هکرد ک هتوج

چ وقت خود را گرفتار يه هسندين نوي. ااستک يند نزدا هکرد يم يزندگ

 ستندج يم هرهبزانس از آن يب يورتدانان امپرايهال هک يونانيکلمات  يدگيچيپ

 هديد چندانپارس  يورتزانس در امپرايب يسأينوز نفوذ کلهرا يز ؛کرد ي، نم

ر را ن اثيا يو پربار يشاداب کتاب مقدس هب يشگيمهارجاع  هجيدر نت ؛شديمن

ثل م ميتوان يز ميما ن هچگون هک آموزد يما م همولف ب هنگونيد و اهد ينشان م

 يياه پرسشبا  هرابط در. ميکن هکتاب مقدس را مطالع هساد اريبس يشکل هاو ب

 کتابم متون يتوان يم ما ،يکوشش روحان در م ويخود دار هروزمر يدر زندگ هک

تا  هردک يا را جمع بندهآنو  م،ياس کنيق و مياوريم بهموازات  همقدس را ب

را م و آنيببر يپ يهال ر ژرفنو هخودمان و برادرانمان ب هاستفاد يم برايبتوان

 هما داد ها بههن نوشتيدرارتباط با ا هسندينو هرا ک يپس درابتدا طرح م.يريبپذ

 م خوانديهخواکند  يم هخوانند هب هراک يياه هيتوصم وبعد ينگرياست م

 هاستفاد فراوانآن  ازاو  خود هن اصطالح کيا يامعن هبم يکوش يم سرانجامو

 م.يببر يپ هاميق يبن يعنيکند يم
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   اتهطرح رساالت افرا: ت

 م :يات بخوانهافرا ياههرساالت را از خود نوشت22ن ياول طرح و عنوان ا

 ام، هارانمان نوشتيبرادران و  يا را من براه يادآورين يتمام ا

 باشند هک يارير دهخداوند در  يسايکل ياعضا

 بخوانندشان هتا ک

 شانياهش يايمرا در ن ياد آورشان شود کوچکي هک

 کارم و سست.هز گنايبدانند من ن هک

 مانم را ياما من ا

 ام. هادهن نيشيپ ي هنگارش شد ياهدر فصل 

 ام : هنوشت

 "شوند. پس از  يم هافزود هک يياهمان کاريا يمان، و بر رويا يعنياساس 

 ."دو فرمان عشق "، "مانيا

 ،"عشق "پس از 

 ام هرا نوشت "اش هيو دستما يدار روزه"شرح  

 يدار روزه.پس از 

 ام. هرا نوشت "اش هيش، ثمر و دستماياين "،  "

 ام،  هرا نوشت "کاريپ ي هدربار"، "شياين "پس از 

 است. ها نگاشتهن يسرزم هراجع ب يال نبيدان هک هآنچ

 ام. هرا نوشت "  هاميق يبن هگرو يق اعضايتشو "،  "کاريپ "پس از  

 ام. هرا نوشت " يدگرگون ي هدربار "، " هاميق يبن هگرو ياعضا"پس از  
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 ام. هرا نوشت "مردگان ياياح "، " يدگرگون "پس از  

 ام. هرا نوشت "يفروتن ي هدربار "، "مردگان ياياح"پس از  

 ام. هرا نوشت "اهشبانان و دکتر "، "يفروتن "پس از 

عبث ِ مردمان  هب ين پوچيام، ا هرا نوشت "هختن ي هدربار "، "شبانان "پس از  

 .يودهي

 ام. هرا نوشت "ن روزيمهاردهد پاک و چيع ي هدربار "، "هختن "پس از  

ان بدان يودهي همان کهام،  هرا نوشت "شبات ي هدربار"، "د پاکيع "پس از  

 بالند. يم

ا رخ روزهن يا هک يياهخاطر کشمکش  ه، بهادل يک سري، "شبات "پس از  

 ام.  هاست، نوشت هداد

 ندش.يان نجس گويودهي هام، آنچ هرا نوشت "خوراک ي هدربار "، "هادل"پس از 

 هوارد شدند و ب ها کهمانهام،  هرا نوشت "اقوام  ي هدربار "، "خوراک "پس از  

 ن شدند.ين، وارثيشياقوام  پ يجا

 ست.ه يرا پسر يخدا هام ک هم کرديهو تف ه، نوشت"اقوام  "پس از  

 يحرمت م يبکارت را ب هام، ک هرا نوشت "انيودهيبرضد  "، "پسر خدا "پس از  

 کنند. 

 هام ک هان نوشتيودهيگر در مخالفت با ي، بار د"بکارت ي هدربار "پس از جواب 

 « م آمد.يهم خواهما گرد  هاست ک هثابت شد» ند: يگو يم

 " شرح، "فقرا "پس از ام هرا نوشت "فقرا هبخشش  ب هدربار "ن جواب، يپس از ا

 را نوشتم.  "دگان ياز ستم د
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 هرا نوشت "آخر ياهمرگ وزمان ي هدربار "ا هدر انت "دگان يستم د "پس از :

 ام.

درزمان  648نخست رادر هنامهام. د هنوشتنامه22صورت  هگفتار را من ب 22ن يا

 .هدر آخر آمد همانطور کهنوشتم،  يپ مقدونيلياسکندر، پسر ف يهپادشا

 

   هخوانند هب يياهحت ي: نصج

خودم  کند:يم يياهحت ينص هخوانندگان خود چ هات بهم افراينيحال بب  

 هام تعمق کن، من ب هت نوشتيبرا هرآن، درآنچه، دميازخودم پرس ترا زسوالين

در توانم بود ودرخواندن کتب مقدس پشتکار بورز،  هام ک هت نوشتيبرا يا هگون

                                                       شود. يم هخواندخدا  يسايدرکل هک هآنگون

ت و س يگريک منبعث از ديرهام،  هت نوشتيبرا هک يا هتک هدفتر تک هن ديا

ز الف تو ا يشان مکن. من برايکدگر جداياست. از  هبنا شد يگريد يرو هب يکي

اجتماع  " ياموز؛ تووبرادران تو،اعضايحرف. بخوان وب هام؛ حرف ب هنوشت واو تا

ر باال د هک يانيب هد،بيدور هشخند بيازر هک يانيمان ما،شمايوفرزندان ا" يبانهر

 هب نجا منيا هام : تا ب هداد هتو را بدان توج هاور آنچيخاطر ب هام. ب هت نوشتيبرا

چ يهز ين نياست و جزين نيام، دورم از آن! ا هدين سخنان نرسيآخر در ا ي هکلم

ن منوال يو برا هگوش بد هديتو( رس هازمن )ب ه، ازآنچهديفا يست. بدون بحث بين

 هندساز يراست هب هک يبشنو هرآنچهمان را دنبال کن. يرا ا برادران مان، فرزندان

ش واژگون يتمام هسازد، رد کن و ب يگر راميمکاتب د هرآنچهرا باش، ويباشد، پذ

ک يشود. دوست من!من چون  يچ بنا نميه هودهيب ي هازمجادل هساز، چراک
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اند  هسنگتراشان دانا قلم زد هک شدم کينزد يياهسنگ هبنا کردن ب ي، براهحرف

اند از صاحبِ  هساختن رنج برد يبرا هک ياند و تمام کارگران هو در بنا جا داد

  ند کردهافت خوايمزد در هخان

 

 اتهنزد افرا"هاميق"وم لفظ همف  -چ

زبان  در هنکيا هب هرسد و با توجينظر م هب بيعج "هاميق يبن"ياصطالح آرام   

مام م تيم تا بتوانيآنرا درک کند يدارد با يعيق و وسيعم يليخ يمعن يآرام

 هرا ب "هاميق يبن"ي هبار واژ 77ات حدود هافرا م.يمهات را بفهافرا ياههنوشت

» نام  هب يا هدر مقالنگوگت خوانش گوناگون. پدر  9است اما در  هکار برد

ت يحيدوران مس»  ي هدر مجل هک«  زبان يينواين يساين کلينخست ياهريد

ات هرا در نزد افرا  "هاميق يبن" ي هل واژيتفص هب چاپ شد، 1973در « يشرق

 م.  يآور يرا م هن مطالعياز ا يا هنجا خالصياست. در ا هل کرديتحل

ست، ستادن ايو بر پا ادار شدن يب يمعن هب هک« قام » کالم،  ي هشي. در ارتباط با ر1

 م.يکن يبرخورد مز يرستاخ يامت در معنايق ي هبار با واژ هما س

  

 همواره هم، کيکن يبار برخورد م هسقامت  يدر معنا هن واژيگرما با ايد يجا . در2

 ياز روان، بدن فرو م ييکند. در زمان مرگ و جدا يخود را با تمام اجزاء اش حفظ م

 شود.  يمنفک م "قامت "زد و از ير

  هرپا با مشخصيد يم، قرارداديابي يم مانيپ يرا در معنا هن واژيما ا هشت مرتبه. 3

 نيتوافق ب همان صورت که هاست، ب« هاميق» کي: ازدواج  يا خانوادگي ياجتماع يا
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م يهبا ابرا هوهي هامين از قيمچنه. او "شما  هاميزن ق "سد : ينو يمثال م يان. براهشا

(  11ـ3/ 24) ر.ک، خروج يز با موسي( و ن21ـ15/7شيدايد ) ر.ک، پيگو يسخن م

 ماند.استوار و وفادار  د  بدانيو با رنديا تجاوز ناپذهدهع هن گونيا

، هدياست، با قوم برگز ها آمدهارخيپاتر مان بايپ يدر معنا هن واژيو پنج بار ا ي. س4 

 ي هن معنا، واژيبنابران در ا سا.يکل يعنيدر خدا  هتاز يح  با ملتيمس يسيو در ع

 د.هدب يبهمان مذيپ يمعن هب يکياتيد يوناني ي هواژ هخود را ب يتواند جا يم هاميق

 ير ميرا تفس 11/27ان يو روم 6/ 52ا يات اشعهافرا ي، وقتهار مرتبهچ حيمس. 5 

 هن برديرا از ب هامين قينخست هديقوم برگز يبت پرستاست.  هشد هخواند هاميکند، ق

 ،نيامح، سراپا يبود و مس

 دها عي "هاميق"بر هآمد تا ک

 د بزند. يير تأهمُبا تمام اقوام  هتاز

 

 يا هصخر ياستوار بر رو هاست ک هشد هديخدا نام "هاميق"ار جا هدر چسا يکل .6

در  هد کيمان جدين پيا همانداران نسبت بيح است؛ وايمان مسه هک  هبنا شد

ح خود يمس ه، چراکتا زمان مرگ وفادار بمانندد يشود، با يخدا وارد م  ملکوت

ب است قل ي هشان ختنيا ديغسل تعمماند. يم يد باقهن عيا هر بيياستوار و بدون تغ

در  حيتازمان بازگشت مس هکند ک ينشان م يرهماندار را با ميباشد و ا يمسلم م هک

 ستيرش نيي، امکان تغهشکو
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 هب هقاطعان هک يانتهکبرد، يکارم هم بيقد دهع انتهکن لفظ رادرمورد يات اهافرا-.7.

و در خدمت  همشاب يا وهيش هشد. ب هادهان ني( بن2/8 ينب ي)کتاب مالکيالومدد

 هواسط هب هستند؛ چراکهمانند ه« هاميق»د،خرسند ازيمان جديشان پيسا، کشيکل

 وندنديخاص در پ  يس ودست گذاريتقدشان با يا يدهع

 

مثال درمورد  يکند، برا يم هاستفاد يمجاز ييرا درمعنا هن واژيات اهافرا يهگا-.8.

 .مان استيک پيرا نشان ينامد ز يم "هاميق"آن را  هک هختن

 

 م است. دربطنهمان ميبرا هژيو هب هک "هاميق يبن"اصطالح  هم بيرسي.سرانجام م-9.

شان يافت نکردند. اياسقف در يرا با دستگذار  "سيرازتقد"ان يحين مسيسا، ايکل

ان يرا درم دانهمتع  از خاص يهگرو هنبودند بلک يرسمخدمت  هب هش وقف شديکش

 "هاميق"مان(ي)پشان يا ه، چراکهزبد يا هعد يعبارت هشکل دادند؛ بافتگان يد يتعم

 هب يخاص وعال ييد در وفاهمتع هن گوني. بدبستندش يد خويرا در زمان تعم هژيو

 اتش بودند.يدرتمام جزئل يانج

 

 ايدايحياو  هاميق يچند در واژگان : بن يحاتيتوض

و ، ايدايحيا کند، لفظ يخود جلب م هات بهم نظر ما را در نزد افراهباز  هآنچ

 هب هن واژيد. ايآ يماحد  هشياز ر هک يا هاست، واژ ههيديحياصورت جمع آن 

 يقيحق يا يکتاپرستيح در يمس يرو هت، دنباليکتا نيمجرد است، بنابران  يمعن

مان و  يداف زندگهگر ايد يانکار تمام هما را دعوت ب 86ر داوود ياست. مزام
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ب قل "خواند :  يش مياين هب هنگونيکند؛ و ما را ا يمان م يقلب ياهصنم  همه

 هلسفک في يکتاپرستيدر واقع ". ابميکن تا نام ترا در )واحد( هکپارچيمرا 

ر د همواره يدف و جستجوهک يا هداشتن تن يست برا يکوشش هست بلکين

 يافت ميد دريدر زمان تعم هک يشدن با خداوند متناسب با ندا و لطف هگاني

ند، کن يم هقلب ما را چند پار هک يدافها يباق يعنيا، هتمام بت  يشود؛ با نف

قرار بشارت ا هفرشت هم توانست بي، پول، قدرت و لذت...خود مريمانند خودپسند

 خود "ام. هخود نشناخت هب يچ مرديهمن  "ت او بکر ماندن است : ين هکند ک

 پدر (ديوح) هگانيپسر  همجرد کا هتن هن ه، چراکهشد هدينام ايدايحيا حيمس

 ياند مبن هافت کرديدر ييمانند، ندا يمجرد م هک ين افراديست. ا يآسمان

 هک همانگونهشان نشوند،  يدر زندگ يختگيم گسهبا ازدواج باعث از  هنکيبرا

 " است : هد، نوشتيگو يات از آن سخن مهاغلب افرا هک يس، در متنيپلوس قد

در صدد  هک ين معنيا هاست دلمشغول امور خداست ب هازدواج نکرد هآنکس ک

دلمشغول امور  هازدواج کرد هخشنود ساختن خداوند است. اما آنکس ک هچگون

کدل يمسرش را خرسند کند؛ پس ه هد چگونيجو ياست، چون ميدن

 هاميق يمان بنيطبق پ ا(يدايحي)جمع ا  هيدايحيا ني( ا7/32ان ي)قرنت"ست.ين

آخر  ستند. درهمتمرکز  يزندگ يح بر رويد، کامال با مسيوقت تعم هب هاعالم شد

 هزبان فرانس هب  « Moine»  ي هکلم هب هم کيباش ايدايحيا لفظ يمعنا همتوج

 است. هگانيوم همف هب يونانيزبان  هب «  Monos» را يک است، زي( نزدبهرا)

ان گرفت، يپا ان(يحيمس ها )بهت يآزار و اذ هزود، پس از آنک يلين خيبنابرا

 بود.                                              بهپر از را يفراوان ياه صومعهد سربرآوردن هشرق شا يسايکل
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  «ارات هاظ» دف و طرح ه

 

شرح  يش را با جمع بندياه هدف و طرح نوشتها ه هاميق يبن هات بهافرا   

، و  22شرح ِ ان اثرش در ياست. سپس در پا هح داديتوض« شبانان ي هدربار»

 کند.  يم يتمام کتابش را معرف

 ميديد همان طور کهارات  هاظ 22ن يدرابتدا طرح و عناو

 کند :  يا مه هاميق يخوانندگان و بن هات بهافرا هک يياه هينک توصيو ا

 

 مانيا هاقرار ب

 تيارم و در زمان آزار و اذهچ ي ه، در سديرانيم ايحک هات ملقب بهافرا    

 يقول ها بي هخطاب 23 ياست. و هستيز يان در دوران شاپور دوم ميحيع مسيوس

 ديش، عياي، نيدار روزهاست؛ مانند  هنوشت موضوعات مختلف يبر روارات هاظ

پردازد : ما  يمان ميموضوع ا هب هانتخاب شد ه. قطعهريت  شبات و غيپاک، رعا

 ياسيمان کليا " همثاب هآن را ب هسندينو هم کيابي يرا م يانامهدر آن اعتقاد

ت. با سين يمان شخصيا هک اقرار بيا هتن هک ين معنيا هکند، ب يمطرح م "خدا

ثال م ي)برا هنگارش شد يا از اصطالحات فلسفهزبان کتاب مقدس و ر هب هيتک

در  هدم شيمان، تنظيما در سمبل ا يبرا هک يشکل ه( بيکتا بودن پدرآسماني: 

ات. هات افرايش از زمان حيپ يم؛ درست کميهبا آن مواج هيقيمجمع اسقفان ن

ن يننچيآثار توانمندش ا هم کيک کنيمان نزديا هش را بيا تا خويدوست ، ب يا

ز است و رويل پيمان تا فراز آسمان بلند است.  بر سيا هک يراست هپرشمارند :  ب

جات ر نياز شمش هد. اوست کهش ديم است توان زايعق هآنچ هب هم اوست که



 

32 
 

 يران را آزاديتنگدستان را ثروت و اس هرون کشد. اوست کيبخشد و از گور ب

ا را شکاف يا را براندازد. درهد و آتش هد يياهدگان را ريرنج کش هد. اوست کهد

د و گرسنگان هدن ديدر عطشند آب ِ نوش هرا ک يکند. آنان هرخن هد و در صخرهد

رون آورد. امواج يب هياوهد و از همردگان بازد هرا ب يزندگ هر کند. اوست کيرا س

ا را ها را او فاتح است و باروهماران را شفا بخشد. ارتش يسکوت بخواند و ب هرا ب

ا را خاموش ه هران ببندد و شعليش ي هپوز هم اوست کهران کند. و يو هاوست ک

ن يا يبر شود. تمامهرا هشکو هکند. خودپسندان را کوچک کند و فروتنان را ب

مان يا هنک، آنچيست. و ا يانجام شدن همان است کيموجب ا هآثار توانمند ب

ن و يآسمان و زم ي هننديکس اوست و آفر همهسرور  هخدا، ک هاست : اعتقاد ب

 هتورات را ب هد، کيش آفريصورت خو هآدم را ب هاست؛ کهدر آن هرآنچها و يدر

 هح موعود را بيت مسياهن اد و درهامبران نيش در پيد و از روح خويبخش يموس

افتن مردگان است و سرانجام اعتقاد يجان  هما را اعتقاد ب هان فروفرستاد؛ کهج

 ن است.  يخدا ا يسايمان کليد. ايراز تعم هب

من، افسون يوزمان، از فال و ُ هم ازمراعات ساعات وشبات وحالت مايگذرکن هک

ند و از زبان ياه يبد آالت هات عبث کي، ازنظريوشکم چران ياشيوجادو، ازع

 يادت دروغ برزبان مان جارهش هواز زنا. ک يانه، از بد دهبنديسخنان فر هب يباز

 يقيقسنگ ح يبر رو همان کينانند آثارايا يراست هم. بينورز ييدوگو هنشود، ک

 هازباال س هتمام بنا از آن، رو ب هآن کس ک يح، بررويمس يعنياند  هگرفت يجا

 يما معرف هات رادرکتاب مقدس بهافرا ياهداشتن آموزش هشين متن ريرد. ايبگ

                                                           کند.             يم
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 فصل دوم

 هاميق يبن نظام

 يکوکاريمان و ني: ا هاميق نظام ياهانيبن –الف 

 

 مان :يا

 يفارس ه)بات هافرا يشود، سادگ يم ينجا معرفيدر ا هک يحيمان مسيا هديچک

 يز را بر کتاب مقدس قرار مير چهان يد : او بنهد يرا نشان م اد(هفر يامروز

بعد،  يچند هکند، ک هاشار يونانياز اصطالحات  هآن دست هب هآن ک يد، بهد

ا نجيات در اهند شد. متن افراهمان خواين شرح ايا يدگيچيل و پيسبب تکم

 د :يآ يم

 

 

 شخص خردمند هاعتقادنام

 ن است :يمان اينک ايو ا

 م،يباش همان داشتيا همهخدا، خداوند  هب هک

 د، ياست را آفرهدر آن هک هرآنچها، و هاين، دريآسمان، زم هاو ک

 د،يصورت خود آفر هآدم را ب هاو ک
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 داد، يموس هتورات را ب هاو ک

 امبران فرستاديروح خود را در پ هاو ک

 ان فرستاد.هج هرا ب ح خوديسرانجام مس هو او ک

 م يباش همان داشتيبرخاستن مردگان از مرگ ا هب هک

 م.يباش همان داشتيد ايراز تعم هب هن کيا هو باالخر

 خدا. يسايمان کلين است ايچن

 

 يد زندگيبا يم هکند ک يز ذکر ميرا ن يات اعمالهن شرح، افرايا ءهدر ادام    

کند.  زيار پرشمار بودند، متماين بسيرهن النيدر ب هان، کيودهيان را از يحيمس

 يح مين تصري، او چنين درس اخالقيا ياساس ياه هپس از مشخص کردن نکت

 باشد. هح، بنا شدي، مسهاد صخريد بر بنيما با يزندگ همه هکند ک

  

 ت آدابيخود را از رعا هن[ کي]ا

 ا، ها و فصلهها،  ماهو سبت اهساعت

 ا، ها و جادوها، افسونها و فال هطلسم 

 ا، ه يو پرخور يوترانهاز ش

 رند يآن شر ياهابزار هک يا هودهيم بياز تعال

 ، هبنديسخنان فر يو از اغواگر

 م. يا سازهاز دشنام و زنا ر



 

35 
 

  هادت دروغ ندادهش هک

 نباشند. هگفتار و کردارمان دوگان هو ک

ا هنيدارد، ا هيح، تکيمس يعنين، يراست هبر آن صخر هک يمانيدر واقع، اعمال ا

 شود. يعمارت بنا م همهبر او  هک يا هستند، صخره

 

 هجينت

مقدس  ياه همان در نوشتيا هگر درباريد ياهزيار چينوز بسهدوست من،  يا   

 يز، من آن را برايچ همهان آن يام، در م هتو نوشت هب هک ين اندکيستند. اما اه

تو  ها ک، تياموزيگران بيد هو ب يتو آن را بدان هکردم، تا ک يادآوريتو  يکوکارين

 گران تو را باور کنند.يد ه،  و کيباش هباور داشت

 يا هن کشت شديمانند زمه،  تو يو آموخت يمان را خواندياعمال ا هک هو آنگا

و   (8: 8؛ لو 9: 4؛ مر 8: 13 يمتاست ) هکو در آن افتاديبذر ن هبود  ک يهخوا

 بذر.ک ي يازا هب يساست،  صد، شصت و  هداد محصول

ش و يکو، دوراندي،  او تو را خادم نرفت يهخود خوانزد خداوند  هب هک هو آنگا

ملکوت خداوند  همان بزرگش، بيلطف ا هب هد خواند  که( خوا21: 25 يوفادار )مت

 است. هخود داخل شد

 

 ابد.ي يان مينجا پايمان در ايشرح ا                  
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 شرح محبت

 

 : يکوکارين

بر اساس  ه، کيحکم منج هگاني کوشد تا يم يرانيم ايخود، حکدر شرح دوم 

 د :هاست، را شرح د يکوکارينمانا ه( 7: 4و ي 1رسول ) يوحنايسخن 

 شناسد... يو خدا را م هشد هکند از خدا زاد يمحبت م هر که»

 «را خدا محبت استيز

 

 فرمان محبت دارد  هب يز بستگيچ همه:  هديچک

 

امبران يپ ياه هو نوشت يموس عتيشر همه هک  ن دارميقي، دوست من يا .1

 هد: تورات و نوشتيگو يما م دهندهدارند. در واقع نجات  يدو فرمان بستگ هب

خود را با  يدارند :  خداوند خدا يدو فرمان بستگ هن بيا هامبران بيپ ياه

منوع خود را هتوان خود محبت کردن، و  همهرو و با ين همهجان، با  همه

؛ 27: 20، لو 31-29: 12؛ مر 40-37: 22محبت نمودن )مت مچون خود ه

 وکند،  تورات  يا اطاعت نمهن از آنيقيبا  هک يکس ه(. تا آنجا ک5: 6تث 

 (.31: 16توانند او را متقاعد کنند )لو  ينم امبرانيپ ياه هنوشت

فرمان  رد و دويگ يم هجيرا نت يکوکارين همان، نگارنديا هن پس از ارائيبنابرا -2

 کند : يم يادآوريبودند،  هشد هارائ يسيع هليبوس همانطور کهق را يد عتهع
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ن دو فرمان را در سرتاسر ي(. او ا40-37: 22منوع )مت همحبت خدا و محبت 

، را يکوکاريو ن همان ارتباط داديکند، سپس آن را با ا يم هق مطالعيد عتهع

 هاردرب هژيآموخت، بو ما هش بياهو کار يزندگ هليح آن را بوسيمس همانطور که

 سازد.  يا، مطرح مهبخشش خطا

 

 

 مان و محبتيان اين: ارتباط ميشيبا شرح پ هدر رابط

 

 ارم ن گفتيرا در ابتدا، در نخستيدوست من،  ز يتو نوشتم، ا ها را بهنيا همه

 «نظام»ن يا همان است کيا يبر رو هبودم ک هتو نشان داد همان، بيا هدربار

 م.يا هآن استوار شد هيما بر پا هک يشود، فرمان هادهاد نيتواند بن يم

 

ت عيشر همه هاورم کياد تو بي هتو نوشتم تا ب هن گفتار دوم خود، بيدر ا

ات نج ها کهمانهدارند،  يدو فرمان بستگ هامبران بيپ ياه هو نوشت يموس

امبران را يپ ياه هو نوشت يعت موسيشر همه ها گفت کهآن هما دربار دهنده

 دارند.در بر 

 

 همان است کين در ايمان است،  و ايا هعت در بر دارنديشر هک يدر حال

ن دو فرمان ين بر اساس ايرد،  آن محبت راستيگ يم ين جايمحبت راست

ز مانند يمنوع خود را نهخود را محبت کند،  و  يانسان خداوند خدا ه: ک

  خود محبت کند.
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 اهمحبت، بخشش خطا هفرمان دوگان

 

ن يتو از محبت بر اساس ا هب هدوست من، ک ي، اهمن گوش فرا د هپس ب .1

 م.يگو يدو فرمان م

ما نشان داد.  در  هآن جان بخش ما آمد،  شور محبتش را ب هک ينگامه

بت گر را محيکدي هن فرمان من است،  کيا»د : يگو يشاگردانش م هواقع او ب

 «.ديکن

ن ينچنيست،  او ايمحبت چ هد کها نشان دهآن هب هآن ک ين، برايافزون بر ا

لعنت  يد،  و براييدشمنان خود را محبت نما»کند:  يا گوشزد مهآن هب

ا ند و شما رهد يشما را آزار م هک يآنان يد، برايکنندگان خود برکت بطلب

 يا مهآن ه(،  و باز ب28-27: 6؛ لو 44: 5)مت « ديکنند دعا کن ين مينفر

شما  يکيکند،  ن يشما را محبت م هد کيکن يرا محبت م ياگر کس»د: يگو

د، کن يتو را محبت م هک يکن يرا محبت م يست؟  در واقع اگر کسيدر چ

ند را ک يا را محبت مهآن هک يشان کسيکنند :  ا ين ميز چنيمانان نيا يب

ن يز چنيکاران نهران و گناي(.  باجگ32: 6؛ لو 46: 5)مت « کنند يمحبت م

در  هد، کيا هشد هخواند ييپسران خدا هکنند.  اما شما، از آنجا ک يم

 يز محبت ميناسپاسان را ن يحت هد کيمانند او باشهد ياست،  باهآسمان

 (. 35: 6)لو « کند

د شد،  يهخوا هديد و بخشيببخش»د : يگو ين ميمچنهما  دهندهنجات 

شدار هن با يمچنه(.  و 38-37: 6)لو « د شدهخوا هشما داد هد، و بيهبد
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 زيد،  پدر نييخود نبخشا همردم را نسبت ب ياهريتقص د : اگريگو يم

 (. 15: 6)مت « ديد بخشهان( شما را نخواه)گنا

تو خطا ورزد، او  هاگر برادرت ب»کند :  يما گوشزد م هن بينچنيدر واقع او ا

 «تو خطا ورزد، او را ببخش هفت بار بهک روز ياگر او در  يرا ببخش،  و حت

 (.3: 17)لو 

 

 يما م دهندهنجات  هد،  بين سخن را شنيشمعون پطرس ا هک ينگامه .2

ا ا تيد او را ببخشم؟  آيمن خطا ورزد، تا چند بار با هاگر برادرم ب»د : يگو

 فتادهتا  هفت بار،  بلکها هتن هن»د : يگو ياو م هخداوند ما ب«  فت بار؟ه

او ک روز بر يتو خطا ورزد، در  هبار ب 490اگر  يفت )بار(.  حته همرتب

 (.22-21: 18)مت « ببخش

 

 

 هفتهفتاد هق. يد عتها در عهش خطايبخشا

د :  با يم را بخشياورشل اهبار هش است  کيکوياو مانند پدر ن هاز آنجا ک    

سال  فتادهمدت  ها را در آنجا بهد بابل،  او آنيتبع هل بيفرستادن پسران اسرائ

ا را هآن  بود، همتاثر شدد شدگان يش مانند تبعياهدلمجازات کرد.  اما چون 

 روز خود هانيدر م اهبارا را هم آورد.  او آنهکاتب در کشورشان گرد يعزرا هليبوس

 سال. 490 يعنيسال،  هفتهفتاد هد،  پس از يبخش
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 نظام ياعضا –ب 

اد هشنيپ هاميق يبن ر عضوه هب هرا ک يدفهن شرح خود، يات در ششمهافرا    

 هاست ک يمان تقدسه يسادگ هن بيد. اهد يل شرح ميتفص هکند را ب يم

 هک بيما خود را نزد هنگارند هد کيم ديهاد کرد و خواهشنيپ يسيخداوند ع

 ر سطر نوشتار خودهبا در يکند و تقر يم هآن را مطالع هدارد ک يم هنگ يليانج

 يشيژرف اندز از يو ن ياز سادگ ينوشتار او رنگ هجيکند، و در نت ياز آن نقل م

 يهالدف دعوت ه هبتواند ب ير کسهد تا هد يم ياريبس ياهدارد... او اندرز

 هرا ک يدف کسانه هم کيا هديا را برگزهن اندرزياز ا يش برسد. ما برخيخو

ب يرتن تيا هکنند. ب يف ميتوص يخوب هستند را به هن گرويت در ايان عضوهخوا

 هدش هفراخواند يروحان يزندگ هب هکنند ک يگمان م هان ما کيدر م يآن کسان

 ند. هص ديخود تشخ هخداوند را دربار هند توانست ارادهاند خوا
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 فصل سوم
 ست شوديد در نبرد زيو با هد بنا شديبر تعم هک ينظام

 

 ديالف: تعم

ر يان سايدر م هک ينظام، سند ين سند در مورد اعضاينگام خواندن اههب

ند د تعجب کنياز خوانندگان ما شا ياست، برخ ياساس يم پارسيحک ياههنوشت

ن يمهپردازد. يد نميوم تعمهح مفيتشر هب يچ پاراگراف نسبتاً طوالنيهچرا  هک

 يخوبهن حال، او بيکند. با ايات صدق مهر رساالت افرايامر در خصوص سا

 واسطه ها بهتوانند تنياست، نم هل اخذ شدياز انج ها کهن اندرزيا هداند کيم

 ين امر ضروريا يالقدس براض خدا و قدرت روحيف هنسان دنبال شود، بلکا

 م؟يابييد نميخاص و مبسوط در خصوص تعم ياياست. پس چرا بررس

دان فرزن» همربوط ب هن نگارنديا ياههاست: کل نوشت هار ساديل آن بسيدل

بر  يخاص از زندگ يخدمت نوع هن دعوت بيباشد. اما اي( مهاميق ي)بن« دهع

 نيح است، و ايمس يسيع يس برايد و تقديت و مطالبات تعمياساس روحان

ادت در هو ش ياتحاد عرفان يدر ژرفا يت زندگياز آن تمام هاست ک ياهشير

 يارسم پيک از رساالت حکيچيه هن، گرچيرد. بنابرايگيسا شکل ميبطن کل

ا ن موضوع ريا، اما هافتيد اختصاص نيوم تعمهروشن ساختن مف هطور خاص بهب

 طور خاصهن متون بيا هن است کيم. درک ما ايابيياو باز م ياههدر تمام نوشت

ن يستند. اهعضو نظام  هک يافتگانيدي، تعمهشد هافتگان نوشتيديتعم هخطاب ب

 8-7:1متن جدعون در کتاب داوران  يبرا هم کيکنيدرک م يتيمهرا از ا هنکت
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موضوع  هرت، بيت حياهبا ن هاست ک هموضوع جنگ مقدس قائل شد يو برا

 است. هن رساالت مختلف تکرار شديو غالباً در ا هافتيوند يد پيتعم

 هسندينو هم کيکنيرا کشف م هن نکتيد، اياکنون، و در ارتباط با تعممهاز 

ن راز مقدسِ ياند تا مطالبات اهشد هفرا خواند هک يآنان هداند کيمورد نظر ما م

ش ياههو با وسوس« دشمن»با  يد در نبرديکنند، با يق زندگيعمطور هرا ب هياول

ن يد داشت. اما اهخوا هادام يدر تمام زندگ هک هرحمانيب ير شوند، نبرديدرگ

القدس ن راز مقدس، روحيدر ا هشود، بلکيد آغاز ميتعم ها از لحظهتن هنبرد ن

ش ين آزمايتا در ا سازديم مهن امکان را فرايا هم کياهافت داشتيمدافع را در

م يدرا تق يکوچک ينک بررسيم. ايبمان ي، وفادار باقيياهن يروزيو پ يطوالن

 هو ب هنوشت« يحيمنابع مس» هدو مُجلـّد مجموع هسنديدست نو هب هم کيکنيم

م. پس از ياهو ما تمام اسناد خود را از آن استخراج کرد هافتيات اختصاص هافرا

ستند در خصوص ه يياهيريگهجيا نتهنيات، اهاافر هرسال 23مجموع  همطالع

 م است.هو م يمينقدر قديا هک ين اثريد در ايتعم

 

 دينظام و تعم ياعضا -ب

ن ييمچون آهست؟ نخست، آن ينظام چ يادِ اعضاهن نيد در اينقش تعم

نش جنگاوران يگز هات آن را به، و افراهف شديجنگ توص يافراد برا يگردآور

-7:1است )داور  هکرد هيحرود تشب ي هچشم ينگام ماجراههتوسط جدعون ب

 قياز طر ينش مقدماتيک گزيرد: يگيصورت م هنش در دو مرحلين گزي(. ا8

 هشد ينيبشيپ 9-20:5 هيدر تثن هک ي، مطابق روشيفراخوان و اعالم عموم

ق آزمون آب، تعداد را سخت ياز طر هرد کيگيصورت م يديجد ياست؛ بازشمار
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بودند،  هماند يباق 22ر000از  هک ينفر 10.000د، و پس از آن، از هديمش هکا

 هخود باز گشت ياههخان هب يپس از اعالم عموم هک ينفر 22ر000آن  يعني

 هصورت گرفت ک يافراد توسط آنان يماند. گردآور ينفر باق 300بودند، فقط 

سا و ين کلمچون واعظاهگر يد ياهدر جا هبودند، ک« نواختن کرّنا»مسؤول 

« مانينان، کاتبان و حکهکا»شان ينجا اياند. در اهشد يمعرف هن جامعيمسؤول

 اند.هشد هخواند

 نييآ ياه، رد پاهن صحني، در اهنکرد هتوج هيتذکر تثن هب هک 31آ. ووبوس

صوص ن خيافت در اييم يليد و در آن دليديرا م هنهک يد با خصلتيش تعمياين

 هدمجرد ماندن انتخاب ش يبرا هرند کيد بگيتوانستند تعميم يا کسانهتن هک

کند، و عادت ينم يش معرفياين نييمچون آهرا  هن صحنيات اهبودند. اما افرا

ن يد. اهد همقدس را ارائ ياهراز يدر خصوص روش برگزار يعمل ياتيندارد جزئ

ن يبطمخا هم بين حکيد را دارد: ايتعم يبرا ينيمات ديشتر حالت تعليبخش ب

 يا حتيان شي، کشينيمات دين تعليد معلميشا -شان عضو نظاميکش يعنيخود، 

شان يا يدارد؛ او برايم هان عرضهدخوايتعم يا براهاز اندرز ييالگو -اسقفان

 ياهيراز اول»د، هديق را انجام ميدعتهد در عيتعم ياههاز نمون يکياز  يريتفس

 يبرا ييالگو»ن خود يمخاطب هاو ب« است. هشد هجدعون نشان دادنشانهدر هک

 يانيحيمس يبرا يترطور خاصهب هد کهديم هارائ ينيمات ديتعل يبرا« هموعظ

ن شايسا سازند: ايد، خود را وقف کلينگام تعمههند بهخوايم هسازگار است ک

 نيا اند، درهديگرد هز آگاياند، اما از مشکالت آن نهق شدين آرمان تشويا هاً بيقو

د يام هک يزمان -دهديدات خود را نشان ميدهرون تيجفا و جنگ از ب هزمان ک

                                                 
31 A. Voobus 
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ت يحيمس هروم ب يدن امپراطوريگرو هرفت کيم ياييحايور ملکوت مسهظ هب

 .32شوديآن تصور م همچون مقدمه

 ه، بهانتخاب شد« انيانزواجو» يگردآور يمچون الگوهجدعون  ياگر ماجرا

ل ين دليا هر مناسب است: جنگاوران بياز تصاو هآن آکند هن منظور است کيا

فتند )در ايستند و نمياياند، سر پا مهقرار گرفت هدر صف سپا هاند کهانتخاب شد

مانند، و پسران يمان خود راسخ ميشان استوارند و در اي، در مرگ(؛ اهگنا

-يودهيدر محافل  هسازد کيخاطر نشان م 34يستند. پدر موره 33امتيق

 يان فعل عبريت واژگان مهشبا يدانند، احتماالً نوعيم يعبر هک يحيمس

ور ه)غوط« عمَد» يانيسُر هستادن، خدمت کردن( و واژيسر پا ا يعني« )عامَد»

 هد کيافتگان جديديتعم هک يطورهب -کننديم هدهد گرفتن( مشايشدن، تعم

. کننديم يح تلقيفرمان مس هب يباشهمچون آمادهستند، خود را يايسر پا م

د: هديش ميشان را نمايت ايگر از روحانيد هن جنبيز چنديل سگ نيتمث

افت يدر ش درياين نييآ تجربه هاند، نخست بهدر دست خود گرفت هدن آب کينوش

ماند و او يصاحب خود وفادار م هدارد. سگ تا حد مرگ ب هاشار يراز سپاسگزار

 يبانهنگ هشان بياست از شاگرد؛ ا ياهن نمونيکند و ايجا دنبال م همهرا در 

 ياهن نمونيکنند: ايخواب( و روز و شب پارس م يگرفتن برا روزهپردازند )يم

                                                 
اين دورۀ زماني، بسيار متالطم است و اعضاي نظام خود را مانند سربازان سپاه و نخبگاني تلقي  32

ارمغان اند تا نجات را براي تمام مردم بهشناختي از سوي مسيح درگير شدهکنند که در نبرد آخرتمي

همين دليل  آورند. مسؤوليت ايشان خطير است و سقوطشان ممکن است باعث هالکت ديگران گردد؛ به

نقر از سوي حکيمان  300اند و گزينشي سخت صورت گرفته است: فقط شکنان تهديد شدهاست که پيمان

اند که پس از هشدار اوليه خود را وقف کرده و مسؤولين کليسا از ميان تمام انبوه جماعتي انتخاب شده

زيرا طلبيدگان بسيارند و »فرمود:  کند کهبودند، و افراهات در اين امر، تحقق کالم مسيح را مشاهده مي

 (.22:14)مت « برگزيدگان کم.
ستادن، يعني سر پا اي« قوم»از فعل « قيامه»شناختي کلمۀ تمام اين واژگان مرتبط است به محتواي مفهوم 33

 کرده.استوار، قيام
34 P. Murray 
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ار ش را برگزياين نييخوانند، آيمقدس را مکتاب هوقفيب هک ياست از کسان

 پردازند.يم ميتعل همناسب و نامناسب ب ياهکنند، و در فرصتيم

 د سر ويش تعمياين نييبا آ ييگو هک يجدعون، طور يماجرا يپردازهصحن

 هورود ب يخود برا يمچون آرزوهد را يتعم هاست ک يکسان يم، برايکار دار

د يتعم ايآ هد کهديماً پاسخ نمين سؤال مستقيا هات بهکنند. افرايم ينظام تلق

 هرا ک يآنانان، يانزواجو همقدس باز کتاب ييالگو همگان داد. او با ارائه هد بيرا با

د. هديص اندرز ميو حس تشخ ياريشه هاند خود را وقف سازند، بهم گرفتيتصم

ز يشان نيا هاست ک يهي، بدهکردانِ ازدواجيحيمس يعنيگران، يدر خصوص د

ر ند، و ديآينزد آب م همهات، هزعم افراهابند؛ در واقع، بيد بيتوانستند تعميم

، ينيمات ديشدار در طول تعله، پس از هبزرگان جامع هاست ک يتين موقعيچن

 همدارک مربوط ب هرند. گرچيپذينند و وقف آنان را ميگزيرا بر م« انيانزواجو»

ادت هد مرتبط باشد با شيبا يم پارسيادت حکهاندک است، ش دورهن يا

د بکارت همشتاق است ع يکس هچنانک»د: يگويم هک 35«ينيتستامنتوم دوم»

 هجينت نين چني، و از ا«رنديد بگيگران تعميش از ديشان پيا هببندد، باشد ک

 .36شونديم هد داديگران، پس از آن تعميد هشود کيم

، دهديم هنظام ارائ ياعضا هات بهافرا هد کيتعم همربوط ب ينيمات ديتعل

در  يم پارسيگردد. حکيجدعون و جنگ مقدس نم ير ماجرايتفس همحدود ب

. در 37دهديقرار م هگر را مورد اشاريو متون دگر يد ياههگر، جنبيد ياهچارچوب

                                                 
35 Testamentum Domini 

هاي  آنکراتيت و تحت فشار نهضت« انزواجويي»رسد که تحت تأثير آرمان نظر ميکم بهدست 36

(encratites)اي که متأهل بودند سر باز ، بسياري از مسيحيان از دريافت تعميد در تمام طول دوره

هارم ميالدي، دادند. در نيمۀ نخست سدۀ چو اين امر را با وجود اندرزهاي شبانانشان انجام مي -زدندمي

 دادند.ها افراد متأهل را تعميد نميمارسيوني
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د همانا ورود در عهن و اعتراف، يه، تديورهغوط ياهنييآ همراههد بيواقع، تعم

 هگانيا بين دنيا ياههدغدغ هنسبت ب هرا ک« يانيانزواجو» هک يدهن است، عينو

 يکامل و نبوت يقيطرهن را بيشدگان اگرداند. وقفيک ميح ياند، با مسهشد

ام نظ ياعضازاهدانهاز آرمان هشوند کين محکوم نميکنند؛ افراد مسکيست ميز

گر يد هاز ستار هک ستاريست، و ه يدرجات ييکوي. در ن38ماننديدور م ياندک

 درخشانتر است.

 

 يد و راز مقدس سپاسگزاريتعم -پ

قرار  هنظام مورد توج يبا اعضا هات را در رابطهد نزد افرايتعم قبالً مطالعه

تمام  و بر اساس يم پارسيحک ش در اعتقادنامههگايل جايدلهد بيم. اکنون بايداد

                                                 
گشوده شد، آن هنگام که خودش « نبي بزرگ»تعميد واقعي همانا چاه يعقوب نيز هست که از سوي آن  37

راز  -حمرگ مسي -اش گشوده شد و همگان توانستند از آبش بنوشند )ارتباط با تعميدتعميد يافت و سينه

ئيل با روغن اشاره کرد که نبوتي بود از افرادي که ين بايد به تدهين سنگ در بيتسپاسگزاري(. همچن

عالوه، تعميد به گذر از درياي سرخ تشبيه شده که شستن پاها اصل نمونه است، شوند. بهمسيحي مي

 همچون راز مصائب خداوند؛ يا همچنين تشبيه شده به گذر از رود اردن، آن هنگام که يوشع قوم را بار

مسيحي در بارۀ ختنۀ دوم )جديد( اغلب از سوي -ديگر با چاقوي چخماق ختنه کرد؛ اين موضوع يهودي

کار برده شده است )چيزي مشابه در تعميد نوگروندگان جديِد يهودي وجود دارد که مرتبط شده افراهات به

شمار روحاني داشته باشد اب بيسازد تا اعقبرد که ابراهيم را قادر ميبه آيين ختنه(: او از ايماني نام مي

ۀ ها دريافت داشته بود. اين ختنکه اين امر مطابق است با نام او و با برکتي که در ارتباط با فراخوان قوم

؛ اين سازدمنزلۀ قطع کردن ارتباط با اعمال بد است که شراکت در بدن و خون مسيح را ميسر ميقلبي به

د؛ دهسايد و مؤمنين را صيقل ميپذيرد که مفاصل را ميصورت ميختنه توسط شمشير دو دَِم کالم خدا 

بست و سالح تهاجمي است، به هر اين شمشير که همان داوري خلع يد است که در گذشته باغ عدن را مي

مند هاي درخت اوليه بهرهکند تا از تعميديافتگان دفاع کند، يعني از کساني که از ميوهطرف حرکت مي

شود. تعميد که نشانۀ حيات است داده مي« نيکو»واسطۀ سخاوت آن ايي که از سر لطف و بهههستند، ميوه

بخش و بيعانۀ الوهيت ناميرا است که سه نام متعالي و پرجاللش باشد، عطيۀ روح حياتفرد ميو منحصربه

دن را در قيامت بلعد و بشده را مياست که روحِ زنده« روح»شود. همين بر سِر تعميدخواسته خوانده مي

ر که د« روح»همين  -شود و به استقبال مسيح به پرواز در آيد« روح»خواهد پوشانيد تا تماميت انسان 

را  طور هميشگي تصاويرتوان تقريباً بهکند. به اين ترتيب، ميحال حاضر، تشخيص معرفت را عطا مي

 آورد.دنبال ميادامه داد، تصاويري که يکي ديگري را به

 
شوند، به اين توانند در تجرد زندگي کنند، از سوي افراهات محکوم نميي زاهداني که ديگر نميحت 38

 شرط که وضعيتشان روشن باشد، يعني آشکارا ازدواج کنند.
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از  ها کها و نمادههاز نمون يهم. انبويآن باز گرد هبخشش، بعمل نجات

ابند تا راز آن را ييم تداخل مهشوند و با يزد، مطرح ميخيمقدس بر مکتاب

 يخط يشکلهب هما ک ياهها از مقولهنيبازگو کنند و راز مقدس آن گردند، اما ا

ت اهروند. در واقع، افراياند فراتر مهشد يبندهز طبقيب تمايو مطابق با ترت

را  هآنچ هپردازد، بلکيش نمياين نييآ يف رسوم برگزاريتوص هب يماد يشکلهب

، و دارديان ميب يصورت عرفانهد بهنيسا را بنا ميکل ياهرسوم مختلف راز هک

 يريکند، تصاويم يدارد بازيم همقدس عرضکتاب هک يريبا تمام تصاو هآزادان

متا هيب« دِيمروار»ز آن يانگرتيح مکاشفه يانسان ياههمچون جنبه هک

 هنشدکير و تفکيناپذکي، در سطح راز، تفکيد و راز سپاسگزاري؛ اما تعم39ستنده

د يمش، بعد از تعياين نييب آي، در ترتيراز سپاسگزار هنکيبا ا يستند، حته

 .40رديپذيصورت م

مچون هشود، يم يادآوريسا يمقدس کل ياهتوسط راز هرا ک يات نجاتهافرا

ح ير مسد هک يکند، نجاتيف ميش توصيدايکتاب پ هشت گمشدهب هبازگشت ب

د مرگ داننيم هک ينيشود، مؤمنيد مين توليصورت راز در مؤمنهو ب هافتيتحقق 

شود يالکت نمه هب يهگذرد منتيم هک يزمان هنکيا ،هامتْ مغلوب شديتوسط ق

با پدر  هح کيح بمانند، آن مسيدر مس هنکيشرط اهماند، بيدر منبع خود م هبلک

                                                 
 

اي را که توان شبکۀ نمادگرايانه، خواننده متوجه خواهد شد که نمي«هاي افراهاترساله»با بررسي  39

دار ساخت. براي مثال، مسيح در از هم گشود، مگر آنکه اصالت آن را خدشه حکيم پارسي در هم تنيده،

 آورد.ها را در خود گرد ميآن واحد هم تاکستان است، هم تاک و هم انگور، و همۀ نمونه

 
ميوۀ درخت زيتون در آن واحد، هم آب است، هم خون، هم روغن يا شير، و همسان است با ميوۀ  40

ها چيزي غير از خوِد تاک نيستند، يعني آن درخت حيات و درخت معرفت، مسيح مبارک تاک؛ اين ميوه

خونش،  و مؤمنيني که در او شراکت دارند و با آبي که از بطن او جاري است، از نان و شراب بدنش و

 شوند.شسته و تغذيه مي
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رد و تمام يگيقاً توسط آب صورت مين راز دقيا هب يک روح است. دسترسي

 يعنيستند، ه هشوند، اصل نمونيآب مربوط م هب هد کيدجدهع ياهقسمت

. 41قيدعتهآب در ع واسطههمختلف نجات ب ياهشکل يو آشکارساز يگردآور

 هرا ک يتيو مسؤول هتولد تاز يشاگردانش، راز شستشو ياهح با شستن پايمس

 .42کنديم يادآوريدارد،  يت در پين امر در قبال بشريا

دل  هاست ک يايدنين نوشيمچنهمچون استحمام است، ه هن آب کيا

ات ياو ح هسازد و بيد، عطش او را بر طرف ميشويماندار را از درون ميا

ور شدن در آب، هسپارند، با غوطيکالم خدا گوش م هب هک يياه. قوم43بخشديم

از  هشت است کهر بهمان نهن آب يرا ايشوند؛ زيراب ميز سيآن ن واسطههب

 ياههوير مهن نيجوشد؛ با وجود موانع، ايات ميدرخت معرفت و از درخت ح

ابد؛ يتواند بقا بيبدون آن نم هسازد کيم يجار ييايخود را با شفقت کامل بر دن

                                                 
 

ر و، و اين موضوعي است که مرتبط است با ختنۀ دوم، بعد از غوطه«انداز آبها تولد يافته»مؤمنين  41

)با شمشيِر « کندقطع مي»شدن در رود اردن؛ اين امر ارتباط دارد به ايمان خداي واحد که اعمال بد را 

بخشد، که اينها گواهي است بر اصالت اين ايمان: آب ا تحقق ميدو دَم که همان کالم خدا است( و احکام ر

اند، ايشان را دفن کرده است، و اين راز مصائب خداوند است؛ اما تعميد که ايمانداران در آن فرود آمده

واسطۀ تدفين، بدن فاني ايشان روحاني شده، بذر قيامت و بيعانۀ حيات گرديده است؛ زيرا آبي که به

شود تا ايشان را از مصِر دشمن شان را غرق سازد، همان درياي سرخ است که گشوده ميبايست ايمي

بَُرد و تواند ريخته شود تا فرعون و همدستانش را فرو برد، زيرا آن ميهمان همين آب مي -رهايي دهد

در دل شود. ها جاري ميکند؛ اين تعليم کتب مقدس است که همچون نهر حيات بر وادي انسانداوري مي

 شد.اي هستند که بدون آن، دنيا متالشي ميمسيحيان همچون چشمه-دنيا، عادالن

 
اگر من که آقا و معلم هستم، پايهاي شما را شستم، بر شما نيز واجب است که پايهاي يکديگر را » 42

گر بخشايش يبالند. اين تعميد ددر واقع، تعميد صرفاً شستشوي بيرون نيست که يهوديان به آن مي«. بشوييد.

دهد، زيرا تدبير عهد کهن گذشته است: معبد و چرخشت تاک اشعيا )تعميد کاهنان( گناهان را ارائه نمي

ديگر در جريان نيست. گذر از تعميد که به آبهاي جدعون تشبيه شده )که با نوشيدن سر و کار داشت(، 

خود را به کالم خدا بدهند، مانند همچنين بهترين محل براي آزمايش آناني است که قادرند تمام زندگي 

 سگهاي هشيار که صاحب خود را تا سرحد مرگ دوست دارند.
اصل نمونۀ  -(14:34و  7:37شود )يو دهنده، پس از ضربۀ نيزه، جاري ميآبي که از پهلوي نجات 43

شأ گناه و سقوط واسطۀ او گناه و نفس اماره وارد جهان شد: در واقع، زن من پهلوي آدم، يعني آن زن که به

شدۀ مسيح جاري  واسطۀ آبي که از پهلوي سوراخگذارد که به مي« آتش را در پهلوي آدم»است؛ وي 

 شود، خاموش گردد.مي
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ستند در دل انگور ه ياهمچون دانهدارند، يافت ميا را درههوين ميا هک يآنان

 دهديم هن انگور اجازيا هب هرد کيگيقرار م يآن برکت يبر رو هک هديدهلطم

 همطابق با اعتقادنام هآغاز، بذر کالم خدا کمان هابد. از ينسل تداوم ب هنسل ب

طا ا عيو بر دن هقرار گرفت يمتوال ياههيا و در عطهدهر عي، در مسيم پارسيحک

 يمچون طفله هن بذر کي. ا44ر سمّ مار استهات و پادزيم حهشود، مريم

و آشکار، بر  هشدهاش ، زادهوي، مهشد هن بکر، کاشتيم، آن زميمحبوب در مر

ا ن، بيستند: درخت آغازه يکي هک ياهويکند. درخت و ميب رشد ميدرختِ صل

تون و روغن، يشود )درخت زياش مکشوف مهويدر م ه، کيآسمان« ياهشير»

د، و يگشايرا م« باغ» هن مرگ کير ايناپذکاوش يانگور(. بارور هتاک و خوش

 شد، هگرفتم ياز مر هک يهگنايرا بدن بيکند، زيات را عطا ميح ياههعانيب

ن يمؤمن يبرا يعنوان خوراک روحانهشد، و ب ها بردهآسمان هن بيمچون تضمه

ن يشاگردانش داد و از ا هب هح آن را در شام آخر داوطلبانيشد. مس هگذاشت يباق

توسط آن  هنگام کهد، آن يآيشمار مهمچون مرگ به هبعد است ک هب هلحظ

ا هتن ين خوراک راستي. ا45شد هدودا در شب، خورهيشاگرد، پس از رفتن  هازدي

 .46کندير ميانسان را س هاست ک يخوراک

                                                 
 

رود( که از طريق آن کار مياين همان چربي درخت زيتون است )که براي تدهين پيش از تعميد به 44

اران کمالد، و توبهسازد، به ضعيفان روغن ميروشن مي که تاريکيها را»شويم، کاهن، پادشاه و نبي مي

 «.سازد.را به راز مخفي نزديک مي

 
گيرد، مرگي که ديگر اش داوطلبانه است و پيش از مرگ جسماني صورت ميعطا کردن زندگي 45

ديده ورزد، زيرا آن از انگور لطمهاش نيست. او بر روي صليب، از نوشيدن سرکه امتناع ميضابطه

وند(، شاي واحد بيان ميشود که تصوير طغيان است )در زبان ُسرياني، تلخي و طغيان با کلمهاشي مين

 آن هنگام که نام آن با وجودش سازگار نيست.

 
ها که به تاک متصل اي روحاني است، مانند آب آن زن سامري. شاخهآن سيرکننده است زيرا عطيه 46

سي ليسند. کرا مي« فقير»نوشند، سگهايي وفادار که زخمهاي آن مي هستند، ايمانداراني هستند که از جام
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 «هاميق»د است، هک عيد يتعم

 هردد بنا کيتعم هيرا بر پا« د فرزندانهع»ن يات اهافرا هاست ک يعيکامالً طب

در رُم،  يش شرقياين نيي، استاد آ47هيژيل ينام لوئ هب يباشد. در واقع، متخصص

د در يتعم ييدر مورد نمادگرا ياه، مقال22 هشمار ،48وميليکـُنس هدر مجل

د يان، تعمباست يش شرقياين ياهنييدر آ هکند کيد ميو تأک همقدس نوشتکتاب

 «.د فرزندانهع»، هف شديد تعرهبر ع يمبتن يمچون رسمه يروشنهب

 

 

 

 يانتهد و دعوت کيتعم

 يديعم، تهد بنا کرديض تعمينظام خود را بر ف يم پارسيب، حکين ترتيا هب

ح يام خداوند ما مسيکند و در قيم يهمراه، ما را يدر تمام طول زندگ هک

ارند، د يشيکش هکنند دعوت بياحساس م هک ينجا، بعضيسازد. از ايک ميشر

 شيعضو نظام امکان دارد کش يا برايشوند. آ هک سؤال مواجيممکن است با 

 شوند؟

 است: هن پاسخ مطرح شديات چندهافرا ياههدر نوشت

                                                 
شود، سازد، ناني که براي تمام دنيا تقسيم ميکند، خود را شير يا شراب ميکه نوشيندني را تقسيم مي

ه در افتد: يعني براي آناني کشده به آتش همچون برۀ گذر که همچون قرباني براي بسياري مقبول ميکباب

 شود،واسطۀ خون بخشيده ميخون به»دارند، کنند و خون مسيح را دريافت ميتعميد استحمام مي آبهاي

 «.يد.گوشوند و نيايش با آن کبريا سخن ميگردد، گناهان با آب شسته ميوسيلۀ بدن تطهير ميبدن به
47 Louis Ligier 
48 Concilium 
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، اندهکرد يشان خود را قربانيرا اياند، زهش شديافتگان کشيديتعم همه

د؛ کننيم برگزار مهقوم آن را با  همه هک يخصوصاً در طول راز مقدس سپاسگزار

 هد با تمام محبت خود نسبت بيالقدس، بات روحيداهشان تحت ي، اهعالوهب

 ادتهاند شهافت داشتيد دريدر راز مقدس تعم هک ينيات نويمگان، در مورد حه

تون و روغنش يدرخت ز هست و سوم و آخر خود، بيب هات، در رسالهند. افراهد

بخشد مشخص يات ميح هراز مقدس را کنشانهبا آن، هک»کند يم هاشار

ان و هنان، پادشاهاند: کاهشدگان کامل شدنيهآن، تد واسطههاند، و بهساخت

 هنيدر زم يجد يخطر يسا حاويدر کل يرسم يدار شدنِ خدمتهدهع«. ا.يانب

ن ينات چهافتگان است؛ افرايديمقابل دعوت تعم هکامالً در نقط هتکبر است ک

ش يکش«. گردنديات نميح ها باعث ورود بهتين و مسؤوليعناو»کند: يد مييتأ

 هاز قوم خدا. اسقف کين هاست ب يپاسخ هست، بلکيک حق ني هگاچيهشدن 

، است هگاني، آن شبان يسيع يجاهب هجامع ها و ادارهازين نيص ايمسؤول تشخ

 ياند براتويافتگان ميديان تعميدر م يکس هست و چه يياهازين هند چيد ببيبا

رد، ک هدهمشا يحيمس هرا در جامع يازين ين، او وقتين امر مناسب باشد. بنابرايا

ان يات در پاهد فرا خوانـَد. افراهديص ميمناسب تشخ هرا ک يتواند شخصيم

 هنش و دعوت بياسقفان در خصوص گز هم خود در باب شبانان، بهد هرسال

م چوپانان هخوايشبانان، مُصرّاً از شما م يا»کند: يم هين توصيانت چنهک

 «.د...ينگمار هکار و خوشگذران را بر گلا طمعياحمق، نادان، 

 بهتجرمات و يتعل واسطهه( بهاميق ي)بن« دهفرزندان ع»نظام  ياعضا هالبت

رند، يگ هدهرا بر ع يشيکش هفيشوند تا وظ هآماد يخوبهتوانند بيشان، ميروحان

ر کنند. د يروياز او پ ير امرهکوشند در يشناسند و ميح را ميمس يسيرا عيز
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 نوزه هک يآنان هخصوص بهد رسماً کالم خدا را اعالم کنند، بيشان بايواقع، ا

ن اعظم و هکا يجاهد در رأس قوم خدا و بيز بايشناسند، و نيرا نم دهندهنجات

را  يحيمس هنظارت کنند، جامع يح، بر راز سپاسگزاريمس يسيع يعني، هگاني

نام  هر گوسفند خود را به هکو کيدر اتحاد گرد آورند و مانند آن شبان ن

مراقبت ک از آنان ير هاست، بر  همگان دادهنجات  يشناسد و جانش را برايم

د بريکار مهب يحيمس هن جامعيمسؤول يات براهافرا هک يعمل آورند. واژگانهب

 هندنواز»، «هبناکنند»، «دبانيد»، «چشم بدن»، «نيمعلم»، «ايانب»عبارتند از: 

ن ي. چنهريو غ« اهديدارندگان کلهنگ»، «پزشکان»، «ساين کليواعظ»، «کرنا

ات و مترجم همتخصص افرا، 49رييژوزف پ-يخانم مار هک يرستهاست ف

م يم درک کنيتوانيق، مين طريا هاست. ب هکرد تهيه يم پارسيحک ياههنوشت

قرار  يبر دوش کس هداشت ک يهآگا ينيسنگ هفيحد از وظ هات تا چهافرا

 است. هشد هانت فرا خواندهک هب هرد کيگيم

خداوند  يکند از سوياحساس م هک ير شخصه هم کيکنيان، درک ميدر پا

م در مورد هن امر يندارد. ا يشيکش هطور خودکار دعوت به، بهشد هفرا خواند

وارد نظام  هک يمردان هاست ک يهيم در مورد مردان. بدهکند و يزنان صدق م

 هباشند ب هاز، آماديتوانند در صورت نيشوند، مي( مهاميق ي)بن« دهفرزندان ع»

در  شانيا هد بيراز تعم هباشند ک هآگا ديمگان باهند، اما هدعوت اسقف پاسخ د

ر هند. هانجام د يارزشمند و ضرور يد تا خدمتهديم يياهتيسا مسؤوليکل

و آن را در  هاو داد هب ييعطا هد خدا چهص ديکمک برادرانش تشخهد بيکس با

 (.12:7قرن -1خودش )ر.ک.  يک در جاير هکار برد، هسا بيتمام کل هخدمت ب

                                                 
49 Marie-Joseph PIERRE 
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اطل را ب هيبق هک يوجود ندارد، خدمت يانتهک خدمت واحد کيا هسا تنيدر کل

بدن  هرا چنانکيز»د: يفرماي، مهد کردييز تأيپولس رسول ن هک همان گونهسازد، 

 ک تنيار است يبس هبدن اگرچ ياعضا يمتعدد دارد و تمام يک است و اعضاي

ک ي هبع ما يجم هرا کيباشد. زين ميز چنيح نيدر مس ين زندگيمچنهباشد، يم

 را بدنيم. زيشد هديک روح نوشانياز  همهم... و يافتيد يک بدن تعميروح در 

دن ستم از بيدست ن هد چونکيار است. اگر پا گويبس هست، بلکيک عضو ني

 (.16-12:12قرن -1« )ست؟...ين سبب از بدن نيا بديباشم، آينم

 

 

 هاميق يعنيد، هن عييد، آيتعم

 طان ويرد کردنِ ش يعني -ديدات داوطلبان تعمهتع هم کياهکرد ها توجيآ

 ا در واقع دو بارهد قرار دارند؟ آنيش مورد تأکياين نييلحاظ آ هب -مانياعتراف ا

، درست ياصل هن و بعد، در لحظيش داوطلبياين نييآ هيشوند: در افتتاحير مهظا

در  «50فولدا ياهنييآ»م در هد هاز سد هاست ک ين امريد. اين تعمييقبل از آ

 همربوط ب« ين رُمييآ»م توسط هو در قرن شانزد هشد هداد يهمورد آن گوا

ا در کارتاژ )در شمال هنيسوم، ا همان سدهافت. اما از يم يم تعمهزديس يگوريگر

 يادآوريان ياند. در واقع، ترتولهمورد اجرا بود هيم در اسکندرهد يقا( و شايآفر

ر دست يز»، بار نخست «کننديم يرا نف اهدو بار بت»د ين تعميداوطلب هکند کيم

راً داللت دارد بر هز ظايژن ني، اثر اُر«ديهش ها بهاندرز»از  هک صفحيو «. اسقف

 ک انکار کاملي، و «دين تعميداوطلب ينيمات ديتعل دورهدر آغاز » هياول ينف

                                                 
50 Sacramentaire de Fulda 
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« ين رُمييآ» هد. لذا ممکن است کيتعم هدر لحظ يعني، «د با خداهع هدر لحظ»

ر هاست. در  هن را متداول کردهک يم صرفاً رسمهزديس يگوريگر هب مربوط

ور طهوم آن را بهابد و مفييم يشتريت بيمهصورت، در اثر تکرار، اقدام انسان ا

 د.هديکامل نشان م

مچون همان يطان و اعتراف ايش يارم، نفهسوم تا چ هپدران، از سد يبرا

ار ب هر کند. در غرب، سييبود تغش ممکن ياين نييبا خدا بود. جمالت آ يدهع

 يجلح را متيمس يسيع هتمسک مثبت ب يياهتنهبود تا ب يمان کافياعتراف ا

 يتزيتد، آنهن تعيشود تا از ا تهيه يفرمول هن بود کيم بر ايسازد. در شرق، تصم

د يعم، داوطلب تهينسان، در انطاکيشود. بد تهيهطان يگسستن از ش يبرا يرسم

 هطان، من با تو قطع رابطيش يا»نمود: يکرد و اعالم ميم همغرب نگا هنخست ب

کرد و يمشرق م ه؛ سپس رو ب«تو، با عبادت تو و با فرشتگانت هکنم، با شکويم

د. بودن يا ثانوهن تفاوتياما ا«. شوم!يتو متصل م هح، من بيمس يا»افزود: يم

 يش شرقياين نييق آياحساس خود را از طر هنداشت ک يسْ ژروم مشکليقد

ن يا تيمهر ايمنظور تفسهان بهدنيزر يوحناي، هيم ابراز دارد. و در انطاکياورشل

 ياههادآور گفتي هگفت کيسخن م يعاد يزبان هد، بين تعميداوطلب يآداب برا

با مرکب  هم، نياهح امضا کرديبا مس ياهدهمعا يمگهما »پولس رسول است: 

ا ظلم م؛ مياهت خدا را اعتراف کرديبا سخن... ما حاکم هبا قلم بلک هبا روح، ن هبلک

. «ن است قرارداد!يمان، اين است پين است امضا، ايم. اياهطان را انکار نموديش

ست دائماً در فکرشان حضور يبايد مهن تعيا هکردند کيان درک ميحيمس همه

 باشد. هداشت
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ق، يدعتهبا ع هسيساخت، در مقايمطرح م« دهع»ن يا هک يقطعاً سؤاالت

، تصور يد، اقدام فرديبود: خودجوش بودن داوطلب تعم يدينکات جد يحاو

د هات عيهد در چارچوب اليد بايات جدين خصوصيطان. اما ايبا ش يدهوجود ع

د ين تعمياست؛ داوطلب هشدهشناخت يامر يهابتکار عمل ال يدرک شود. برتر

 شانيسا، از ايق گفتار کلياز طر هخدا است کن يرند: ايگيمورد سؤال قرار م

ا شما خدا ب هک هآنچ»د: يگوين ميشان چنيا هن بيسْ آگوستيکند. قديسؤال م

ر کس شخصاً پاسخ هق، يدعتهو اگر بر خالف ع«. د است!هک عيکند، يآغاز م

 ه، بلکستيجسم ن هيگر بر پايقوم خدا د هتعلق ب هل است کين دليا هد، بهديم

: قوم خدا است هوستن بير صورت، منظور په. اما در ياست شخص يمانيا هيبر پا

 يم. بُعد اجتماعيريگيم يح جايان شاگردان مسيطان، در ميبا ترک صفوف ش

 است. يهيبد يد امرهع

لب و داوط هان برگزارکننديم يز روشن است، خصوصاً در گفتگويد نهتداوم ع

و  26-27:4 هي؛ تثن2-35:1ش يدايد است: پهد عيادآور تجديز يچ همهد. يتعم

شع ويمراسم مذکور در  يبود، برگزار هژن قبالً تذکر دادياُر همان طور که، هژيوهب

است،  يهال ياهيياهادآور ري هوشع کي ها، موعظهارخيدوران پاتر ي. برا24

د را هات عيضرور هشد کيمطرح م يدنبال آن، سؤاالتهمان بود. بياز ا ينماد

ان ياز خدا يکيا انتخاب يواحد،  يخدا يا عبادت انحصاريکرد: يعنوان م

 ياهجيوشع نتيبلند اعالم کرد. و  يخود را با صدا يل وفادارين. قوم اسرائيدروغ

 ، متمرکز کردن دل برهگانيان بيدور ساختن خدا هد بهنمود: تع هرا مطالب يعمل

ش صورت ياين نييبر اساس آ ينگهآز مطابق ضربيچ همهپدران. لذا  يخدا

 .ه، اعالم تمسک و قطع رابطهشدار، مکالمهرفت: يپذ
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ات کالم خدا يهبر اساس ال هد کهد عير تجدين تصويم ايدانيدر ضمن، م

ان و شينوک هب هح موعظي، در روزگار مسهشد هادهاد نيو بر آن بن هشکل گرفت

ر د. ديبخشيام مهرا ال« نيمان نويپ» هکومران مربوط ب هات منطقيسبک ادب

« قيو طرد»بر اساس موضوع  هد کين تعميداوطلب يبرا ينيمات دين تعليان ايپا

 خود هرسوالن موعظ هن راستا بود کيمهآمد. در يبود، رسم ورود م هم شديتنظ

د يتجد هب 8-10:6ان يش خود را. رومياين نييز احتماالً آيدادند و نيرا قرار م

خود را بر اساس  ياهاندرز هدر چند رسال پردازد.يم 14-30:11 هيتثن يفتوا

ار يکتاب اعمال در قالب اخت ياههاند. و موعظهو تمسک بنا کرد هطرح قطع رابط

 هن بطايش يينور، از فرمانروا هب يکيند: از تاريگويکردن و گذر کردن سخن م

 رد.يگيد قرار مهش عياين نييعتاً در چارچوب آيد طبين تعمييخدا. آ ييفرمانروا

ون مچهابان يد در بهبود. ع ييد زناشوهع همنزلهمان بين پيق، ايدعتهاما در ع

ان و هدنيزر يوحنايم، يل اورشلهل ايريس يل بود. برايخدا و اسرائ ينامزد

د هست. تعا ييز قرارداد زناشويح نيد با مسين تعميد داوطلبهع هيل اسکندريريس

د از اصطالحات مور هک يزيمان چه يعنيست، ين هسپا هورود ب همنزلها بهآنان تن

 يوحنايز ين هيدر انطاک يرا حتيشود. زياستنباط م هيدر انطاک هاستفاد

 ه( استفاد44ا ي 45، از مزمور شب زفاف )مزمور ير نفيتفس يان براهدنيزر

نامزد شدن  هب ييحايشکل دعوت مس هرا ب« کن يطان را نفيش»کند. او يم

ن و گوش خود را فرا دار، و قوم خود و يدختر، بشنو و بب يا»داد: يح ميتوض

د هکرد. عين کار را ميمه هيز در انطاکيل نيريس«. پدرت را فراموش کن. هخان

 هن موضوع است کي. لذا با ايعرفان ياست بر جشن عروس ياهد مقدميتعم

 کند.يد آغاز ميتعم يخود را برا ياههان موعظهدنيزر يوحناي
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خاص خود  يکاربرد عمل ي، داراييزناشو همچون رابطهد هاز ع ن برداشتيا

ن اين ازدواج در مييآ هقرارداد و غسلْ متعلق ب هنکيا هب هبود. در واقع، با توج

 توانستيخود، م ييزناشو ييز در نمادگرايش ورود نياين نييان بود، آيسام

ن يبود. در ضمن، ا هشدنيد سازد. وحدت تضمين تعمييدات را وارد آهعتاً تعيطب

مطرح  27-5:25ان يافسس يبايحضرت پولس در متن ز هاست ک يزيمان چه

سط تو هک ييسايوم، غسل کلهک مفيوارد ساختن  واسطههدر آن، ب هسازد کيم

را  يحيمس هک« کالم هليوسهغسل آب ب» هشود بيل مي، تبدهر شديهداماد تط

کر آن را ذ هطور خاص شاد بود کهب انهدنيد. لذا زريتعم يعنيکند، يس ميتقد

 هت بتوانسيد ميش تعمياين نييدر آ ييزناشو هعنوان رابطهد بهر عيکند. تعب

 ور شدن عمل کند.هن غوطييد و آهن عييان آيم يمچون واسطهب، ين ترتيا

ن است. با يمه ياهيانطاک-يش سورياين ياهنيير صورت، نقش آن در آهدر 

ود: شيد مطرح ميد، موضوع مادر بودن با تأکيسنگاب تعمشروع از برکت دادن 

ت يتح« اتيمادر ح» يبايسا، با عنوان زياست؛ آن، مانند کل« بطن مادر»حوضْ 

« ديتعم سا ويپسران کل» هشود کيم هت گفتينهشان تينوک هشود. بيم هگفت

 مان عروس است.هسا يش، کلياين نيين آيا يش از آن، در ابتدايستند. اما په

گردد، يان مهدنبال داماد پنهب هند کهديا او را در کنار رود اردن نشان مهسرود

د: يگوين مين سرود چنيد ساخت؛ اهآشکار خوا ياو را بر و ييحي هک يداماد

دامادِ  هنگام کهدم آن يد يايرت مرا در کنار رود اردن فرا گرفت و شگفتيح»

س يسازد و او را تقد هآماد عروس يرا برا ير شد تا جشن عروسهپرجالل ظا

منتظرش بود کدام  هک يدانست داماديبا بود، اما نميار زيکند... عروس بس

 «.ر فرود آمد.هن هب ييحير شد و نزد هداماد خودش ظا هاست... آنگا
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دْ راز مقدس آن است، يتعم هک« نيد نوهع»مقدس، کتاب هدگاياما از د

نجا يابد. از اي، تنزل يميمطابق روش قد، هساد يدهد عيسطح تجد هتواند بينم

 هتوج اهآن هد بيبا هشوند کير مهظا يشياين نييد، دو مکمل آيدر تعم هاست ک

 ن.يهد و تدياخراج ارواح پل يعنيداشت، 

 يسيع هسازد. موعظيخاطر نشان م« يشناختبحران آخرت»ن را يمان نويپ

 قبالً  ها کهمخالفت دورهن ياش و ظلمات مصائبش قرار داشت. اهان وسوسيدر م

ن چارچوب، ياست. در ا هطان آشکار شديح و شيان مسيبود، امروز م يمخف

 هداشت ب يياهمخاطرات و ر يبرا هرا ک يتيمهل، ايبر انج يمان مبتنيانتخاب ا

ن چارچوب يت ايواقع هد، بياخراج ارواح در تعم هرسد کينظر مهرد. بيگيخود م

 ياهش صرفاً دولتياين نييآ هست کين يواقع، کافد. در يگويپاسخ م يليانج

آشکار ساختن ارزش آن، تنش  يبرا هشخص عطا کند، بلک هرا ب يفرزندخواندگ

دارد. لذا حضور يان مين امر است، بيا همشخص هوج هرا ک يايشناختآخرت

 ياست، در فراسو يحالت اول، ضرور هد بهن عييباز گرداندن آ ياخراج ارواح برا

 ينعيسازد: يا مياح هک يساعت يليقت انجيآن، و حق همکالم ييقضا يهکوتا

 .يملکوت خدا و اعالم آزاد هب يکيگذر از تار

 يابد. در واقع، براييخود را م يقت بشريد حقهن عييآ هن جا است کيمهاز 

ست. هز يقابل درک ن هشود کيم همان گشوديد در ايجد ييايد، دنيداوطلب تعم

 هک يش قبطياين نييسا است. آيت کليحما ياو حاو يارواح بران اخراج يآخر

 الزم يروين هکند کيم يادآورياو  هزانو بزند، ب هد کهخواياز او م هن مرحليدر ا

ل و در مقاب هافت داشتيدر يگرير نام دهبرتر از  ينام هد کيآيم يکس ياز سو
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 ي، براهزانو در آمد هب هنم. شخص کهدر ج يد شد، حتهخم خوا ير زانونهاو 

 د بود.هروزمند خوايپ هشيمه

شد، يجز فرمول اخراج ارواح عطا م يگريا بدون فرمول دهمدت هن کيهتد

 يشکلهطان و اخراج ارواح. در واقع، بيش يز مرتبط است با نفير چهش از يپ

دشمن جرأت : »هاست در برابر وسوس يتينام آن را بر خود دارد. لذا تقو هياول

ند، يد ببهجيرون مين بيهن تدياز ا هرا ک يکند رو در رو بنگرد اگر درخششينم

ن يهتد ييمان نمادگراه يين نمادگرايلذا ا« سازد.ياو را کور م هک يدرخشش

ا ر يجذام هک ينهت کايا مأموريل بودند يت انجيدر مأمور هاست ک يشاگردان

 کرد.ير ميهتط

ل يانج ياهان زمانيش در بهگايبر جا هابد کييم يليتکم ين ارزشيهاما تد

، ها نکرداکتف« يسنت رسول»فرمول  هن بيش التياين نييگذارد. خودِ آيد ميتأک

ابعد ن ميهاست از موضوعات تد يينماشيپ هک هگر وارد ساختيد يفرمول هبلک

ات ي... حيبرا يسيحْ عيکنم... در خداوند ما مسين ميهمن تو را تد»د: يتعم

خورد. يچشم م هشتر بيم بين امر در اورشلياست. ا هوم آن مثبت شدهمف.«. يابد

از درخت »د يداوطلب تعم هد کهدينشان م هين اوليهن تديل، ايريزعم سهب

 هب هو شروع کرد هوند خورديبا پيتون زيدرخت ز هو ب هشد هکند يتون وحشيز

ا ابد بييب، آن انطباق مين ترتيا هب.«. يتون واقعيشراکت در روغن درخت ز

کند و يد: آن جدا مهن عييآ هدو زمان مربوط ب هو ب هتوب يبرا يليزمان انج

ارد ح شد، ويل تصريريس ياز سو هنکيمحض اهب يين نمادگرايسازد. ايمتحد م

ر د ي... با روغن شادمانيفالن»د: يو مصر گرد هيش سورياين نييآ ياهفرمول

درخت  هب هن منظور کيا هو ب هشد هآن دشمن نشان گذاشت ياهکار همهمقابل 
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دس، القنام پدر و پسر و روح ه، بيمقدس، جامع و رسول يسايکل يکويتون نيز

 «.شود. هوند زديپ

 

 يسخت: جنگ مقدس واقع ي= نبرد4

 

 کامل يپاکدامن -الف

کنند، يم يدر چارچوب ازدواج زندگ هک يافتگانيديتعم هاست ک يهيبد

 يجلت يراستهاند تا روابطشان بهشد هفرا خواند يپاکدامن ينوع هز بيشان نيا

 هک راز مقدس است کي« ازدواج» هل است کين دليمه هح باشد. بيمحبت مس

سر يا را مهزوج يو محبت واقع يشود تا وفاداريالقدس عطا مآن روح واسطههب

 هست، راه يدعوت خاص هکند کيم يادآوريافتگان يديتعم هات بهسازد. اما افرا

 هرا ب يبعض يسيد. در واقع، عيمطالبات تعم هدن بيتحقق بخش يبرا يگريد

ت، سيمحکوم ساختن ازدواج ن يمعنهن امر بيکند، اما ايکامل دعوت م يپاکدامن

 همتا، و در او محبت بهيح است، آن داماد بيمس يدن محبت انحصاريطلب هبلک

ند. يفرمايپولس مل و حضرت يانج هاست ک يزيمان چهن يا، و اهانسان همه

 مهجده هاست. او در رسال هد کرديد تأکهع ياز دعوت اعضا هن جنبيات بر اهافرا

 يانيودهيد، يان روزگار پاسخ گويودهياز  يبرخ هگردد تا بيباز م هن نکتيا هخود ب

 ياترادين امر با ايکردند. در واقع، ايکامل انتقاد م يپاکدامن هن دعوت بياز ا هک

 ست.يارتباط نيران، بيم، خصوصاً در ايشنويامروز م هک

 د:يگوين ميمورد نظر ما چن هسندينو

 هم، در مورد آنچهد هتو ارائ هب يياهم باز استداللهخوايزم، ميدوست عز»

 يبکارت و پاکدامن هنيدر زم هن نظام مقدس کيز در دل دارم، در خصوص اين
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ت نسان برکيخدا آدم را خلق کرد، او را بد يوقت»ند: يگويان ميودهيرا يم. زيدار

ز ينوح ن ه(. ب1:28د ي)پ دين را پر سازيد و زمير شويبارور و کثاو گفت:  هداد و ب

(. او 7، 9:1د ي)پ دين را پر سازيد و زمير شويبارور و کثن شکل فرمود: يمه هب

آسمان بنگر و ستارگان را  يسوهاکنون بفرمود:  يو ه، بهم را برکت داديهابرا

 ودد بهن خوايت تو چنيذرگفت:  يو هپس ب شمرد. يا را توانهآن هر گاهبشمار، 

 (.15:5د ي)پ

د ه، نازا نخواها ماديان شما... نر يدر م“د: يفرمايل در برکات مياسرائ هب»

.” بودد هو نازا نخوا هکنند نت سقطيو در زم»د: يفرمايز مي(. و ن7:14)تث « بود.

 (.23:26)خروج 

(. اسحاق دعا کرد تا 17:16د يشد )پ هم داديهابرا هعنوان برکت بهاسحاق ب»

 يعقوب را برکت داد تا نسلش فزوني( و 25:21د يباشد )پ هداشت يربکا فرزندان

 ابد.ي

( و فرزندان زن 11-1:10سمو -1ل را درخواست کرد )ي، سموئهحنا با نال»

 (.54:1ر شدند )اش ينازا کث

 هد کيکنيرا م يافت داشتند و شما کاريد مثل و برکت دريعادالن تول همه»

ر يرا کث ييد و نازاياهافت داشتيلعنت را در هک يطوره، بهخدا امر نفرمود

 د.ياهساخت

 آن شامل( برکت عادالن است. هد )کياهد مثل را رد کرديشما تول»

مثل  ديمرد تعلق ندارند. شما از تولک ي هد و زنان بيکنيار نميشما زن اخت»

 «است. هخدا داد هک يد، از برکتيزاريب
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کند ين خلقت آغاز ميآدم و نخست يماجرا يادآوريات پاسخ خود را با هافرا

 هشد ب يهکاران منتهن گنايا يبارور هبر آن اثر گذاشت، تا آن حد ک هگنا هک

، کنديم هاشار يموس يپاکدامن هز را پاک ساخت. سپس بيچ همه هک يطوفان

ت خود را بر او مکشوف ينا دعوت کرد تا قدوسيس هخدا او را بر قل هک ياز روز

ا يا )ارميبزرگ، ارم يايانب ي، پاکدامنهق را مرور کرديدعتهسازد و بعد، تمام ع

 هام بنظ يب اعضايش از ترغيکند. سپس پيم يادآوريشع را يا و اليلي(، ا17:16

 کند.يح مين شرح تصريا هرا ب 2:24ش يدايوم متن پهفو تقدس، م يپاکدامن

 

 ۲:۲۴د يل پيبا خدا: تأو هازدواج و رابط

، با زن همردْ پدر و مادر خود را ترک کردم: ياهدين شنيعت چنيما از شر -

 (.2:24د ي)پ ند بودهک تن خوايوست و يد پهش خوايخو

 است! يم و عالين نبوتْ عظيدر واقع، ا

ن يستند؟ اه يکسان هم، چيکنيبعد از زن گرفتن ترک م همادر کن پدر و يا

 وم آن:هاست مف

القدس را دوست است، پدرش خدا و مادرش روح همردْ زن نگرفت هک يتا زمان

 ندارد. يگريدارد و عشق ديم

را  يياهمانهد، يگويخود را ترک م« مادر»و « پدر»رد، يگيمردْ زن م يوقت

 گردد.يا مين دنيذکر کردم، و تفکرش جذب ا هالساع هک

را دوست  يشود: او ويا، از خدا دور مياش، در بطن دنهفکرش، دلش و مشغل

دارد، و يمرد زن جوان خود را دوست م همان طور کهدارد، يز مي، عزهداشت

 سازد.يجدا م« مادرش»و « پدر»عشقش او را از 
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 نظام ياعضا يبرا يياهقي: تشويريگهجينت

ن يا يت مطلب نوشتم، برايبکارت و تقدس برا هنيزم، اگر در زميدوست عز -

رد انت کهمان، ايساياز برادران ما، پسر کل يکي هب يودهيک يدم يشن هاست ک

م، يستهتر هد. ما مقدس و بيسته 51د، ناپاکيريگيزن نم هشما ک»او گفت:  هو ب

 «.م.يبخشيم يا فزونين دنيم و نسل را در ايرا فرزند داريز

 ت نوشتم.ين استدالل را برايا هل است کين دليمه هب

ظام، ن ياعضا هبودم و در رسال هت نوشتيدر خصوص بکارت و تقدس، قبالً برا

اگر  يکو و مطلوب است، حتيبکارت ن هنکيبودم: ا هداد هکننداستدالالت قانع

 يتمامخداوندگارمان فرمود:  هک همان گونهد، هشخص آن را در رنج انجام د

(، و 19:11)مت  است هعطا شد هک يکسان هرند، مگر بيپذين کالم را نميخلق ا

 هکو آن است کين زمان، انسان را نيا يت تنگهجهبز فرمود: يح نيرسول مس

 (.7:26قرن -1) مچنان بمانده

 در کمال را آن رايفراوان وجود دارد، ز ي، پاداشيدر زندگ ين انتخابيچن يبرا

از آن، و تابع  يا اجبارِ ناشيحکم  يبندگ واسطههب هم، نياهجا آوردهب يآزاد

 م.يستيعت نيشر

                                                 
شکل از مت« قوم»شريعت، در نقطه مقابل خدا و بيپرستان هستند، يعني افراد بيافراد ناپاک همانا بت 51

ود شدارند، خصوصاً حکم مربوط به توليد مثل. ناداني و رفتارشان مانع ميافرادي که احکام را نگاه مي

گرد هستند. يهوديان در ول« سگهاي»که به آن قدوس نزديک شوند؛ ايشان براي ملکوْت غريبه هستند، 

 پندارند.مباحثه، مسيحيان را چنين مي
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آن نزد  هم کياهديم و دياهافتيت آن را در کتب مقدس هر و شبايما تصو

بانان آسمان، و بر هاست با نگ يتهن شبايشود: ايافت ميارزشمند  ياهانسان

 د.يآيدست مهعطا ب واسطههن بيزم يرو

ق پول يافت، و از طريتوان آن را باز يرود، نميبت از دست مهن مويا يوقت

 دست آورد.هتوان آن را مجدداً بينم

ابد، آن کس يي، آن را باز نمهآن را داشت و اکنون از دست داد هک يآن کس

 دست آورد.هتواند بدود تا آن را بيآن را ندارد، م هک

ا وجود ندارد، و با يمانند آن در دنهرا يرا دوست بدار، زن عطا يدوست من، ا

شان يعفتيسبب بهرا بيان را رد کن، زيودهي ياههام، گفتهت نوشتيبرا هآنچ

 ند.يآيلت بکارت و تقدس نائل نميفض هب هاست ک

 ابد.ييم هدر خصوص بکارت و تقدس خاتم 52هنجا رساليدر ا

 

 

 يفروتن -ب

کنند، ممکن يم يزندگ يدر پاکدامن هد کهع ياعضا هداند کيات مهافرا

د يأکت يت فروتنيمهل، بر اين دليمه هرند و بياست در معرض خطر تکبر قرار گ

، ابند: او طبق عادت خوديسا بيخود را در کل هگايافتگان جايديگذارد تا تعميم

و خطرات تکبر،  يفروتن ياههنوردد تا تمام نمونيمقدس را در متمام کتاب

                                                 
 

عنوان الگو نيز به اعضاي نظام اي به بکارت يحيي و عيسي نشده، و حتي بهدر اين متن، هيچ اشاره 52

 آمد.ها به کار استدالل با يهوديت نميپيشنهاد نشده است. علتش احتماالً اين است که اين نمونه
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و پست شدن فرزند  يطور خاص فروتنهخشم، حسادت و طمع را بر شمارد. او ب

 کند.يم يادآوريما است  يمنبع سرافراز هخدا را ک

 

 يسي: آدم و عي، شرط سرافرازيفروتن

د در يبشر با يبن هرا ک يتيرا دوست بدار، وضع ين فروتنيزم، ايدوست عز -

 آن بماند.

ن است يت آدم ايشخص خود را فروتن سازد. وضع هعدالت: کن است آن يا

 (.15:47قرن -1باشد ) هشد هن بر گرفتياز خاک زم هک

او حکم  هب هرا ک هدارد. اگر آنچ هاو قرار داد تا نگا يبرا يو خداوندش حکم

گار د. خداونديرسانيباالتر م يتيوضع هداشت، خداوندش او را بيم هبود نگا هشد

خود را بلند کند پست گردد، و  هر که»د: يفرمايد و مهديادت مهما بر آن ش

 (.18:14؛ 14:11؛ لو 23:12)مت « خود را فروتن سازد سرافراز گردد. هر که

شد،  هديخاک بر گردان ه( و ب3:19د يآدم خود را بلند ساخت و پست شد )پ

 اش.يط قبليشرا هب

ل، ين دليمه هاست، خود را فروتن ساخت. ب يع و متعاليرف هخداوندگار ما ک

فت و اي يد، و جالل او فزونيافت و سرافراز گردين خود رفعت يشيت پيوضع هب

 (.15:27قرن -1ز تابع او شد )يچ همه

را  يافت داشت، و افزونيخود را فروتن ساخت، جالل را در هخداوندگار ما ک

 افت نمود.يدر

 ،يافت داشت، و افزون بر فروتنيرا در يبود، فروتن هسرافراز شد هآدم ک

 افت داشت.يا را درهلعنت
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 بايز ياههويبا م ي: درختيانياندرز پا

خدا را  هک يانسان هزم، مناسب و درست است کينسان، دوست عزيلذا بد

 خود بماند. يت فروتنيز بدارد و در وضعيرا عز يدارد، فروتنيدوست م

ش در حضور ياههويم هشود، حال آنک هن کاشتيد در زمياش باهشير هرا کيز

م: يابييمطلوب را نزد آن م ياههوين ميا هک يرود: فروتنيا باال ميخداوندِ کبر

 ت، اعتدال، افکار مطبوع.يدرا

 ير براهو صادق، درستکار و ما يداشتنستند، دوستهبا يو شک هفروتنان ساد

م، يار و رحکهپر از شفقت، توب م ويشتندار، مالي، با فطانت و آرام، دانا و خوييکوين

 و مطبوع. يق و بردبار، عاليعم

آورد، يم يياههوين ميچن هدارد کيرا دوست م يدرخت هآن کس ک

 ياهانسان هکس ک« آن»، و 53د شدهساکن خوا يرا در آراميسعادتمند است، ز

 د شد.هدارد، در او ساکن خوايآرام و فروتن را دوست م

 ابد.ييم هخاتم يدر مورد فروتن هنجا رساليدر ا

 

 ر لشکرشينبرد جدعون و کوچک شدن چشمگ -

 شيگذارد و پيد ميمقدس در مورد جدعون تأکات اغلب بر متن کتابهافرا

 م:ين متن را متذکر شويد ايتأمالتش، با ياز بررس

 

، هبودند، صبح زود بر خاست يبا و هقوم ک يجدعون باشد، با تمام هربعل کيو 

در  همور هشان، نزد کويشمال ا هان بيمد يحرود اردو زدند، و اردو هچشمنزد 

                                                 
گيرد هاي نيکو دارد، هم انسان درستکار است و هم بهشت اوليه که وي در آن آرام ميدرختي که ميوه 53

 (.9-2:8) 3، 23خرامد، ر.ک. رسالۀ و خدا در آن مي
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 هاز آنند ک هاديستند زهبا تو  هک يقوم»جدعون گفت:  هبود. و خداوند ب يواد

ند يگو، بهل بر من فخر نموديم، مبادا اسرائيم نمايشان تسليدست ا هان را بيمد

ن ترسا هر که، بگو: هگوش قوم ندا کرد هدست ما، ما را نجات داد. پس اآلن ب هک

زار نفر از هست و دو يو ب«. شود. ه، روانهجلعاد بر گشت هراسان باشد از کوهو 

م قوم هباز »جدعون گفت:  هماندند. و خداوند ب يزار باقه هقوم بر گشتند و د

 ها بر هر کهم، و يازمايتو ب يشان را آنجا براياور تا ايشان را نزد آب بياند؛ اهاديز

و ن با تيتو گوم ا هرا ب هر کهد رفت، و هتو خوا همراهن با تو برود، او يم ايتو گو

جدعون  هبود، خداوند ب هو چون قوم را نزد آب آورد«. د رفت.هنرود، او نخوا

ذار، ا بگهنوشد، او را تنيسگ م هزبان خود بنوشد، چنانک هآب را ب هر که»گفت: 

 هدست ب هک يو عدد آنان«. ، بنوشد.هخود خم شد يبر زانو هر کهن يمچنهو 

، هخود خم شد يقوم بر زانو هيع بقيصد نفر بود؛ و جميدند، سي، نوشهان آوردهد

دند، يکف نوش هب هصد نفر کين سيا هب»جدعون گفت:  هدند. و خداوند بيآب نوش

 ر قوميم نمود. پس ساهم خوايدست تو تسل هان را بيم، و مدهديشما را نجات م

دست  هخود را ب ياهو کرنا هتوش هپس آن گرو«. خود بروند. يجا هر کس به

صد يآن س يخود فرستاد؛ ول هميخ هل بير مردان اسرائير کس را از ساهگرفتند و 

مان شب، هدست او بود. و در نْ ييپا يان در واديمد يداشت. و اردو هنفر را نگا

م يدست تو تسل هآن را ب هرا کيا زيد باردو فرو هز و بيبر خ»را گفت:  يخداوند و

 «.ام.هنمود

 

نبرد با  يبرا يآمادگ هخدا در لحظ هنظر برسد کهآور بممکن است تعجب

ابد: متن يش هداً کايتعداد جنگاوردان شد هکند ک هرومند، مطالبين يدشمن
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جدعون گرد  هک يزار جنگاورهو دو  ياز آن س هکند کيد ميمقدس تأککتاب

ند. شو هند ماند تا با دشمن مواجهخوا يباق هديصد داوطلب برگزيا سه، تنهآورد

ن تعداد اندک يا يمکارهبا  هاست ک هوِهين يا هد بود کهنسان روشن خوايبد

 هشود کيات مطرح نمهافرا يبرا يچ سؤاليهد کرد. پس هرا کسب خوا يروزيپ

 يشيدر ابتدا، آزماد بود و هرا نبردْ سخت خوايداوطلب گرد آورد، ز يشتريتعداد ب

 کند.ين ميتضم« اريتمام ع»ن نبرد يان ايرا در پا يروزيرد، پيگيصورت م هک

و  ديکامل رس يروزيپ هافتاد: جدعون ب ياتفاق همتعاقب آن چ هم کيدانيم

 يسم پاريحک هک يجين است نتايفرار گذاشتند. ا هتمام دشمنان قوم خدا پا ب

را از  يسيم عيهخوايم هک يافتگانيديما تعمکند، ين امر اخذ ميما از ا يبرا

ر يدرگ« دهفرزندان ع»س کامل يم تقديم و در نبرد عظيکن يرويکتر پينزد

 م.يشو

 

 

 جنگ مقدس هدعوت ب

 يد و دل قويهکرنا گوش د يصدا هد، بياهجنگ احضار شد يبرا هشما ک -

 د.يدار

نان، هد، کايدست دارها را بهکرنا هست، شما کهز يسخنم با شما ن يرو

 (.9-20:2مان )تث يکاتبان و حک

 د:ييد و بگويتمام قوم را فرا خوان

گردانـَد، تا دل برادرانش را  ياز جنگ رو هراس دارد، بادا که هآن کس ک

 مانند دل خود نشکند.
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ن آ ه، بر گردد تا آن را کشت کند، تا بهغرس کرد يتاکستان هآن کس ک

 نشود.شد و در جنگ متحمل شکست يندين

د با او ازدواج کند، بر گردد و با زن هخوايو م هار کردياخت يزن هآن کس ک

 کند. يخود شاد

 اوردياد بي هخود را ب هآن بر گردد، مبادا خان ه، بهساخت ياهخان هآن کس ک

 کار نبرد.هخود را ب يرويو تمام ن

 است ثابتش رو يپ هآنچ هخود را ب يرا رويان را مناسب است، زينبردْ انزواجو

 (.15-2:13ل يآورند )فياد نمي هرا پشت سر دارند ب هاند، و آنچهداشت هنگا

 يفراوانهرا ب هيشان است و بقيآورند از آن ايدست مهب هک يغنائم همه

 دارند.يافت ميدر

 

 جدعون ياهنش جنگاوران: آبيگز

ان يپا هرا ب يارسازيشه يم: وقتيگويشما م هد، باز بينوازيکرنا م هشما ک

 يد بازرسمانند موريم يباق هرا ک يد، آنانينيگردند ببيباز م هرا ک يد، آنانيرساند

خود را وقف  هرا ک يد، آنانيش فرود آوريآزما ياهآب هشان را بيد و ايهقرار د

 اند.هجنگ ساخت

م يهص خوايتشخ هالن را در آنجاست کهند آزمود، و کاها خواهرا آب يرير دله

 داد
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رش را يش تصويشاپيجدعون پ هن راز کيا هدوست من، گوش فرا دار ب -

شدار را انجام دادند، هجنگ گرد آورد، کاتبان کار  يقوم را برا ي: وقتهنشان داد

 ت نوشتم.يدر باال برا هک ياتيعت و آيمطابق با سخنان شر

 ر از لشکر بر گشتند.يکث يتيجمع هآنگا

ند، بود هجنگ وقف کرد يخود را برا هماندند ک يباق يفقط آنان هک ينگامه

 هک يش کن. کسيا فرود آور و آزماهشان را نزد آبياجدعون فرمود:  هخداوند ب

د بود. هر خوايو دل هجنگ آماد هرفتن ب يآب را با زبان در دست خود بخورد، برا

شـُل  ياديجنگ ز هرفتن ب يفتد تا آب بخورد، برايشکم خود ب يرو هآن کس ک

 (.7:5د بود )داور هف خوايضع ياديو ز

بزرگ است: آن  يش نشان داد، رازيشاپيجدعون پ هرا دوست من، آنچيز

 .ييانزواجو يد است، راز نبرد و الگويتعم هنمون

شان يشدار داد، و چون اهقوم  هش بيشاپيش از آزمون آب، او پيدر واقع، پ

-7:2نبرد انتخاب شدند )داور  يتن برا 10ر000نفر از  300ا هرا با آب آزمود، تن

8.) 

ارند و يشدگان بسهخواند»فرمود:  هابد کيينسان کالم خداوند ما تحقق ميبد

 (.22:14؛ 20:16)مت « دگان کم.يبرگز
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 نظام هن ورود بييجدعون و آ

ناسب سا ميواعظان کل يعنينوازندگان کرنا،  يبرا هن است آنچين، ايبنابرا -

ان شيا هد فرا بخوانند و بيش از تعميرا پ يهشان تمام نظام اليا هاست: بادا ک

 54 ند.هشدار ده

کنند، مردان و يبکارت و تقدس وقف م هخود را ب هک يآنان هبادا واعظان ب

 ند:يند و بگوهشدار دهو مقدس،  باکرهزنان جوان، 

د ازدواج کند تا در جنگ يش از تعميپ هل دارد، باشد کهقصد تأ هآن کس ک

 نشود. هفتد و کشتين

باز گردد، مبادا دل  هراسان است، بادا کهاز شرکت در نبرد  هآن کس ک

 برادران خود را مانند دل خود بشکند.

از لشکر باز گردد، مبادا جنگ سخت  هدوست است، بادا کمال هآن کس ک

 گردان شود.يفتد و از آن روياد اموال خود بي هشود و او ب

 سازد.ير ميکند، خود را دچار تحقينبرد پشت م هب هآن کس ک

، اگر بر گردد هنوز سالح بر تن نکردهو  هخود را وقف نساخت هآن کس ک

 د کرد.هانت نخواهاو ا هب يکس

تا سالح بر تن کند، اگر در طول نبرد پشت کند،  هخود را وقف کرد هر کهاما 

 د شد.هزا خواهدچار است

                                                 
بار(. هشدار دادن يکي از وظايف شبان يا ديدبان  75برد )کار مياين اصطالح را افراهات بسيار به 54

ها نيز با اين مفهوم هشدار در چارچوب هاي رابيد را از غفلت باز دارد. در نوشتهاست که بايد مؤمنين خو

 قضايي آشنا هستيم.
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ا ر هرا آنچي، زهساخت يخال شتنيخود را از خو هاست ک ينبرد مناسب کس

 گردد.يآن باز نم يسوهآورد و بياد نمي هپشت سر دارد ب

 

 يط کنونيدر شرا ياد آوردن داوري هب

 هستند که يرا در روزگار ما کسانيتو نوشتم، ز ها را بهنيا همهدوست من،  -

 ن.يت در نظام مقدسياند، وقف عضوهساخت ييخود را وقف انزواجو

آورد تا ما يجوم مهدشمن ما بر ما  يعنيم، و او، يجنگيخود مما با دشمن 

 م.ي، خود را از آن جدا ساختيت آزادياهدر ن هفکند کيب يطيشرا هرا ب

اند، و در هخورد ه، ضربهمتحمل شکست شد هستند که يان ما افراديدر م

 دانند.ياند، خود را مقصر مهشکست خورد هک يحال

بندند، و يپا هدين عقيا هشان بيم، ايشناختيشان را مياهخطا هنکيبا ا

 سازند. هآماد هتوب يند خود را براهخواينم

 هرا آن کس را بيند مرد، زهخوا يخود، در موت ثان يسبب شرمسارهشان بيا

 کند.يش مياحشا را تفت هآورند کياد نمي

 هالحآنان مص هب هکنند، کيخود اعتراف م هاشتبا هب هستند که يز کسانيو ن

 م.يهديرا نم

اد ي هرا عطا کن، و ب هار خود مصالحي ه، بيستهح ارباب يمس هدر خان هتو ک

 د.ينمايکنند رد نميم هتوب هرا ک يارباب تو آنان هآورد ک

 هخدمتکارانش اجاز هاست، اما صاحب حصاد ب هشد هکاشت هکرکاس در مزرع

 (.30-13:24 ش از زمان درو از گندم جدا کنند )متيد کرکاس را پهدينم
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 هدين کشيسطح زم هتور ب هش از آنکيا پهيه، اما ماهشد ها افکنديدر هتور ب

 (.50-13:47شوند )مت ينم هشود، بر داشت

ل هاند، اما ارباب آن خدمتکار کاهافت کردياز ارباب خود در يخدمتکاران مبلغ

 (.27-19:12؛ لو 30-25:14د کرد )مت هخوا يرا داور

ص قرار يخود را مورد تشخ هستند، اربابْ مزرعه هختيم آمهبا  هگندم و کا

 (.3:17د کرد )لو هر خوايه، آن را تطهداد

 مناسب هجام هک ياند، اما کسهدعوت شد يافت عروسيض هب ياريافراد بس

 (.14-22:1د افکند )مت هخوا يکيتار هدر بر ندارد، اربابش او را ب

را  يکس هداند چيزفاف م هستند، ارباب حجريايم مهمان و احمقان با يحک

 (.13-25:1انتخاب کند )مت 

 

د و نوشنيمانند سگ، آب را با زبان م هک يآناندربارهد کرد يبا يفکر هاما چ

( 24:15؛ 17:43سمو -1ود )هياند؟ سنت هانتخاب شد يروزين پينبرد و تأم يبرا

ز يگر نگامهها بهسنت، سگ نيطبق ا هکند، گرچيم يناپاک تلق يوانيسگ را ح

ا در ي، طوبهعالوه(. ب11:7سر ساختند )خروج ياز مصر پارس نکردند و خروج را م

، خودِ هشد. و باالخريم يهمراهار وفادارش يتمام طول سفرش توسط سگ بس

د آن يد و نبايد ترسينبا يو خانوادگ يلهوان اين حياز ا هد کهديل نشان ميانج

(. پس 12:26 يم است، راند )متيهروش خودش در آن س هب هک ياهرا از سفر

ز ا هو وفادار است ک ير شاگرد واقعي، سگْ تصويط پارسيات، در محهافرا يبرا

در کنار او  يمانيکند، تمام شبِ جتسيم يرويبرود، پ هر جا کهارباب خود، 

 يکاف ،هنين زمياندازد. در ايخطر م هخود را در دفاع از او ب يماند و زندگيم
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 يواناتيان تمام حياز م»م: يفتم را نقل قول کنه هاز رسال هک جملياست فقط 

 «.ست.ياربابش وفادار ن هک مانند سگ بيچيهبا انسان خلق شدند،  همراه هک

 

 «آورد همراههد بيح دو تعميمس يسيع»م، يسْ افرايزعم قدهب

بعد  يمک هشرق ک يانيسُر ياهساين پدران کلياز بزرگتر يکيم، يسْ افرايقد

ا آن ب هد آب کيد: تعميگويد سخن ميدو تعمدربارهست، يزيم يم پارسياز حک

ا تمام آن، نبرد ب همشخص هوج هدِ بازگشت کيز از تعميم، و نيستهآشنا  يخوبهب

س يتقد ي، سکوت و تالش براروزهق ياز طر يعنيطان است، يش ياهجفا

 يامتيسازد، قيم هامتِ موعود آماديق يانسان را برا هک روزهرهبِ يصل واسطههب

ن متن، يا هن است کيم، ايکنيم همالحظ هد آب بود. آنچيسرآغاز آن تعم هک

 ينک متنيا«. دهفرزندان ع»ات در خصوص هتأمالت افرا هک است بيار نزديبس

 م:يسْ افراياز قد هکوتا

داشت: د وجود يا، دو تعمهانسان همه هرکننديهتط هگانيدر خداوند ما، »

ا د آب ريتعم هبود ک« مصائب»د يتعم واسطههب. بيد صليد آب و تعميتعم

 هک ياهکاران است، توبهمچون مصلوب شدن خودِ گناه هد. در واقع، توبيشناسان

شوند؛ ن همِ نفس امّاريکند تا تسليشان را سوراخ مياهان تمام اندامهپن يشکلهب

-3:1بود )مت  هکرد ييشگويخداوندمان پش از يآن را پ ييحي هک همان گونه

ک يا هاست. اگر تن يکاران ضرورهعادالن و گنا يد براير دو تعمه(. لذا 12

 ات ببخشد.يح يياهتنهتوانست بيداشت، نميد وجود ميتعم

 هم کيگويتو پاسخ م هآشکار وجود ندارد، ب ييعمالً جفا هک يياگر بگو»

ولناک ها هن مانند بدعتينهسخت آ ياهست. ناخنهان هپن ييجفا هشيمه
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گردن  هر، و نيکندن پوست مانند تزو ها، نهييا مانند بازجوههشکنج هستند، نين

 فکر. ياهديزدن مانند ترد

 نفرتِ جفا؟ محبت را بنما!»

 طمع جفا؟ آرامش را بنما!

 جفا؟ کامالً پاکدامن باش! هنفس امّار

. اگر پول جفا هرا نشان بدست، عدالت هجفا  يعدالتين، اگر بيمچنهو 

 مگان را.هست، خداوندمان را اعتراف کن، خداوند ه

رساندند؛ و يآرامش جفا م دورهن جفاکنندگان، جفاکشان را در يتمام ا»

 يز ساختند، رسماً از سويخود را متما ين جفاکنندگان مخفيچون با وجود ا

 هديد هک ينشدند. در مقابل جفاکنندگا يا تاجگذارين دنيجفاکنندگان ا

شوند مقاومت يم هديد هک يياهدر مقابل آن يشوند مقاومت کن، تا بتوانينم

بر  هونچگ يکنيروز شوند، فکر ميستند پهدر تو  هک ي. اگر جفاکنندگانيکن

 «شد؟ يهروز خوايستند پهرون از تو يدر ب هک يآنان

 هاست ک يديمرا تعم»م: ياد آوري هل را بيم انجيتوانين متن، ميبا خواندن ا

ا يآ(. »12:50)لو « د.يسر آ هآن ب هک يستم تا وقته يار در تنگيبس هابم و چيب

رم يذپيمن م هرا ک يديد، و تعمينوشم بنوشيمن م هرا ک ياهاليد آن پيتوانيم

خود را از  ياهمان، دلين ايقيدل راست، در  هپس ب(. »10:38)مر « د؟يريبپذ

 م؛ ويابيک بي، نزدهآب پاک غسل داد هخود را ب ياه، و بدنهدير بد پاشيضم

 هن است. و مالحظيام دهندههوعد هرا کيم، زيدار هد را محکم نگاياعتراف ام

حْ يند در مسهخوايم هک يکسان همه(. »24-10:22)عبر « م...ييگر را بنمايکدي

(. 3:12مو يت-2« )د.يند کشهست کنند، زحمت خوايز ينداريد هب يسيع
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 هند و لباس خود را بيآيرون مياز عذاب سخت ب هباشند کيم يکسانشان يا»

تخت  يش رويت، پهن جياند. از اهد نمودي، سفهشست و شو کرد هخون بر

 (.15-7:14)مکا « ند...يخدا

 

 جفا: الف 

 يط جفاين زمان، در شرايرا شاگردان در ايار سخت است زين نبرد بسيا

ت ا تحهکتاب  هاز مجموع يجلد همقدم هسنديکنند. نويم يزندگ هدکننديدهت

ف يرا توص يطي، شراهافتيص يات تخصهافرا هب هک« يحيمنابع مس»عنوان 

م، اگر يکنيم هدهران مشايدر ا هاست ک يطيشرا هيشب يتا حد هکند کيم

ن يم... اين سازيگزيجا« هبزرگان جامع»را با اصطالح « شبانان مسؤول»اصطالح 

در آن  هک  يايحيمس هجامعدربارهم هوم و مهپرمف اريبس يفياست آن توص

 کنند.يم يزندگ« دهفرزندان ع»

متحمل جفا  يحيمس هنوشت، جامعيات مطالب خود را مهافرا هک يادورهدر 

 ياسي( و مشکالت سيالديم 313الن )يفرمان م هب ين جفا قطعاً واکنشي. ا55بود

                                                 
اين جفا فقط مختص مسيحيان نبود. مانويان و نيز تمام آناني که دين رسمي حکومت ايران را پيروي  55

دربار حضور دارند و ملکۀ استثناي يهوديان، تحت جفا قرار داشتند. در واقع، ايشان در کردند، بهنمي

روند که او را يهودي مادر، افرا هرمزد نسبت به يهوديت عالقۀ وافر دارد )متون مسيحي تا آن حد پيش مي

کند. در اواخر سدۀ چهارم ميالدي، خوانند(. جامعۀ يهودي شاپور دوم را تقريباً کورش جديد تلقي ميمي

کند. اما براي افراهات، وضعيت پارس هوديان ازدواج ميشاهنشاه يزدگرد با سوزان، دختر رئيس اعظم ي

هاي آن، شاپور دوم و شبيه به وضعيت سامره در زمان ايليا، تحت حکومت اخاب و ايزابل است که نمونه

)رساله « زنان در رأس قدرت هستند»و حمله به ايزابل و نيز اشاره به اينکه  -باشندافرا هرمزد مي

بۀ ادبي داشته باشد: ايزابل به بني اسرائيل تشبيه شده که خون بيگناهان را ( نبايد صرفاً جن14:26

ريختند. روزۀ او نيز که انحرافي از شريعت است، در نقطه مقابل روزۀ خالصانۀ اهالي نينوا قرار داده مي

 سالهشده که براي افراهات بسيار عزيز بودند؛ خون نابوِت عادل بر سر بدکاران فرود خواهد آمد. در ر

و روم  14-19:10پاد -1دست ايزابل شده باشد )اي به قتل عام تمام کاهنان به، بايد اشاره14:26و  3:4

11:3.) 
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فکر  نين ايکنستانت هنکيبر ا هروم و مملکت پارس بود، عالو يان امپراطوريم

. 56سديشاپور بنو هان پارس بيحينفع مس هب ياهنام هد کينش رسهذ هب هنانيناش

، 340ن آغاز شد، در حدود سال يک مغان پس از مرگ کنستانتيتحر هجفا ب

 ياههنيزهن يتأم يدو برابر برا يان خراجيحيشاپور از مس ياهدنبال فرمانهب

 هصادر شد ک يگريد ياهان، فرمانيحيامتناع مس يدر پکردند. يم هجنگ مطالب

در صورت  يرند و حتيقرار گ يرهميا مورد بهسايدستور داد کل ها پادشاهدر آن

ن يبعد از ا يتخت، اندکيارخ پاي، پاتره. شمعون بار صبع57ران شونديمقاومت، و

کتاب  هن. اگر بيدوست و باربشمهشا يعنينش، يز دو جانشيد، و نيقتل رس هب

تعداد  هو مناطق مجاور ک هابنيالت اديم، ايباش هباور داشت« دانيهاعمال ش»

دت مهب هکا بود. هن آزاريترهرحمانيب هاد بود، صحنيار زيا بسهان در آنيحيمس

بنا  سا،يون و مردمان کلين بودند. روحانيار خونيدند و بسيل سال طول کشهچ

بودند. بنا  ييون مزدايمقامات و روحان ياهآزار يات، آماج اصلهادت افراهش هب

ر يان نجبا وجود داشت. غياز م هزار کشته هکم شانزدسوزومِن، دست هنوشت هب

ات هام در منشأ آن شمارش کرد. افراهخاطر ابهدان را بيهممکن است تعداد ش

 .58از آنان بود يکياحتماالً 

                                                 
 

ديد گر« ذواالکتاف»شد، صرفاً باعث تحريک شاپور اي که دخالت در امور داخلي تلقي ميچنين نامه 56

 و سبب شد او مسيحيان را تهديدي بالقوه به شمار آورد.

 
افراهات به اين ويراني سيستماتيک که همراه بود با بازداشتهاي گروهي اشاره کرده و آن را همپايۀ  57

بار و همراه با هيجانات بود که شمار آورده است. اين آزارها چنان خشونتجفاهاي ديوکلسيان در غرب به

يز در ميان قربانيان بود. حتي باعث نگراني شاپور شد، چرا که اوآستازاِدس، خواجۀ پير و محبوب او ن

 کم از زمان بهرام دوم، مسيحيت تا به دربار نيز اشاعه يافته بود.دست

 
 رد پايي از افراهات در دست نيست.« رساالت»واقع، پس از به 58
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 «رساالت»ت بر اساس يوضع -ب

وط ا ابتدا مربهنيت است. اين وضعيم و دردآور ايات بازتاب مستقهرساالتِ افرا

ا هنگارش آن هک ياههو تحوالت آن در طول چند د ياسيت سيوضع هشوند بيم

« دوست»ک ي هت، در پاسخ بيبنا بر موقع يياههات نامهشود. افرايشاملشان م

شان سؤاالت و يرا ايسد، زينويم« برادران»متشکل از  هک جامعي هو ب

ر يغ ياهجنب« رساالت»ن ينوشتند. اما اياو م يکامالً مشخص را برا يياههدغدغ

است؛  ها اشخاص نشديا همکان ياسام هب ياهچ اشاريها هدارند و در آن يزمان

ندگان يا نماي يب رسمهاز گردانندگان امور، و خصوصاً از مذ يچ نقد روشنيه

 ييآشنا يکافاندازه هت بيرا خوانندگانش با وضعياست، ز هامديعمل نهآن ب

 داشتند.

 هست مراقب بود کيبايو م هشد همستبد نوشت يحکومت دورهدر « رساالت»

 ياهچ نکتيهست مراقب بود يباين ميمچنهنشود.  هديکش همحکم هکار ب

ا را فاش هها نامهنيممکن بود خبرچ هت برادران فاش نشود، چرا کيوهدرباره

-هينام اسقف سلوک يترسد و حتيم يمخفس يپل ييات از کارآهکنند. افرا

 يسک هتوانستند بدانند او در مورد چينش ميرا مخاطبيبرد، زيسفون را نميت

سد ينويم يکسان يبرا« يکلمات مخف»فقط با  يم پارسي. حک59ديگويسخن م

را  يمقدساشارات کتاب هک يکسان يعنيز عادت داشتند، يامور اسرارآم هب هک

داشتند. متن آن  يير آن آشنايمقدس و سنت تفسکتاب کردند و بايدرک م

                                                 
ا بدانند. اند او را يکي از ساتراپهاي که بعضي کوشيدهگونهحتي گفته نشده که اين شخص اسقف بوده، به 59

اما «. پادشاهان ديگر»سازد، اتهام برقراري تماس با افراهات اتهامي هولناک بر او وارد مي در واقع،

اش وارد شده بود. او وقتي از مشاورين هنگام محاکمهاي است که بر شمعون بار صبعه، بهاين اتهام اصلي

سخن « داوران»، از کند، مشاوريني که برادران خود را محکوم ساختنداين مقام مذهبي اعظم انتقاد مي

 هاي زياديتوان نمونهگويد، چيزي که ظاهراً عنوان متداول ايشان نبوده است. از اين واژگان مخفي ميمي

 آورد.
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تواند يماست ن هگانيمان بيبا ا هک ير قابل درک است و کسيمان غيايک بي يبرا

 .60کند هاز آن استفاد

بر اساس  هشيمه، در جنگ و جفا، هخواتيم تمامين رژيدر ا يحيمس جامعه

ان برادرانش هکردن ب ان از سالميحياز مس ياريکند. بسيمان عمل نمياصالت ا

وند يمقامات با طمع پ هشوند. تملق ب هانگاشت يکيورزند، مبادا با آنان ياجتناب م

ود نفع خ هت بيکوشند از وضعيفان، ميضع هب هان بدون توجيحيخورد و مسيم

 ياجتماع يسفون مترادف با ترقيت-هيدر سلوک يشيند. خود منصب کشيسود جو

 است. هشد

ب است؛ اما اگر يداشت، عج يجفا حالت مخف هک يادوره ن امر دريد اييتأ

 هدر آن گفت هد بود، کهم، قابل درک خوايريرا بپذ« سئرت هسالنام»ارات هاظ

، «رِش گالوتا»شاپور دوم بود. او مانند « دوست» يزمان هشمعون بر صبع هشد

 بر يبرتر هاو ب ياست. ادعا هان شديجزو دربار ينوعهان، بيودهيس اعظم يرئ

 هنشاهشا هاست با خدمت ب همراهپارس  يدر امپراطور يحيمس ياهتمام منصب

آورد و آن را در داخل يپارس را تحت کنترل در م يسايب، کلين ترتيا هب هک

حکومت  ياندازن دستيکوشند از ايم هک يانيحيسازد. مسيا محدود مهمرز

 هک يشوند، شبانانيم مقامات ميدست شبانان خودشان تسلهروند، ب هطفر

مستبد  هپادشا يباشند. جلب خشنود يليانج ياز آزاد ياهست نمونيبايم

ر هد از ياست و او با هيق سلوکيحاکم بر جاثل هت، قاعديمنظور حفظ موقعهب

                                                 
 

به آن اشاره شده، شاپور بوده،  5که در رسالۀ « قوچي»بايست روشن باشد که براي جامعۀ مسيحي مي 60

کند. او همان مرد صراحت ذکر ميآن را به« نامۀ سئرتسال»همان نبوکدنصري که دوباره زنده شده بود. 

-الهياتي اي استيعني کنستانتين قرار دارد. رسالۀ پنجم نوشته« مرد دانا»اي است که در نقطه مقابل ديوانه

 بايست کمي بعد ميان روم و پارس درگيرد.سياسي، نبوتي، در باره جنگي که مي
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او از  ه. در واقع، گرچ61اش اجتناب ورزدهان گليدر م يت نااطاعتهدر ج ياقدام

 ياههسيبرخوردار است، اما مورد حسادت و دس يازات ماديافتخارات و امت

 است يزيمان چهن احتماالً يقرار دارد. ا هرات در حاالت پادشاييقدرتمندان و تغ

 هنام»خودش در خارج، بعد از  ياههسيدس يبر سر شمعون آمد و او قربان هک

 يبا حالت« رساالت»د. يات مضاعف گرديمعروف، و امتناع از پرداخت مال« ييشورا

ط در خطر انضمام توس هاست ک ييسايل در قلب کليبر انج يمبتن ي، اقداميرمز

شود، او ينم ياسيس ياهايم رؤيات تسله. افرا62ا قرار داردين دنيقدرتمندان ا

 کرد.يم يتلق ييايحيور ملکوت مسهبود، ظ هشد يحيمس هروم را ک

 

موضوع جفا  هخود را ب 21 ات تمام رسالههچرا افرا هم کيکنينجا درک مياز ا

متحمل جفا  هق را کيدعتهتمام عادالن ع هاست. او پس از آنک هاختصاص داد

تمام  انيکامالً وفادار از م يالگو يسيع هکند کيد ميآوَرَد، تأکياد مي هشدند ب

د يهن شيفان، نخستيان، از زمان استيحياز مس ياريبس هنکيدانِ پدر است و اهشا

ادت خود را در خون هودش، جان خود را فدا کردند تا ش، تا زمان خيحيمس

د فراوان است يدجدهق و عيدعتهن موضوع جفا چنان در عيان گذارند. ايخود بن

سازد. او گفتار خود را با يم يمورد نظر ما، گفتار خود را طوالن هسندينو هک

ار يبس ييتسال، با هشد، اما ذبحهستاديا بره ها، بهشيدر تمام آزما يوفادار هدعوت ب

 رساند.يان ميپا ه، بهپدران

                                                 
 

شوند و مانند ناداب و ابيهو، آن سودجويان، خدمت مقدس پيمان ميايشان از سر طمع، با بدسگاالن هم 61

 کند.دهند؛ تهديد بر ايشان سنگيني ميرا مورد غفلت قرار مي

 
از اين نقطه نظر، اين وضعيت مشابه با غرب است که در آن کليسا بيش از پيش تحت کنترل امپراطور  62

 آيد.در مي
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 مورد جفا است يسيمانند ع هک ياهجامع هب يتسل

ا مورد جف يسيع هن است کيا يتو نوشتم، برا ها را بهيادآورين يا همهاگر  -

 هن منظور کيا ه( عادالن متحمل جفا شدند، بهک همان گونهقرار گرفت، )

جفا  هديجفاد يسايع هدر را هک يياهمانهابند، ي يدگان امروز تسليجفاد

اگر مرا زحمت دادند، شما را »ما نوشت و قوت قلب داد:  يرا او برايکشند، زيم

ستند، يان نهاز ج هرا کيشان را دشمن داشت، زيان اهند داد... جهز زحمت خواين

 (.17:14؛ 20-15:19و ي« )ستم.يان نهز از جيمن ن همچنان که

وت م هبرادرْ برادر را و پدرْ فرزند را ب»بود:  هما نوشت يش از آن برايدر واقع، پ

ند هع مردم از شما نفرت خوايت اسم من، جمهجهند کرد... و بهم خوايتسل

 (.16:21و ي؛ 17-21:16؛ لو 13-13:12؛ مر 24:9؛ 22-10:21)مت « کرد.

 

 

 يحيمس هالقدس در جامع: حضور روحه، دنباليتسل

ان يحضور بزرگان، وال هشما را ب يوقت»، فرمود: هم داديما تعل هن بيمچنهاو 

 هک ديش نگران نباشيا را در دست دارند حاضر سازند، از پيدن هک يانهو پادشا

م هخوا يان و حکمتهشما د هد: من خود بيهپاسخ د هد و چگونييد بگويبا هچ

د يهخوا خنس هد کيستيرا شما نيابند، زي هدشمنانتان نتوانند بر شما غلب هداد ک

؛ 20-10:19)مت « د گفت.هشما سخن خوا يروح پدر شما، او برا هگفت، بلک

 (.15-21:14؛ 12-12:11؛ لو 13:11مر 

 سو سخن گفت،ياش عهعقوب با جفاکننديان هد واسطههب هن روح بود کيمه

 در حضور فرعون سخن گفت، هديوسفِ جفاديان هد واسطههب هروح حکمت ک
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 نيدر سرزم هک يمعجزات يدر تمام يان موسهد واسطههب هکالقدس بود روح

 مصر کرد سخن گفت،

بر او دست  يموس هنگام کهشد، آن  هوشع پسر نون دادي هب هروح علم ک

کردند، از حضور او نابود يبر او جفا م هک يياه( و قوم34:9؛ تث 27:23اد )اعد هن

 و قلع و قمع شدند،

 يبرا يو هاو بود ک واسطههد، بييسرايم هديجفادان داودِ هاز د هالقدس کروح

 (،16:23سمو -1د )ييسراياش، از روح بد، مهافتن شائول، جفاکنندياستراحت 

 زابل و اخاب،يا يو هاو بود ک واسطهها را ملبس ساخت و بيليا هالقدس کروح

 خ کرد،يخود را توب هجفاکنند

 هرا ک هر آنچه، هنبوت کرد يشع سخن گفت و ويال واسطههب هالقدس کروح

 (،7:1پاد -2ان کرد )يب هخودْ پادشا هجفاکنند هست اتفاق افتد، بيبايروز بعد م

خود،  هجفاکنند هنگام کهد، آن يجوشيم هکايان مهدر د هالقدس کروح

خداوند  هنکيا يعني، يباز گرد يراستهاگر ب»او گفت:  هخ کرد و بيرا توب هپادشا

 (،22:28پاد -1« )است! همن سخن نگفت واسطههب

ا را يستاد تا صدقيد و او با جرأت بر پا ايبخش يا را تسليارم هالقدس کروح

 خ کند،يتوب

ن روح يمهداشت،  هن بابل نگايارانش را در سرزميال و يدان هالقدس کروح

 ن اسارتشان محافظت کرد.يو استر را در سرزم يمردخا هک

 

 مانيدان اهشا يطوالن خي: تاره، دنباليتسل

 دگان:يدان، رنجبران و جفاديهش ياهنام هدوست من، گوش فرا دار ب -
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 (،4:10د ين را سرخ ساخت )پيشد و خونش زم هل کشتيابه

 شد، هندهخت و پنايد و گريعقوب جفا کشي

 شد، هگودال افکند هشد و ب هد، فروختيوسف جفا کشي

 خت،يان گريمد هد، و بيجفا کش يموس

 جنگ شد، هر بيد و ناگزيپسر نون جفا کشوشع ي

ول آنان رسدربارهدند، و يز جفا کشينان نيفتاح، شمشون، جدعون و باراق، اي

)عبر « آنان را بازگو کنم. ياهيروزيد پهديوقت مرا مجال نم»فرمود:  هخجست

11:32.) 

 ا،ها و در آبکندهبرد، در غار ها پناههکو هد و بيز از شائول جفا کشيداود ن

 (،15:35سمو -1شائول عزا گرفت ) يد و برايز جفا کشيل نيسموئ

 زندان افتاد، هد و در مصائب بيز جفا کشيا نيحزق

 (،19:4پاد -1ابان رفت )يب هد و بيا جفا کشيليا

 شد، هندهد و پنايشع جفا کشيال

 (،22:27پاد -1زندان افتاد ) هد و بيجفا کش هکايم

 (،38:6آلود انداختند )ار گِل يگودال هد و او را بيا جفا کشيارم

 (،6:17شد )دان  هران افکنديش هد و در چايال جفا کشيدان

 (،3:21شدند )دان  هآتش انداخت هکور هدند و بيز جفا کشيا و برادرانش نيحنان

 دند،يامان حفا کشه، استر و پسران قومشان از دست يمردخا

 انت شدند،هز متحمل ايشان نيند و ايو برادرانش جفا کش يمکاب يوداهي

تلخ شدند،  ياه، متحمل مجازاتهفت برادر، پسران آن زن خجستهآن 

 (،7مکاب -2دند )يگرد يدان واقعيهو ش هديا را تحمل کردند، جفادههشکنج
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-2د )يکامل گرد يديهد و شيد، جفا کشيکو گردين ييالگو هلعازر سالخورديا

 (.31-6:18مکاب 

 

 مههبت و جفا از يلحاظ مصهتر بود: او بهتر و بميعظ همهاز  يسيادت عهش -

 گرفت. يشيندگان پيآ همهگذشتگان و از 

 ان سنگسارش کردنديودهي هد وفادار کيهشود، آن شير مهفان ظاياست هآنگا

 (.60-7:55)اع 

 دان کامل بودند،يهشمعون و پولس ش

 ادند.هح گام نيسرورشان مس يپا يدر جا 63وحنايعقوب و ي

دان يهبودند و ش هديمختلف، )افراد( جفاد ياهبعد، در جا هاز زمان رسوالن ب

 ر شدند.هظا يواقع

 ييم و جفايعظ يبتيان، مصيوکلسيز، در روزگار دينزد برادران ما در غرب ن

، هديران گرديا وهساينشان: کليخدا عارض شد، در تمام سرزم يسايبر تمام کل

                                                 
 کند، يعقوب و يوحنا دربر اساس سنتي که افراهات دنبال مييحيي جزو فهرست شهيدان نيامده است.  63

ميالدي  411اي ُسرياني متعلق به سال صراحت در نوشتهشهادت به يکديگر مرتنط هستند. اين امر به

دسامبر: يوحنا و يعقوب، رسوالن  27دسامبر: استيفان، سرور شهيدان در اورشليم.  26تأييد شده است )

دسامبر: پولس رسول و پطرس، سرور رسوالن خداوند ما(، و اين مطابق است  28مسيح، در اورشليم. 

نوشم خواهيد آشاميد و تعميدي اي را که من ميپياله»، 10:39در مرقس « پسران رعد»با نبوت عيسي به 

س بندد، پطبق سنت غربي، يوحنا در آرامي چشم از جهان فرو مي«. پذيرم، خواهيد پذيرفت.را که من مي

ز آنکه جام زهر را متحمل شد يا مجازات روغن جوشان را در روم، دروازۀ التين. يعقوب پسر زبدي ا

، پيش از عيد گذر( و احتمال 44يا  43دستور هيروديس اگريپاس اول شهيد شد )در سال بسيار زود به

ه يعقوب برادر ، پادشا12:2دارد که برادرش يوحنا نيز همزمان با او جان سپرده باشد. مطابق اعمال 

لي اما اين يوحنا خي«. يوحنا برادر يعقوب را»يوحنا را به شمشير کشت. ترجمه اتيوپيايي چنين آورده: 

خاطر زود با يوحناي کشيش )که خدمتش در افسس و پتموس قرار داشت( اشتباه گرفته شد، احتماالً به

ل کردند، با مشکاستفاده مي« سارونديات»حفظ رسولي بودن انجيل. کليساي ُسرياني و افراهات که از 

 کردند.هاي اصلي فلسطيني را دنبال مينگار مواجه نشدند و شايد سنتهويت انجيل
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 شانيا هپس از آنک« او»د شدند، و يهو ش هديجفاد ياريکن شدند، بسهشير

 شان باز آمد.يا يسوهدند، بيمتحمل جفا گرد

ن يمچنه يم، ولياهکرد هرا گنايد، زيآين امر بر ما وارد ميمهز يدر روزگار ما ن

ما  دهندهنجات هک همان گونهابد، يبود تحقق  هشد هنوشت هآنچ هآنک يبرا

(، و رسول 21:9؛ لو 13:7؛ مر 24:6)مت « د واقع شود.يا باهنيا همه»د: يفرمايم

 «جالل ما است. هک هشد هدان قرار دادهاز شا ين ابريبر ما چن»د: يفرمايز مياو ن

 شوند. هد جفا بکشند و کشتيبا ياريدر طول آن، بس ه(، ک12:1)عبر 

 ابد.ييان ميدر خصوص جفا پا هنجا رساليدر ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنم. داري، من تو را اعتراف مياي عيسي، برۀ خدا که گناه جهان را بر مي

نام تو، شبانان اسقف قرباني شدند و شبانان رئيس گله قرباني شدند،  خاطربه

 و ياوران شبانان، قيامۀ مقدس.

 دعاي برگرفته از اعمال مارتا، ناشناس، تيسفون، سدۀ پنجم
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 ارمهصل چف

 مان آوردنيا هب بيترغ

 

را يآن را پذ هاست ک ستهيشام و يگو يتو م هب هک ياست سخن هرفتيپذ      

 : يشو

( و با دستانمان قلب 11، 13ان ين زمان )روميم از خواب، در ايدار شويب   

ت وق هد، بيايب هناگا هب هاگر ارباب خان هم؛ کيخدا بلند ساز يسو هش بيخو

ش ي(. مراقبت خو35، 13/ مرقس  42، 24 يابد )متيار بيوشهبازگشت ما را 

، 25 يم )متيپا گذار هحجل همسرِ جالل، تا با او بهقرار با  يم از برايش کنيب

 يدارش در شاديد يم، تا از برايساز هش روغن آماديخو ياهچراغ  ي(. برا10

سخت  هرا يم، برايم آورهمنزل خود فرا ي هري(. ذخ7ـ4،  25 يم )متيرون شويب

 يم، از برايم و پس زنيرون کنيرا از خود ب يآلودگ هرچه(. 14، 7ي)متک يو بار

 يگري)د هديما رس هب هک يا يي(. از دارا12، 22 ينکاح )مت ي هدن جاميپوش

 ه(. وفادار ب21، 25 يبخوانند )مت هم، تا ما را خدمتگزار زبديمند کن هرهرا( ب

م، ينک هزيپاک ييکفرگوش از يگذر از منزل خطر. قلب خو يم برايش باشياين

 هک هم آنگونيم باشي(. رح8، 5 ياش )مت يدر درخشندگ يتعال يدن باريد يبرا

 (.36، 6/ لوقا  7، 5 يم باشد خداوند ما )متي، تا بر ما رحهشد هنوشت

 ي(. ب9، 5 يم )متيشو هح خوانديباشد تا برادران مس يان ما صلح جاريدر م هک

(.  6، 5 ي)آسمان( )متيهافتن از جشن پادشاي يريس يم برايباش يتاب دادگر

ش از خاشاک پاک يم. بذر خويم تا خوراک مار نشويقت باشيما نمک حق هک
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/  8ـ 7، 4/ مرقس  8ـ 7، 17 يم. )متينيبار نش هصد برابر ب يا هويم، تا ميکن

ا و از امواج همبادا از باد هم، کيبگذار هصخر يش را بر رويخو ي( بنا8ـ 7، 8لوقا 

 (49ـ 48، 6/ لوقا 27ـ 24، 7 يفتد.)متيب هلرز هب

آواز  يبرخوردار يخداوند از برا ي(، تا از سو21، 2ميت1م )يدرخشان باش يظروف

و  ميد بخريش آن مرواريخو يم، تا برايماست بفروش ييدارا هرآنچهم. يشو هداد

/  20، 6 يم )متيهد ي(. گنج خود در آسمان جا46،  13 يم )متيتوانگر شو

 يدر خوش هموارهرفتنمان و تا ما  هگا ه(، تا بر ما باز شود ب33، 12/ لوقا  10،21

( تا 34ـ33. 36، 25 يم )متيماران مالقات کنيش را در بيم. خداوند خويا باشه

م ييبجو يزاريش فرابخواند. از خود بيراست خو يستادن در سويا ياو ما را برا

او ما را دوست بداشت  هک همان گونه( 25، 12وحنا يم )يح را دوست بداريو مس

 (. 2، 5م کرد )اف يماتسل يوخودازبرا

 ض بر ما رسد.يح را، تاازآن فيم روح مسيبدار يگرام

(. 14، 17وحنا يبود. ) هگانيح با آن بيمس هک همانگونها تا ين دنيم با ايباش هگانيب

، 11م ه/ و  4، 5 ي)مت ين زندگيراث بردن زميم هب يم برايفروتن و آرام باش

 شياين. نيسيقد ي هميخدمت در خ يم، برايورز يوفادار يخدمتگزار ه(. ب26

ش( در برابر خداوندِ جالل حاضر ياين نيم، تا )ايجا آور هدعا در خلوص ب هاو را ب

 يم ) فيکن يزش را زندگيرستاخ همان گونه هم تا بيک مصائبش باشيشود. شر

 "از  يياهر يم، براي( نشان او بر تن خود گذار10، 1تسا 1/ 17، 6/ غل10، 3

 يکس آن را تاب م هب است روز آمدنش و چيهم هد، چراکيآ يم هک "يخشم

 هب شيکند. سر خو ينان را نابود ميد ين است؛ و بيآورد؟ خشم او مشدد و آتش

مر م. کيريبم ها کي ميم، مبادا در کارزار زخم خوريدر امان کن يپوشش رستگار



 

88 
 

 هم. بينينبرد خود را ناتوان بب ي هانيقت، مبادا در ميحق هم بيش محکم کنيخو

رابر در ب يا را خاموش کند. سپرهطوفان  يم، تا ويدار کنيح را بيم و مسيزيپاخ

مان است. از  يل منجيکردن انج همانا آماده هم کيريدست گ هر بيآن شر

ا. خشم را ها و عقرب هلگد کوب کردن مار يبرام يريش توان بگيپروردگار خو

 هرا. ک يهر بدخواهد و يل شدير مه هک همان گونه هم، بيشتن فرونشانيدر خو

م، ينن نکيم. نفريکن يش ميايبا آن خدا را ن هخارج نشود، ک يانهچ ناسزا از ديه

ا هن يش با اوليم تا مزد خويباش هم. کارگر زبدييايدچار ن "قانون " ينحس هتا ب

. ميبرتر درخواست کن يم تا مزديکار روز را تاب آور ينيم. سنگيطلب کن

 هب شينک خداوندمان ما را در تاکستان خويم اه هم چراکيل نباشهکا يکارگران

 هان تاکستانش، چراکيم در ميکن هشيمو در خاک ر ي هکارگمارد. مانند کند

از تاکستان  هم کيباش ييمو ياه هست. کند يقيخود تاکستان حق يو

 هک يان کسانيمان در م هحيرا هم کير باشيدلپذ يياهباشند. عطر يجداناشدن

م، اما يکن هر جلويا فقيچشم دن هب هم کيشود. بگزار هستند، پراکندهاطراف ما 

 يچ کس را بر رويهم. يخداوندمان توانگر ساز ياه همردمان را از آموز ياريبس

 هدر آسمان است. آنگا هم کيباش يفرزندان پدر هم تا کيش نخوانين پدر خويزم

شناسدمان،  يچ کس نميه هک هار ماست. آنگايز در اختيچ همهم، يچ نداريه هک

ا م، تا در ميش شاد باشيخو يدواريدر ام هوقف ياست. به ييآشنا ياريما را بس

م يداد قضاوت کن هشتن را بيد و نجات بخش ماست. خويام هد آنکس کيشاد ز

 ياوربر تخت د هک يش برابر قضاتيناچار سر خو هم، تا بيبدان هديهرا نکوو خود 

برد، ن يم برايري( دست بگيم. سالح )روحانيند زد، خم نکنهخوا هيل تکيقبا

د مان باز شويم تا از برايبر در آسمان بکوب ل.ي( انجهکردن )را همانا آماده يعني
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اج مان است. ياحت هآن حد ک هم تا بيطلب رحمت کن هم. مصرانيو ما وارد شو

ر شتيب يمهن يزم يم و بر روياش باش يآسمان و دادگر يهپادشا يدر جستجو

ست و در آن  يآسمان هم، از آنچييب جويست نص يدر اعل هما رسد. از آنچ هب

خود  ها را بيافت. دنيشد و رفعت  هآن باال برد هح بيمس همانجا کهم؛ دريتأمل کن

م. يا هآن دعوت شد هب هم کيل شوينا ييجا هست تا بياز آن ما ن هم، کيواگزار

 هک يا يدن درخشندگيد يم، برايها پرواز ده يبلند يسو هچشمانمان را ب

 هک ييم تا تن را در جايباال بر ينيهسان شا همان را بياهد شد. بازوهنمودار خوا

 هلخواد ياه هويمم، از يم آورهشکش فرايپ هآن پادشا يم. براينيست ببهواقع  هب

کار گنج اش  هم، تا ما را بياو را در خلوص حفظ کن ياهش. قول يايو ن روزه

 يسو هب يهاو دلسرد شود، را ياهاز قول  هآنکس ک يراست هب هبگمارد؛ چراک

مان ياهم تا بدن يح مراقب باشيبر بدن مس هموارهنشود.  هاو داد هگنج ب هورود ب

م يبسپار "مسره" يندا هش بيخو ياهزند. گوش يپور ز جا برخيش يوقت آوا هب

دارش يد يم و برايا کنيها ميداهجشن نکاح اش  يم. برايهن يپا هحجل هتا با او ب

ز در رأس يم تا بر سر ميتن کن همقدس ب ي هم. جاميرون شويب يشاد هب

 يب هد کيد، باي)او( درآ "تور ِ  " هد بهخوا يم هم. آنکس کينيدگان بنشيبرگز

 افتيدر يلوانهپ ياه هآموز هد پرت کند. آنکس کيص يش برايتور خو هوقف

ان تاج است، هخوا ها حفظ کند. آنکس کياز دن هموارهخود را  ه، باشد کهکرد

 هکار بير پهد از بهخوا يم هنبرد تازد. آنکس ک يسو هب يچون فاتح هباشد ک

 يم هآنکس ک ر شود.هظا هش کارآزموديدر برابر دشمن خو هد، باشد کيگود درآ

. آنکس ديبپاال هوقف يش را بيرد و خويسالح برگ هد کيد، بايجنگ درآ هد بهخوا

ابد. يب هگانيا بهش را با انسان يخو همثال فرشتگان است، باشد ک هش بيرو هرا ک
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 هزد. آنکس کيهد از داد و ستد بپريد، باهن ين بر خود ميسيوغ قدي هآنکس ک

 هگردد. آنکس ک يا برياز تسلط دن هد کيباش مسلط باشد، يد بر خوهخوا يم

 نيگهاندو هنهاز گِل ک يا هخان يبرا هدر آسمان است، مبادا ک يدوستدار منزل

 ياه هاراب هاست، باشد کهشعف بر ابر هدر انتظار سوار شدن ب هباشد. آنکس ک

د ياست، با "مسره"افت نکاح يانتظار ض هخود نسازد. آنکس را ک ين از برايمز

 "د ازآن هخوا يم هنباشد. آنکس ک يناسوت يعروس ياه هميان ولهخوا هک

 خود هکند. آنکس ک يدور يگسارياز م هد کيابد، بايب يشاد "شراب در امان

کسب و کار. آنکس  هپرداختن ب ياورد برايعذر ب همبادا ک هکرد هشام آماد يبرا

ز رهمجال پراکندن علف  "ريشر "آن  ه، مبادا بهشد هبر او بذر خوب افکند هک

 ي همه هاست، باشد ک هختير يرا پ يساخت برج هد. آنکس کهش بديدر خو

ان ياپ هب هد کيساختن کند با هآغاز ب هآن گزارد. آنکس ک يش از برايخو ييدارا

د هخوا يم هگذران کند. آنکس کهر ي هش را مضحکيخو هاش برد، مبادا ک

وفان ت هگا هق در افکند، تا بيعم يا يپ هد کيد، باهن هصخر يش بر رويخو يبنا

د يوپ هآنقدر را هاست، باشد که يکيز از تاريان گرهران نشود. آنکس را خوايا وه

ش از يخو هد کيراس فرار در زمستان است، باه هابد. آنکس را کيرا ب ييتا روشنا

بات ش ي هآذوق هد کيدن است، بايدر انتظار آرم ها سازد. آنکس کيهتابستان م

از جانب خداوند  يدر طلب چشم پوش هباشد. آنکس ک هکرد ه)ملکوت( را آماد

نار يد هصد سک هش بگذرد. بر آنکس کيکاران خوهز از بديخود ن هد کياست، با

پول سرور  هد. آنکس کهزاران استعداد نهخود درخواست نکند، پروردگارش 

 هشود. آنکس کن هد، خدمتگزار نادرست خواندهحساب ن ي هش در گوشيخو

ت صلح جوس هست. آنکس که ياو را ارث ين زندگيرا دوست بدارد، در زم يفروتن
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ش يخواست پروردگار خو هد داشت. آنکس کهخوا يان فرزندان خدا جايدر م

ش يقلب خو هفتد. آنکس کيجزا ن ياديآورد تا در ز يجا هآن ب هداند، باشد ک يم

 روح هنند. آنکس کيرا در جمال خود بب هر کند، چشمانش آن پادشاهاز مکر طا

د خدا معب هکند. آنکس ک هانسان درونش را آراست هرا شود، باشد کيح را پذيمس

روح  هر کند. آنکس کهنجاست مط هر آنچهش از يتن خو هد کي، باهشد هخواند

بدن  ه. آنکس کهامد اندويپ هش بلند کند بيرساند، نتواند سر خو هح را اندويمس

 هدارد. آنکس ک هنگا يناپاک هرآنچهش از يبا خود دارد، باشد تا تن خوح را يمس

د. ن خود بازنگرديشيپ ياه هکرد هب هکند، باشد ک يهر زال وجود تيش از پيخو

از کثافات خود را حفظ کند.  هد، باشد کيانسان نو درآ ي هجام هب هآنکس ک

د، خود از آن جدا نسازگر يد هد کي، باهختيتن آو هد سالح بياز آب تعم هآنکس ک

 هاشد ک، بهدست گرفت هسپر ب "ريشر "برابر  هشکست خورد. آنکس ک همبادا ک

ل انگار را هشود، در امان سازد. س يش پرتاب ميسو هب هک يياهريخود از ت

ش بر قانون خداوندش مطابق يخو ياه هشياند هد. آنکس کهپروردگارش نخوا

 هدر قانون پروردگارش غور کند، ب هآنکس کنشود.  ها آشفتين دنيکند، از افکار ا

خداوندش  هاعتماد او ب ها. آنکس کهک آب ينزد هب هست کاشت يسان درخت

 ا.      هباريبر کنار جو هدييماند رو يدرخت هز بياست، ن

                    

دچار  ينب ياياِرم يايبال ها گزارد بهش بر انسانياعتماد خو هآنکس ک     

 چراغ ها کند.آنکس کيهخودم هد کي، باهاو را دعوت کرد"مسره "هشود.آنکس ک

در انتظار ندا ست،  هد.آنکس کهاش ند يخاموش هب هش برافروخت، باشد کيخو

 هبان ورود است، باشد کهنگا هرد. آنکس کيش برگيروغن از ظرف خو هد کيبا
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مانند  هک ديدوستدار بکارت است، با هستد. آنکس کيانتظار ا هش را بيخداوندِ خو

 هک هکند، ِب ين بر خود حمل ميسيوغ قدي ه.  آنکس کياس نبيال هباشد او ب

دارد،  يآرامش را دوست م هند.آنکس کيند و سکوت گزيبنش

 ستد.يا هرا هراچشم ب يدزندگيش، اميباشدتاپروردگارخو

 

 "دشمن "ک نبرد است. ترفند ي يزندگ

 

 همان کس کهگر است،  هليو ح  هخصم ما خبر هک يراست هدوست من، ب    

 همادش آيخو هاست کهن ين و درخشان تريباک تر يجنگد. برضد ب يبرابر ما م

او سست عنصران را مالک است و جنگ  هشان. چراکيسازد، تا دست کشند ا يم

 هد کياست، بهبال پرواز  هکند. آنکس را ک يش گرفتارند نمياز پ هک يرانيبا اس

فرستد او را در کنف  يش ميسو هب هک يياهريت هرد تا بيدور از او پرگ هتا ب

شان يچ سالح او بر تن ايهنند و يب يان حمالت او را مياورد. معنويش نيخو

 هرا کيست زين يراسهن يرا از او کمتر يک از فرزندان روشنيچ يهست. يکارگر ن

ست، ين "ريشر "از  يرا ترس " يخوب "زند. فرزندان يا از برابر نور بگره يکيتار

ر( ياست. اگر او )شر هلگدکوب کردن داد يشان برايا هح( آن را بي)مس يو هچراک

ند بود. هخوا ييشان اما خود روشنايد، اهد يرا م يکيآنان حس بودن در تار هب

او آن را تناول  هند بود کهخوا يشان باال خزد، آنان نمکياگر او چون مار از ا

ند هسان کودکان خوا هشان بيکند، ا ياز افع يمانند انواع هنتواند. اگر او خود را ب

او  شان بريخوراک باشد ، ا هل بيجاد ميشان با اينزد ا هورود ب يبود. اگر او در پ

ش هخوا ي واسطه هند شد.  اگر او بهروز خوايمان پ يق منجيطر هب روزهبا 



 

93 
 

گر او اد بود. ها خواهآسمان هب هنگا يشان را بلندايزد، ايد با آنان بستهچشم بخوا

 يست. اگراو بيوش نيشان راگوش بدان نيقصد فتح شان رادارد،ا يبا زبان باز

 هرندوبيشان جنگ افزاربرگيا همانا باشد کهزد،يشان برخيجنگ ا هب هپرد

 شان واردشود، آنانيا ي هخان هخفتن ب هگا هب هد کهند.اگر اوخوايپا،ازبرابرش درآ

 هجلو نيريش کنند. اگر او خود را شيايند، زبور خوانند و نهد يبانهمراقبند، نگ

 ي هطمع گزند هب هکنند، چراک ياش نم هد، آنان مزينزدشان درآ هب هد تا کهد

با  هکنند و ن يا زندگهحوا بسوزاند، آنان تن يشان را درآزمنديند. اگراو اهآن آگا

 فرزندان حوا.

 

******************** 

 يبانهاجتماع ر ياعضا ياط براياحت همر با

 

در  يس دوستدار زندگيا قدي يبانهر مرد، عضو اجتماع رهبرادران من،       

مان هکند،  يچون خود او، با او زندگ يبانهاز اجتماع ر يد زنهبخوا هعزلت، ک

ن، يمچنهش نسوزد. هرد تا در عطش خوايبگ يمسره هاو را آشکارا ب هک هب

ست، ين هديعزلت گز ياز مرد يياست: اگر او را توان جدا هستيزن را با هنک آنچيا

 (يبانه)در اجتماع ر هد. مناسب آن است کهاو د هش را بيخو هپرد يب هباشد ک

 يمردان با مردان منزل کنند. مرد هاست ک ستهيشاکنند و  يزنان با زنان زندگ

 يو هنکند، مبادا ک ياش )زن( با او زندگ همراهد در قداست بماند، هخوا يم هک

اب حس هب ين )مجاورت( زناکاريا هبازگشت کند و مبادا کن يشيپ همنزلگا هب

 د.يآ
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 يخود م همن ب هک هين توصياست، مناسب و درست است ا ستهيشاد يترد يب

شما  هو ب ديا هنگرفت يمسره هب يزن هنم کيشما دوستان عزلت نش هز بيکنم و ن

 يقداست را دوست م هک يآنان هد و بيا هتعلق نداشت يچ مرديه هب هباکرگان ک

ا ه، انسان تنيدشوار هگا هب يحت هو درست است ک ستهيشاو  يعيدارند : طب

 باشد.

است،  هنوشت ينب يايارم هنقل از آنچ همناسب، ب يا يزندگ هن است کينچنيا    

وت ند و سکيا نشهتن هد، کهبر خود ن يد از جوانيق هحال آنک هخوشا بکند:  يم

 ستهيشادوست من  ين سان ايبد است.ه هد تو بر شانياو را ق هکند، چراک هشيپ

 ، آن را در خلوص حمل کند.هادهح بر خود نيد مسيق هاست، آنکس ک

******************** 

 

 تبار زن واسطه هب يرستگار

 

و  هبرکند هشيا از ره، خارهم خجستيخاطر آمدن کودک مر هد، بيترد يب    

 ين، و گرد و خاک نمک شد. بدشگونير نفريشدند. درخت انج همشقات برداشت

نا ماه هک ير از برابر درخت زندگيب از حرکت افتادند و دو دم شمشيا بر صله

ان خجستگان، يس در ميشدند. پرد هد برداشتيبخش يمانداران طعام ميا هب

 هب هشد هست داد يخوراک يدرخت زندگ ي هوين است، و ميسيباکرگان و قد

 هجا آورند. در باز است و را هخواست خدا را ب هک يآنان هنداران و باکرگان؛ بمايا

ز يد. مهد يدن مينوش ياند برا هتشن هک يآنان هجوشد و ب يم هموار. چشمه

. هدش هختيآم يو جام رستگار ها است.  گاو نر پروار کشتيهو سور م هش شديآرا
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شود. رسوالن  يک مينزدز يحضور بر سر م يبرا "مسره "و هشد هجشن آماد

 ان پرشمارند.ياند و مناد هن را نوشتيمدعو ي ههايس

******************** 

 

 يد باکرگيو فوا يآمادگ يب برايترغ

 

 د :يکن هد، خود را آماديا هانتخاب شد هک يکسان يشما ا     

 هدست انسان بافت هب هک يياه هبا. جاميو ز هدر درخشش است، باشکو ييروشنا

 ياهشوند و از گنج  يم ها گشودهشود. گور يک ميا است و ندا نزديهم هنشد

 يم پر هدار شايد هزند و زندگان بيخ يپا م هرود. مردگان ب يکنار م هان پردهپن

شتاب  ها بهد. ترومپت هد يم هدوبار يپور جرأتيو ش هافتيب يترت هميرند. وليگ

 هاشتافر "يقاض " يبرا يهگايرسند. جا يل ميتعج هند و مراقبان آسمان بيآ يم

در وحشت  هسست بود هشود. آنکس ک يخرسند م هرنج برد هو آنکس ک هشد

 شود. فرزندان سمت راست يک نمينزد يقاض هب هکژ رفتار بود هاست و آنکس ک

ان در نور ين يمينالند.  يند و ميگر يدارند م يدر چپ جا ها کهوجدند و آن هب

زبان  يشان را فقط اندکيند تا اهسرد هشکو اه يکيان در تاريساريبدرخشند و 

 است، هآن نشست يجا يو دادگر هرفت يزديکار( رحمت اهگنا يتر کنند. )برا

 هک است، و تابستان رفتير نزديرهست. زمين درآمدن نيد هب يبرا يگر محليد

 هديچبر يکيعادالن( تار ي. )براهافتي هد و کار خاتميآ ياست. شبات استراحت م

 يان زندگهد هو ب هش از کف داديشود. مرگ خار خو يبرقرار م ييو روشنا هشد

ند اما فشار يند و دندان ميگر يبازگردند م شئول هد بيبا ها که. آنهشد هعديبل

 يش ميکنند، در وجدند و ستا يم يروند شاد يآسمان م يهپادشا هب هک يآنان
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د. شون ييراياند، از دست مراقبان آسمان پذ هار نکرديزن اخت هک يکنند. آنان

 يياه. تننديآسايب يتعال يبار هاند، در پرستشگا هقداست را حفظ کرد هک يآنان

 هانزن هست نه يا همردان هگر نيبخشد. د يپدر شاد ي هگانيدگان را پسر يگز

ند هخوا يتعال يفرزندان بار يمگه ه، بلکيانسان آزاد هست و نه يرياس ه، نيا

ش يخو ياهح، چراغ ياز جانب مس هشد هرفتيباکرگان پاکِ پذ ي همهبود. 

شان يح ايمس هک يآنان ي همهاتاق نکاح پا گذارند.  هب "مسره "افروزند و با يب

بر دختران حوا  هک ييدور گردند، و از جزا "قانون  "را شود، از نحوست يرا پذ

ا( متعلق ها بت يمردان ) هب ن زنان يا هک يراست هب ابند.ينجات  هشد هگزارد

شمار  شان دريا و درد بمانند. هافت کنند و در اندويا را دره يستند تا بدشگونين

 هاند. ب هنداد يمرگ( فرزند ه)ب هروند، چراک يمرگ م يسو هب هند کياين يآنان

ان شيا هاز آنجا ک اند. هشد هرفتيح پذيرا، از جانب مسيم يمرد هتن دادن ب يجا

 هب است. ها دختران داديبرتر از پسران  يشان ناميا هاند، او ب هاوردين يفرزند

 است. "مسره "بر لب غزل  هموارهرا  شانياات دختران حوا، يو شکا هنال يجا

 ست يمسرهرا  شانيا هش نباشد، حال آنکيفت روز بهجشن نکاح دختران حوا 

ردد گ هشود و پار هنهک هست. لباس دختران حوا از پشم است کيفقدانش ن هک

دختران حوا  ييبايست. زياش ن يفرسودگ هست ک يياه هرا جام شانيااما 

 زنو شود.يرستاخ هگا هبشان يا ييبايز هگردد حال آنک هپژمرد يريدرپ

******************** 
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 يبانهزنان اجتماع ر هگوشزد ب

 

 ياز اعضا ياست اگر مرد هتان شد يرايح پذيمس هک يباکرگان يشما ا     

م کرد، مرا خدمت هخوا يبا تو زندگ "ان را گفت : ياز شما يکي يبانهاجتماع ر

 هرفتيخود پذ هب يمرد همن را شا "د گفت : يهاو خوا هشما ب همانا آنچه "کن.

از تو  يپرستار ياو را برا هکنم، اگر خدمت ب يخدمت اش م هم اوست کهو 

د. رون برانيسد و مرا از منزلش بيبنو ميطالق برا ينامهد ويخشم آ هم، او بهوان

 هوجمت يانيز نزد تو محترم بمانم و زيبدارم و من ن يترا گرام هک يهخوا ياگر م

آن  هش بيخو ي هافروز، مبادا جاميخود م ي هنيک نشود، آتش در سيچ يه

م ماند. هش خوايخو يز در آبرومنديخود بمان و من ن ي. در شرافتمنديبسوزان

 باش هحضور داشت هم آوردهاش فرا يجشن نکاح ابد هب "مسره " هک هآنچ يبرا

 همراه هورود ب يا کن. و از من تدراک روغن باشد برايهدارش ميد يو خود از برا

 .هوانيشوم با باکرگان د هخارج از در راند همبادا ب هباکرگان دانا، ک

 

 

 دگانيعزلت گز هب يياهدستور

 

ت عزل يبرا هآنچ هسم گوش کن؛ بينو يت ميبرا هآنچ هب هدوست من، دوبار    

ش ين. پيسي، باکرگان و قديبانهاجتماع ر ياعضا يدگان مناسب است، برايگز

، مانش استوار باشديا هد؛ کهوغ بر خود ني هاست ک هستيز بر شخص باير چهاز 

شتکار ش پيايو ن روزهاو را در  هام. ک هت نوشتيام برانامهنيدر نخست هک همانگونه

 ح باشد.    ياو را وجود سوزان از عشق مس هکباشد؛ 
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 هشياند هر. کيو دلپذ هوشمند باشد، و کالمش آسودهاو فروتن و آرام و  هک    

 يان خود حصارهاو از د هد. کيتعادل سخن بگو هن باشد و او بيراست همهاش با 

 هجام هوار. ک هوانيد ياه هار بدارد از خود خندهانبار، و زنيبسازد برابر سخنان ز

ا را هش بلند بگذارد و آنيسوان خوياو گ هد کيفاخر بر خود روا نکند. نبا ياه

                 ور کند.      يز
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 فصل پنجم

 روزمنديو پ هگنايا انسان به، تنيسيع

 

صوم و مع هگنايک بيا هاند، تنهديپوش يبدن هک يان تمام نوزادگانياز م -1

 ادت خودِ او.هح است، مطابق با شيمس يسيم خداوند ما عهوجود دارد، و آن 

او دربارهز ين ي(. نب16:33و ي« )ان غالب آمدم.همن بر ج»واقع او فرمود: هب

 شياهبر لب يانصافيبود و بيان او مهعت حق در ديشر»د: هديادت مهن شيچن

 (.2:6)مال « شد.يافت نمي

-2« )ساخت. هما گنا هنشناخت، در را هگنا هاو را ک»ز فرمود: يپولس رسول ن

آن  هرا بر داشت، او ک هگنا يو هنکيساخت، جز ا هاو را گنا ه(. و چگون5:21قرن 

 (2:14خکوب کرد؟ )کول يب ميآن را بر صل هنکيبود، و ا هرا مرتکب نشد

 کيفقط دوند، اما يدان ميدر م ياريبس عده»د: يفرمايح باز ميرسول مس

 (.9:24قرن -1« )بَرَد.ينفر تاج را م

اشد ب هنبرد فرود آمد هب هست کين يگريان پسران آدم، کس دي، از مهعالوهب

آدم از  هک ياز زمان هرا گنايباشد، ز هشد هديم کوبهمجروح و در  هنکيبدون ا

 (.5:14است )روم  هفرما بودکرد حکم يچيفرمان سرپ

از آنان را  يه، و انبوهمردم را مجروح ساخت هانبو، همردم را زد هانبو هگنا

 است. هکشت

را  هما گنا دهندهش از آمدن نجاتيچ کس پيهمردم،  هن توديان اياما از م

 خکوب کرد.يب مياست: او آن را بر داشت و بر صل هنکشت
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قرن -1ش خود را دارد )يخکوب شد، اما باز نيب ميبر صل هگنا هنکيبا ا

 شيزمان آخر فرا رسد و ن هک يزند، تا وقتيش ميرا ن ياري(، و بس15:55-56

 شود. هم شکستهاو در 

******************** 

 

 هم زخم گناهبازگشت، مر

 

ا هدانا آن يابند اگر پزشکييا شفا مهست، و آنه يمها مرهدرد همه يبرا -2

 ابد.يرا ب

ر ب هباشد کست، همِ بازگشت هاند، مرهدر نبرد ما مجروح شد هک يآنان يبرا

 شان را شفا بخشد.يرد و ايشان قرار گيا ياهزخم

د يکن تهيهخود  يم را براهن مريما، ا يب دانايشاگردان طب يبان، ايطب يا

 د کرد.يهماران را درمان خوايب ياهبا آن زخم هک

ت اس هديشان جنگيبا ا هدست آن کس کهدر جنگ ب هک يدر واقع، جنگاوران

 هد کهديم ييآنان دارو هافت شود، بي ييب دانايطب هاند، چنانچهمضروب شد

 بخشد.يشان را صحت مياهزخم

اند، گرديباز م هدر نبرد مضروب شد هک يکس هرا ب يبْ سالمتيطب يو وقت

 کند.يافت ميا و افتخارات دريداه هاز پادشا

کشد، اگر آن يدر نبرد ما زحمت م هنسان، دوست من، آن کس کيبد

مجروح در خودِ  هتوب هک يجوم آورد و مجروحش سازد، تا زمانهبر او « دشمن»

 ند.کيکاران را رد نمهرا خدا توبيم بازگشت را داد، زهاو مر هد بيد است، باياو شد
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 هستم، بلکير خوش نيمن از مُردنِ مرد شر»د: يفرمايم يال نبيدر واقع، حزق

 (.33:11ال ي)حزق« د.يق خود بازگشت نماير از طريشر هستم کهخوش 

******************** 

 

 مجروحان هاندرز ب

 

 هخود را ب هنکيد خجل باشد از اي، نباهدر نبرد مضروب شد هآن کس ک -3

 هو او را مضروب ساخت هافتي هرا جنگ بر او غلبيدانا بسپارد، ز يبيدستان طب

 است.

ا ب ،هکرد ياو را سرشمار هکند، بلکياو را رد نم هافت، پادشايشفا  يو وقت

 د آورد.هحساب خواهلشکر خود ب

 هنکيد خجل باشد از اي، نباهطان مجروح شديدست شهب هک ين رو، شخصياز ا

خود  يم بازگشت را براهد، و مرينما يق کند، از آن دوريخود را تصد يخطا

 درخواست کند.

ا ياز نشان دادن جراحت خود خجل است، دچار قانقار هک يدر واقع، کس

 د آمد.هتمام بدن او وارد خوا هب هد شد و صدمهخوا

د هنبرد باز خوا هد شد، و بهست، زخمش درمان خوايشرمسار ن هک يکس

 گشت.

د هواابد و قادر نخيتواند شفا يگر نمي، دها شديقانقار همبتال ب هک ياما کس

 رد.يبود باز بر گ هن گذاشتيبر زم هرا ک يبود سالح
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کند: اگر ياست صدق م هلوب شددر نبرد ما مغ هک ين امر در مورد کسيمه

 د.ابيتواند شفا يد، مي( و درخواست بازگشت نما15:18)لو « امهکرد هگنا»د: يبگو

خود  ياهد زخمهخوايرا نميتواند درمان شود، زيخجل است نم هک ياما کس

(، 10:35ن را درمان کند )لو ينار گرفت تا تمام مجروحيدو د هک يبيطب هرا ب

 د.هنشان د

******************** 

 

 

 يحيمس هجامع يبان، رؤسايطب هاندرز ب

 

د از درمان ي، نباهدرخشند« بيطب»شاگردان آن  يبان، ايطب يشما ا -4

 د.يدرمان دارد امتناع ورز هاز بين هک يکس

 يم بازگشت را ارزانهاو مر هد، بهديشما نشان م هزخم خود را ب هک يکس

 د.يدار

حت يد، شما او را نصهشما نشان د هشرم دارد زخم خود را ب هآن کس ک

 نسازد. يد تا آن را از شما مخفيکن

ن سبب، يا هب هد، مبادا کيشما نشان داد، آن را افشاء مساز هآن را ب يوقت

 ند.يشمار آهمچون مجرم بهدشمنان و مخالفان  يان از سوهگنايب

مچون شکست همخالفان  يافتند، از سويشدگان مهدر آن کشت هک يصف

 شود.يم يکامل تلق
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ستند درد آنان را يمجروح ن هک يافت شوند، باشد آناني يمجروحان هچنانچ

 ند.هدشمنانشان نشان د ها را بهآن هنکيدرمان کنند، اما بدون ا

 يرت بدهمگان برسانند، تمام اردو در اثر آن شه يهآگا ها را بهرا اگر آنيز

 ن شکليا هب هک يکند از آنانيم يبرهلشکر را ر هک يهافت. و پادشايد هخوا

د شد، هن خواياند خشمگهگران قرار داديدر مقابل چشمان د هنهاو را بر ياردو

بودند  هآنان در جنگ متحمل شد هک هتر از آنچميوخ يياهشان را با زخميو ا

 د زد.هخوا

 

 

 نيبان و مجروحيطب هشدار به

 

بان در يخود را آشکار سازند، طب ياهند جراحتهن نخواياگر مجروح -5

ن باز يمجروح هرا ب يتندرست هند داشت کهقرار نخوا يچ سرزنشيهمعرض 

 اند.هنگرداند

ند هگر نخوايسازند، د يخود را مخف ياهند دردهخواين ميمجروح هچنانک

 است. ها شديقانقار هرا بدنشان مبتال بيرند، زيتوانست سالح بر گ

وارد  يرند، وقتيسالح بر گ هستند و اصرار بورزند کها يقانقار هاگر مبتال ب

د و يد گندهد ساخت، جراحتشان خواهشان را داغ خواينبرد شدند، سالحشان ا

 ند مرد.هد شد، و در اثر آن خواهخوا يعفون

ساختند اجساد  يخود را از آنان مخف ياهن زخميمجروح هک يآنان يوقت

 ياهدساختن در يمخف يشان برايا هک يدقتخاطر تمام هب هابند، آنگايشان را بيا
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 نياجسادشان را تدف يند کرد و حتهزا خواهبودند است هکار بردهخود ب ياهزخم

 ند کرد.هخوا يتلق ير و خودرأي، شرهشان را ابليا هند نمود، چرا کهنخوا

 

 هافتيبودهد مراقب محل بيبا هافتيو شفا  هزخم خود را نشان داد هک يکس -6

بار دوم مضروب  هک يرا کسيمان محل مضروب شود. زهبار دوم از  باشد، مبادا

 دانا. يبيطب يبرا يش دشوار است، حتيشد، شفا

 ير قابل شفا است، و حتيد، غيگر وارد آيد يبر جراحت هک يدر واقع، زخم

 توان سالح بر گرفت.يگر نميدرمان شود، د يخوبهگر بياگر بار د

وب مغل هک هبر داشتن سالح اصرار ورزد، عادت کرد هب يياگر با خودرأ يو حت

 شود.

******************** 

 

 

 نر جنگهاندرز: فرا گرفتن 

 

ادا د، مبياموزيد، فنون جنگ را بياهح را بر تن کرديسالح مس هشما ک يا -7

 د.يد و در نبرد سست گرديمغلوب شو

 ما است. ياهتر از سالحاو سست هر است، اما اسلحهگر و ماهليما ح« دشمن»

 در خواب ياريشه هليوسهش را بياهم و سالحيبا او بجنگ هما را الزم است ک

 م.ياز او بستان
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 هت است؛ پس بير قابل رؤيد غهديقرار م هما را مورد حمل يدر واقع، او وقت

 ما قلع و قمع کند. يند تا او را برايبيرا م 64او هم کياوريب يرو يکس

 

 ديد، تا شرمسار نباشياهمجروح شد هشما ک يم، اهديپس شما را اندرز م -8

 «.م.ياهدر نبرد سست شد»د: ييبگو هنکياز ا

د، يبمان هد و زندييد، بازگشت نمايم سازهر را فرايناپذاسيم قهخود مر يبرا

 د.يشو هکشت هنکيتر است تا اهن بيو ا

******************** 

 

 

 

 بازگشت هفراخوان ب هبان: سيطب هشدار به

 

 هشد هما نوشت يت دانايآن طب ياهدر کتاب هرا ک هبان، آنچيطب يو شما ا

 است. هرا او بازگشت را رد نکرديآورم، زياد شما مي هب

او فرمود:  هبازگشت فرا خواند و ب هکرد، خدا او را ب هآدم گنا يدر واقع، وقت

 يد مخفيآزمايا را مهدل هک يخود را از کس هگنا ياما و«. ؟65ييآدم، کجا»

 فت، حوا بود.ياو را فر هآنک هساخت و ادعا کرد ک

ق نکرد، مرگ را بر خود و بر تمام فرزندانش يخود را تصد يخطا هاز آنجا ک

 (.19-3:10د يوارد ساخت )پ

                                                 
 «.ما را»يا  64
کند، بلکه همچون فراخواني به را همچون سؤالي ساده در بارۀ محل تلقي نمي« کجا»افراهات اين  65

 .بازگشت، مانند تئوفيلوس اهل انطاکيه و سنت يهود
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او  هيهدبود، و خدا  هليپر از ح هاو ک ين امر رخ داد، برايمهز يقائن ن يبرا

رمود: او ف هرفت. در واقع بينپذ يبازگشت را عطا کرد، اما و يو هرفت: او بيرا نپذ

بر درْ  ها، گنينکرد ييکوي؟ و اگر نيشديا مقبول نمي، آيکرديم ييکوياگر ن»

 (.4:7د ي)پ« ن است.يدر کم

نْ لرزان يزم يدل خود، برادرش را کشت و لعنت شد و بر رو هلياو مطابق ح

 (.12-4:8د يد )پيو سرگردان گرد

سال  120آنان  هب هن شد، کيز چنيدر روزگار نوح بود ن هک ينسل يبرا

صد  ياهشان را در انتيداد، و آنان نخواستند بازگشت کنند: ايم هبازگشت را ارائ

 (.7:6د يان برد )پيسال از م

******************** 

 

 لينوا و اسرائير نيبخش: تقدبازگشت نجات

 

 قيتر است شرارت خودراتصدهانسان ب ينما،دوست من،چقدربرا همالحظ -9

 کند.يکنندگان را رد نمما بازگشت يرا خدايد، زيجو يکندو از آن دور

ونس را ي هشان موعظيم بود. اما ايار وخيبس 66نوايان پسران نهدر واقع، گنا

ر بشان بازگشت کردند و خدا يرفتند. ايکرد پذيرا بر آنان وعظ م يواژگون هک

 (.3ون يآنان شفقت فرمود )

ازگشت ب هشان را بيدند، او ايبخش يل قصورات خود را فزونياسرائ يبن يوقت

 رفتند.يشان نپذيفرا خواند، اما ا

                                                 
يابيم: اهالي نينوا الگوي مسيحيان جامعۀ افراهات اي از تجليل از مقدسين محلي را ميباز در اينجا نمونه 66

 کنندگان، در نقطه مقابل اسرائيل، يعني يهودياِن ردشده.هستند، يعني بازگشت
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فرزندان مرتد،  يا»فرمود:  ها فرا خواند کيارم واسطههشان را بيواقع، او اهب

 ه(. او ب3:22)ار « م داد.هشما را شفا خوا ياهد و من ارتدادييبازگشت نما

 همان گونهد... ييمن بازگشت نما يسوهب»م وعظ کرد و فرمود: ياورشل ياهگوش

ر ه»ل فرمود: ياسرائ يبن هن بيمچنه(. 3:12)ار « کند.يدختر بازگشت م هک

(. 3:8ون ي« )د.يدر دست او است بازگشت نما هک يبد خود و از ظلم هکس از را

و ت يسوه، من بييمن بازگشت نما يسوهاگر ب»قوم فرمود:  هب هن است آنچيا

(. باز در ضمن 4:1)ار « ستاد.يا يهم نمود و در حضور من خواهبازگشت خوا

م، نزد من بازگشت نما، اما يدختر ساکن اورشل يا»شان فرمود: يلعنت کردن ا

 (.10، 3:7)ار .« يتو بازگشت ننمود

 شان آورد،ياد اي هعت را بيشر هآورد و نوشتشان يادرباره ين مَثـَليمچنهاو 

. او گفت: 67ديعت دروغ بگويشان، از زبان شريبازگشت ا واسطههخواست بيرا ميز

 يگريرود تا از آن مرد ديرون مين زن از نزد او بيرد و ايگيم يمردْ زن يوقت»

نزد ن زن يا هنکيا کند و اها او را ريرد ياو را گرفت بم هک يشود، اگر آن مرد

رد، پس از يبگ هست او را دوبارير اولش مجاز نهر اول خود باز گردد، شوهشو

شود. ين کامالً نجس مين زمينک ايرد، ايرا اگر او را بگيباشد. ز هنجس شد هآنک

و . تيم، و تو از آن من بودياورشل يبودم، ا هخود گرفت ياما اکنون من تو را برا

. اما يکن يگريتا روسپ يا رفتها و چوبهان سنگيو در م يرون رفتياز نزد من ب

را  عتيتو، من شر سبب توبههرفت؛ بيم پذهنک نزد من باز گرد و تو را خوايا

 (.4-24:1؛ تث 3:1)ار « کنم.يمنسوخ م

******************** 

                                                 
 خدا شريعت ندارد. 67
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 مقدسد، بر اساس کتابيام هاندرز ب

 

مکتوب در  دِياز ام هنکيد از ايراسهد، ميينمايبازگشت م هشما ک -10

 د.هشدار ده هند کيبين صالح مينچنيرا روح خدا ايد، زيمقدس منقطع شوکتاب

 ياگر شخص»است:  ه، فرمودهداد يشداره يال نبيحزق واسطههدر واقع، او ب

ام آخرِ خود مرتکب ي، و در اهجا آوردهو عدالت را ب يام عمر خود راستيا همهدر 

ام مرتکب يا همهدر  يرد. اگر شخصد مهشرارت شود، او در شرارت خود خوا

د هجا آورد، او خواهو عدالت را ب يد و راستيباشد و بازگشت نما هشرارت شد

 (.24-18:21؛ 15-33:12)حزق « ست.يز

 هگنا هد، مبادا کهديشدار مهن سخن، شخص عادل را يصرفاً ا واسطههاو ب

 را ببازد. هکند و مسابق

 ست کند.يتا از شرارت خود دور شود و زبخشد يد مير اميشخص شر هو ب

و رم، تين را از او بگيديدِ شخص بياگر ام يحت»د: يفرمايال ميحزق هباز ب

شخص عادل دائماً قوت قلب ببخشم، تو ترس را  ه. و اگر بهشدار بدهاو  هدائماً ب

د هن خوايقيهب هم کيکار بگوهشخص گنا هار باشد. اگر بيشهدر مقابل او بگذار تا 

د مرد، و حساب هکار در شرارت خود خواه، گنايباش هشدار ندادهاو  همرد و تو ب

شخص  هب ه. و چنانچيشدار ندادهاو  هرا بيم خواست، زهخون او را از تو خوا

د کرد، و تو هست خوايشدار تو زهخاطر هکار بهن گناي، ايهشدار بدهکار هگنا

ن يقيهب“م: يشخص عادل بگو هب يداشت. وقت يهخوا هات خود را در امان نگايح

، مبادا مغرور شود يهشدار دهاو  هد بين اعتماد کند، بايا هو او ب” ستيز يهخوا
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 ات خوديد کرد، و تو حهست خوايز هشد هشدار دادهاو  هب هک يکند. کس هو گنا

 (.9-33:7؛ 21-3:17)حزق « داشت. يهخوا هرا در امان نگا

 ( با دستِ هک يکس هد )بيهز گوش فرا دد، بايينمايبازگشت م هشما ک يا

 خواند.يبازگشت فرا م ه، شما را بهدرازشد

ست. ا هداشت يو بازگشت را ارزان هسخن گفت ينب يايارم واسطههدر واقع، او ب

م يبگو يمملکت هيو عل يقوم هياگر عل»است:  هاو فرمود هن است آنچيدر واقع ا

ن قوم از شرارت يران سازد، و ايد و ويکن سازد و فرو کوبد، واژگون نماهشير هک

م هبودم از او بر خوا هاو امر کرد هيعل هرا ک يخود بازگشت کند، من آن بد

 هبنا کند و بکارد، و او ب هم کيبگو يمملکتدربارهو  يقومدربارهد. و اگر يگردان

ا ر ييکويز آن نيجا آورد، من نهرا ب ين سخن اعتماد کند، و در حضور من بديا

سبب شرارتش و هد، و او را بيم گردانهبودم از او بر خوا هداد هاو وعد هب هک

 (.10-18:7)ار « م برد.هان خوايانش از مهخاطر گناهب

 

 

 

 مقدسرؤسا، بر اساس کتاب هاندرز ب

 

ا ههد و دروازيآسمان را در دست دار ياههدرواز ياهديکل هز کيشما ن -11

 د.ييگشايند مينمايبازگشت م هک يآنان يرو هرا ب

اگر »د: يد متقاعد شويفرمايم هرسول خجست هآنچ واسطههد بيهد هاجاز

وح ر هن شخص را بيد چنيسته يروحان هگرفتار شود، شما ک ييخطا هب يکس
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« .يافت تجربهز در يمبادا تو ن هکن ک هد. و خود را مالحظيتواضع اصالح کن

 (.6:1ان ي)غالط

شدار هآن دربارهراسد و هيرسول از آن م هاست ک يزيمان چهن يدر واقع، ا

گران را وعظ نمودم، يمبادا چون د»د: يفرمايخود مدربارهواقع، او هد. بهديم

 (.9:27قرن -1« )خود محروم شوم.

د، ي، او را دشمن مشمارهشد ييگرفتار خطا هان شما کيپس آن کس از م

اگر او را از خود جدا را يد. زيهشدار دهد و يحت کنياو را چون برادر نص هبلک

 د زد.هطان او را خوايد، شيساز

.« ميناتوانان را متحمل بشو ياهم، ضعفيستهتوانا  هما ک»د: يفرمايباز م

 (.15:1)روم 

 

 

 ديفرمايکاران: خدا شفقت مهتوب هاندرز ب

 

 ها کر هلين وسيا هم کيگويشما م هد، بيينمايبازگشت م هز کيشما ن -12

 د.يرد نکن هشد يشفا ارزان يبرا

ان خود( را اعتراف ه)گنا هر که»د: يفرمايمقدس مخدا در واقع، در کتاب

 (.28:13)امث « افت.يد هد، رحمت خوايکند و ترک نما

 نزد پدرش بازگشت، ياموال خود را بر باد داد: وقت هرا ک يد پسريکن همالحظ

 را ذبح کرد. يپروار هش گوساليرفت و براين امر شادمان شد، او را پذياز ا يو
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ز دعوت کرد تا با او يد، و دوستانش را نيشادمان گرد 68پدرش از بازگشت او

 کنند. يشاد

 هبود و ب هن پسر من مرديا»د و گفت: يپدرش او را در آغوش گرفت و بوس

او  ي(. و پدرش حت15:32)لو « است. هبود و باز گشت ه، گم شدهباز گشت يزندگ

 ن اموالش سرزنش نکرد.خاطر بر باد دادهرا ب

 

کردند قوت قلب داد و فرمود: يبازگشت م هک يآنان هخداوند ما ب -13

ن يمچنه(. 5:32)لو « بخوانم. هتوب هان را بيتا عاص هام تا عادالن، بلکهامدين»

کار هک گناي هسبب توبهد بينمايدر آسمان رخ م ين منوال خوشيبر ا»فرمود: 

 (15:7)لو « ندارند. هتوب هاج بياحت هعادل ک هنود و نـُ  يشتر از برايب

ز ش اياست، ب هگم کرد هدارد ک هتوج يآن گوسفند ه، بهچوپان از تمام گل

 (.14-18:12اند )مت هگم نشد هک يتمام گوسفندان

 يزبان نبهب هعادالن، چنانک يبرا هکاران مرد و نهگنا يح برايدر واقع، مس

(. و رسول او 53:12)اش « را بر خود گرفت. ياريان بسهگنا»د: يفرمايم

وساطت مرگ پسرش با خدا هم، بيدشمن بود هک يرا اگر در حالتيز»د: يفرمايم

نجات  ات اويوساطت حهافتن بيشتر بعد از صلح يم، پس چقدر بيشد هصلح داد

 (.5:10)روم « افت.يم يهخوا

 د.يبخشايکند، خدا آن را بر او ميق ميخود را تصد يخطا هک يکس

نزد او رفت و  ي(، ناتان نب15-12:1سمو -2کرد ) هداود گنا يدر واقع، وقت

کرد  قيداود تصد هاو گوشزد کرد. آنگا هد بيکشيد ميبا هرا ک يش و رنجيخطا

                                                 
 يا: از بازگشت؛ يا از توبۀ او )اين کلمه معاني متعدد دارد(. 68
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آن  راي، زهت را دور ساختهخداوند گنا»او گفت:  هب ينب«. ام.هکرد هگنا»و گفت: 

 (.12:13سمو -2.« )يق کرديرا تصد

در  و هديورز ها گناهتو تن هتو و ب هب»گفت: ين مينچنيکرد، ايدعا م يوقت

بر »د: يگويد و مهخواي(. و باز از خدا م51:4)مز « ام.هرا کرد ين بدينظر تو ا

 هحضور تو عادل شمرد هب هست کين ياهرا زنديا. زيبر م همحاکم هخود ب هبند

 (.143:2)مز « شود.

ر ساختم و از هد: دل خود را طايتواند بگويم يکس هچ»ز فرمود: يمان نيسل

 (.20:9)امث « ش پاک شدم؟يخو هگنا

و ت»گفت: يکرد و مينزد خدا دعا م يموس هک هشد هعت نوشتيز در شريو ن

، تو معصوم يشمار، اما در خصوص معصومييبخشايرا م هشرارت و گنا

 (.14:18؛ اعد 34:7)خروج .« يشمارينم

با دعا  يانشان محو سازد، موسهسبب گناهخدا خواست قوم خود را ب يو وقت

ر ن قوم را از مصيا هامرز، چنانکين قوم را... بيا هگنا»ن عرض کرد: يچن هو استغاث

)اعد « دم.يبر حسب کالم تو آمرز»او فرمود:  هو خدا ب.«. ياهدينجا آمرزيتا ا

14:19-20.) 
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 مقدسبازگشت مطلوب در کتاب نمونه هس

 

 يد: وقتين اعظم باشهارون، آن کاه هيد، شبيطلبيبازگشت را م هشما ک -

 ق کرد و خداوندش اويخود را تصد هد، گنايکش هگنا هب هگوسال واسطههقوم را ب

 (.24-32:21د )خروج يرا بخش

 يرابش هق کرد و گنايخود را تصد يز خطايل نيان اسرائهس پادشايداود، رئ

 (.12:13سمو -2شد ) هدياو آمرز

ح يرگز مسه هبار انکار کرد ک هس هنگام کهز آن يس شاگردان نيو شمعون، رئ

؛ مر 26:74)مت « شناسم!ياو را نم» هد کرد کيو با لعنت و سوگند تأک هديرا ند

)مت  69ختيار ريبس ياهشد، اشک يماني(، اما چون دچار پش22:60؛ لو 14:71

اد را ساخت و يرفت، از او بني(، خداوند ما او را پذ22:62؛ لو 14:72؛ مر 26:75

 (.1:42و ي؛ 16:18سا )مت يد، عمارت کلي( نامهاو را پطرس )صخر

**************** 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 «و گناهان خود را با ريختن اشک بسيار شست.»کنند: بعضي اضافه مي 69
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 مقدساز رد بازگشت در کتاب هنمون هس

 

 ديکند )پق يخود را تصد يشرم داشت خطا هد مانند آدم کيمباش هابل -

خاطر کشتن برادرش سرزنش شد، هب يوقت هد کيقائن مباش ه(، و مشاب3:8-12

 (.4:9د ي)پ« ستم؟هدانم )او کجا است(. مگر پاسبان برادرم ينم»گفت: 

 د، مانند نسل فاسد.يخود مبال هب هبا احساسات متکبران

 هگنايرا بد و خود ينبخش يان خود را فزونهد، و گناييفزايشرارت بر شرارت م

 د.يستهمجرم  هد، حال آنکيهمد هجلو

**************** 

 

 پدران ياز رد کردن: فروتن هنمون هس

 

عادل بودند، خود را وقف  هگرچ هد کيهما گوش فرا د هپدران گذشت هب

 ساختند. يفروتن

(، 18:27د ي)پ« ستم.هخاک و خاکستر  هنک من کيا»م فرمود: يهواقع، ابراهب

 کرد.يتِ کوچک بودن وقف مياهن هو خود را ب

)مز « گذرد.يم هاست ک ياهيش مثل ساياروزهانسان... »ز گفت: يداود ن

144:3.) 

ن جزا ينک مرد عادل بر زميا»د: هديشدار مهد و يگوين ميمان چنيو سل

 (.11:31)امث « کار.هر و گنايمرد شر هاديز هافت، پس چند مرتبيد هخوا

**************** 
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 صرف نظر از بازگشت ي: اندرز برايروگردان

 

از  يهخوايکنم، اگر ميش مهخاطر رحمت خدا خواهدوست من، از تو ب -

آن  هب ياز کمتريا ني يبازگشت ندار هاز بين هک يصرف نظر کن ياريشهن يا

 کند.يکنندگان را رد نمتو نوشتم خدا بازگشت هب هل نباشد کين دليا ه، بيدار

وط از دارند، و فقط مربيآن ن هب هشود کيم هداد يکسان هفقط برا بازگشت يز

 .يباش هاز نداشتيبازگشت ن هب هشود کيتو م هب

، اما عادالن آن را درخواست هکاران دراز شدهگنا يسوهب هاست ک ين دستيا

 کنند.ينم

 از ندارند.يآن ن هم و توانگران بيهديران ميفق هرا ب هدر واقع، صدق

 يانيم تا عريهديپوشاک م هاوست ک ه، بهشد هنهزنان برهدست راهب هک يکس

 از آن شرم دارد بپوشاند. هخود را ک

 هخود را خست يتا مجبور نشو هاز آن توست، آن را از دست مد هرا ک هآنچ

 .يابيا ني يابيآن را ب ه، کيآن را جستجو کن هک يساز

د بود. در واقع، همان نخواهگر ي، ديابياز آن تو بود باز  هرا ک هاگر آنچ يو حت

ت با سين هسي، قابل مقاهو بعد بازگشت کرد هشد يياهمرتکب خطا هک يکس

 است. هخطا از او دور ماند هک يکس

**************** 

 

 

 

 



 

116 
 

 تيکامل هدعوت ب

 

 .دار هدور نگا ير قصوره، خود را از ياهم را دوست داشتهن سيترعيرف هتو ک

 هتاز نداشيو ن ير باش تا در نبرد مجروح نشويکامالً دلت، ياهبا تمام سالح

 .يساز هب خستيرفتن نزد طب يو خود را برا يم درخواست کنهمر يباش

 د بود.هص خوايا قابل تشخهزخم ي، باز جايابياگر خوب شفا  يرا حتيز

 ينام بد هن باعث شديو ا يالزم شد خود را درمان کن هن اعتماد مکن کيا هب

 بازگشت برو. يفراسو هب ه، بلکيگذار ياز خود بر جا

 هاگر خوب دوخت يمرمت آن دارد، و حت هاز بي، نهشد هاش پارهجام هک يکس

 ند شد.هآن خوا همتوج همهباشد،  هشد

کند، و يم يدر حصار خود دارد، آن را با زحمت بازساز يشکاف هک يکس

 امند.نيباشد، باز آن را شکاف م هاگر خوب ساخت يحت

راخ ر سويناپذاصالح يشکلهب هاند، خانهاش نقب زدهخان هدزدان ب هک يکس

از  هرا ک هتواند آنچيص است، و با زحمت فراوان مين سوراخ قابل تشخيو ا هشد

 باز ستانـَد. هدست داد

الزم دارد تا آن  يطوالن يکند، زمانيخود را قطع م هويدرخت م هک يکس

 د.هبد هويرشد کند و م هدوبار

د زحمت بکشد و يکند، بايجاد ميا ياهآب خود رخن هدر چشم هک يکس

د يايآب ب هترسد کيخوب بست، م يسازد تا آن را باز ببندد، و وقت هخود را خست

 جاد کند.يا ياهو فشار آورد و باز رخن
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د را کند، خويم ينيدادن انگورچ هتاکستان خود را در فصل شکوف هک يکس

 سازد.يمحروم م هديانگورِ رساز خوردن 

 هاش از خجالت سرخ است، و خود را خستهرهکند چيم يدزد هک يکس

 رد.يمورد لطف قرار گ هکشد تا دوباريسازد و زحمت ميم

 هافت اجرت سرافکندينگام درهه، بهکارش در تاکستان سست بود هک يکس

 کند. هشتر مطالبيتواند بياست و نم

 يام شادياالميرد، در حضور قديگيخود را م يجلوِ قوت جوان هک ياما کس

ات يآب ح هنوشد، بر سر چشمينم ياز آبِ دزد هک يد کرد، و کسهخوا

 د نمود.هاستراحت خوا

 

 جنگ مقدس هدعوت ب

 

 د و قوت قلبيهکرنا گوش فرا د يصدا هد، بياهنبرد احضار شد هب هشما ک -

 د.يريبگ

ن و نان، کاتباهد، کايريگيا را بر مهکرنا هشما ک م،يگويز سخن ميبا شما ن

 (.9-20:2مان )تث يحک

 د:ييتمام قوم بگو هد و بيفرا بخوان

( تا دل برادران خود 7:3از نبرد بر گردد )داور  هترسد، باشد کيم هآن کس ک

 را مانند دل خود نشکند.

آن  هکِشت آن باز گردد تا ب يبرا ه، باشد کهغرس کرد يتاکستان هآن کس ک

 فکر نکند و در جنگ متحمل شکست نشود.
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باز گردد و از  هد با او ازدواج کند، باشد کهخوايو م هديگز يزن هآن کس ک

 زن خود مسرور شود.

خود را  هخان هآن باز گردد، مبادا ک هب ه، باشد کهساخت ياهخان هآن کس ک

 کامل صرف نکند.طور هخود را ب يروياد آوَرَد و ني هب

در مقابل است  هآنچ هخود را ب يرا روياست، ز ستهيشاان را يجنگْ انزواجو

 (.15-2:13ل يآورند )فياد نمي هدر عقب است ب هرا ک هاند، و آنچهدوخت

افت يدر يفراوانهرا ب هيشان است و بقيد از آن ايآيدست مهب هک يمتير غنه

 ند داشت.هخوا

 

 جدعون ياهنش جنگاوران: آبيگز

 

ن ايپاهشدار دادن را به يم: وقتيگويشما م هد، باز بينوازيکرنا م هشما ک

مانند يم يباق هرا ک يگردند و آنانياز آنجا باز م هد کينيرا بب يد، آنانيرساند

نگ ج هخود را ب هک يد، آنانيش فرود آوريآزما ياهآب هشان را بيد، و ايکن يبازرس

 اند.هوقف کرد

ستند در آنجا هل هکا هک يند آزمود، و آنانها خواهرا آب يرير فرد دله

 ند شد.هخوا هص داديتشخ

ش ير آن را از پيجدعون تصو هک ين رازيا هب هدوست من، گوش فرا د -

الزم را دادند،  ياهشدارهجنگ گرد آورد، کاتبان  يقوم را برا ينشان داد: وقت

 نوشتم.ت يدر باال برا هک ياتيعت و آيمطابق کالم شر

 شمار از لشکر بر گشتند.يب يمردم هآنگا
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 هبودند، خداوند ب هخود را وقف جنگ کرد هماندند ک يباق يفقط کسان يوقت

 هآب را ب هش نما. آن کس کيا فرود آور و آزماهشان را نزد آبيا»جدعون فرمود: 

 ريلو د هجنگ آماد هرفتن ب يزبان خود بنوشد، برا ه، آن را بهدستان خود گرفت

 هرفتن ب يفتد، برايشکم خود ب يدن بر روينوش يبرا هد بود. آن کس کهخوا

 (.7:5)داور « د بود.هش از حد سست و ناتوان خوايجنگ ب

است:  هش نشان داديجدعون از پ هاست ک ين راز بزرگيرا دوست من، ايز

 باشد.يان ميانزواجو يد، راز نبرد و الگويتعم هن نمونيا

شدار داد، و چون هش قوم را يشاپيش توسط آب، پيآزماش از يدر واقع، او پ

نبرد انتخاب  يمرد برا 10ر000مرد از  300ا هآب آزمود، تن واسطههشان را بيا

 (.8-7:2شدند )داور 

ارند، يشدگان بسهخواند»فرمود:  هافت کيش خداوندِ ما تحقق ينسان فرمايبد

 (.22:14؛ 20:16)مت « دگان کم.ياما برگز

**************** 

 

 نظام هش ورود بياين نييجدعون و آ

 

ا سيواعظان کل يعنيمناسب است تا نوازندگان کرنا،  هن است آنچيلذا ا -

شدار هشان را يد، تمام نظام را بخوانند و ايش از تعميپ هند: باشد کهانجام د

 70 ند.هد

                                                 
بار(. هشدار دادن يکي از وظايف شبان يا  75برد )کار ميفراواني بهافراهات اين اصطالح را به 70

ها با اين هاي ربيديدبان است که بايد مؤمنين خود را از خطاهاي سهوي دور سازد. همچنين در نوشته

 شويم.در مضمون قضايي مواجه مي مقولۀ هشدار
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 همردان جوان و چ هکنند، چيس ميخود را وقف بکارت و تقد هک يآنان

 ند:يند و بگوهشدار دهشان يا هواعظان ب هو مقدس، باشد ک باکرهدختران جوان، 

ازدواج  ديش از تعميپ هار کند، باشد کيل اختهتأ هم گرفتيتصم هآن کس ک

 نشود. هفتد و کشتيکند تا در نبرد ن

از آن بر گردد، مبادا دل  هراسد، باشد کهياز شرکت در نبرد م هآن کس ک

 برادران خود را مانند دل خود بشکند.

 هاز لشکر بر گردد، مبادا ک هدارد، باشد کياموال را دوست م هآن کس ک

 فتد و از آن بر گردد.ياد اموال خود بي هجنگ سخت شود و او ب

 ر قرار دارد.يکند، در خطر تحقيدر نبرد، پشت م هک يرا کسيز

است، اگر بر گردد  هنوز سالح بر تن نکردهو  هوقف نکردخود را  هآن کس ک

 د گفت.هاو را ناسزا نخوا يکس

تا سالح بر تن کند، اگر در طول نبرد پشت  هخود را وقف کرد هر کس کهاما 

 باشد.يزاء مهکند، در خطر است

را  هرا آنچي، زهکرد يشتن خاليخود را از خو هاست ک ستهيشارا  ينبرد کس

 گردد.يآن باز نم هآورد و بياد نمي هدر پشت سر است ب هک

 هافت، باشد کيشدار هو اعالم صورت گرفت و تمام نظام خدا  هچون موعظ -

 هک شوند و باشد کيد نزديتعم ياهآب هاند بهخود را وقف نبرد کرد هک يآنان

 ند.يازمايشان را بيا

 ا ناتوان.هستند و کدامهر يد شد کدام افراد دلهخوا هديد، ديبر اساس تعم

 د قوت قلب داد.يران را بايدل
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ات محض بروز لحظهد علناً از نبرد بر گردند، مبادا بيدالن و ناتوانان باسست

 زند و متحمل شکست شوند.ين بگذارند، بگريدشوار، سالح بر زم

« ا فرود آور.هاند، نزد آبهخود را وقف کرد هرا ک يآنان»جدعون فرمود:  هخدا ب

 (.7:4ور )دا

 هک يآنان همه»جدعون فرمود:  ها فرود شدند، خداوند بهو چون قوم نزد آب

د نهجنگ خوا هبا تو ب هستند کهشان ينوشند، ايآب را با زبان مانند سگ م

د با يافتند، نباين ميدن بر زمينوش يبرا هک يک از آنانيچ يه(. 7:5رفت )داور 

 «.جنگ برود. هتو ب

**************** 

 

 از سگ يانحراف از موضوع: جدل

 

 ره»م است: او گفت: يعظ هش نشان داديشاپيجدعون پ هک يدوست من، راز

 «.جنگ مناسب است. هرفتن ب يآب را مانند سگ بنوشد، برا هکس ک

ک صاحب خود را مانند يچ يهبا انسان خلق شدند،  هوانات کيح همهان ياز م

 دارد.يدوست نم 71سگ

 ستد.يايصاحبش باز نم يدادن برا يبانهسگ روز و شب از نگ

 رود.ياگر صاحبش دائماً او را بزند، از نزد او نم يحت

                                                 
بسيار نادر است که جدلي از سگ در دنياي سامي مشاهده کنيم. در نظر يهوديان، سگ حيواني است  71

پارس نکردند اجر يافتند و اينکه پيکر « خروج»دهد که سگهايي که در ها تذکر مينجس. اما سنت ربي

دهد. اما جدعون، نقطه نظر مثبتي در بارۀ سگ مي هابيل را سگ وفادار او حفظ کرد. اُريژن در زمينۀ

اي سرياني نزديک است که خصوصيات سگ اهلي را تحسين نکتۀ کوتاه جدلي افراهات قطعاً به قطعه

کند و ناشي از محيط ديرنشيني ايراني است. احاديث قرآن در خصوص اصحاب کهف اهل افسس نيز مي

 شد.هاي ديرنشيني بابايد ناشي از چنين محيط
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د، او خود را يرومند جلو آين يريرون رود و شيشکار ب ياگر با صاحبش برا

 کند.يصاحبش فدا م هدر را

اند صدق هشد هص داديا تشخهدر کنار آب هک يرياشخاص دلدربارهن امر يمه

 کند:يم

 کنند.يدنبال اربابشان حرکت مهشان مانند سگ بيا

 کنند.ياو فدا م هجان خود را در را

 جنگند.ياو با شجاعت م هدر را

 ستند.ياياو باز نم يدادن برا يبانهروز شب از نگ

 کاوند.يعت او را ميروز و شب شر هنگام کهکنند آن يمانند سگ پارس م

سند، آن را بر يليرند ميگيبدنش را بر م هنگام کهاو را آن  ياهشان زخميا

سگ  هک ه، آن گون72سنديليند و با زبان خود آن را مهنيچشمان خود م يرو

 سد.يليصاحبش را م

 هقادر ب هاند کهشد هديگنگ نام ياهکاوند، سگيعت را نميشر هک ياما آنان

ص يحرکنند، سگان يت نميرا رعا روزه هک يکسان همهستند، و يپارس کردن ن

 (.11-56:10رند )اش يناپذيريس هاند کهشد هدينام

کنند، نان پسران را يخود را صرف درخواست رحمت م يروين هک يآنان

 (.15:26اندازند )مت يشان ميا يدارند، و آن را برايافت ميدر

 

 

 

                                                 
منظور ليسيدن پاها است. رسم قرار دادن هداياي راز سپاسگزاري بر روي چشمان در همين زمان  72

مورد تأييد سيريل اهل اورشليم بوده است. گاه به يکي از رسوالني که در قدرت مسيح شريک است، 

 شود.عنوان راز مقدس، بوسه داده ميبه
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 داوران  هبازگشت ب

 

 نيزم دن آب برينوش يبرا هک يآنان»جدعون فرمود:  هن بيمچنهخداوند  -

 «فتند و در جنگ متحمل شکست شوند.يجنگ نروند، مبادا ب هافتند، با تو بيم

 (.7:5)داور 

ب را آ هک يآنان يعنيدادند، يش راز سقوط را نشان ميشاپيشان پيدر واقع، ا

 دند.ينوشيم يبا تنبل

ن يا هب هيافتند، شبيدر نبرد م هک يآنان هاست ک ستهيشالذا دوست من، 

 .ننگ نشوند هياران خود مايتمام  ينباشند، و از نبرد بر نگردند و براالن هکا

**************** 

 

 ر اندرز: مَثـَل خدمتکارير مسييتغ

 

مقدس شرح دادم ت از کتابي: براهن سخن گوش فرا ديا هدوست من، باز ب -

از  هشود کيل نمين دليد؛ اما اينمايکنند رد نميبازگشت م هرا ک يخدا آنان هک

 .يکن هگنا يهخود جرأت بد هو ب يکن هن سخن استفاديا

 يا کنهشخص مضروب را ر هشود کيل نمين دليتو گفتم، ا هن را بيو اگر ا

 د.يايبازگشت بر ن يو او در پ

بماند تا مغرور  73ها در اندوروزه ياست: او در تمام ستهيشا هن است آنچيا

 نشود و خود را مجرم نسازد.

                                                 
 اين اصطالح، در متون بعدي، داللت دارد بر زندگي ديرنشيني. 73
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خود را عوض  ياهه، جامهشد ييدر حق اربابش مرتکب خطا هک يخدمتکار

 هد تا بيآيان نزد او مهز شامگايکند. او بامدادان و ن يکند تا اربابش با او آشتيم

 است، ياو دائماً در حضور و هند کياربابش بب يشود. وقت هرفتيحضور او پذ

 کند.يم يبخشد و با او آشتيش را ميخطا

، اربابش او را مورد «در حق تو خطا کردم»د: ياربابش بگو هدر واقع، اگر ب

 د داد.هالتفات قرار خوا

، «ام!هدنکر يهگنا»د: يارباب خود بگو هباشد و ب همرتکب شد ييخطا ياما وقت

 شود.يش خشم اربابش ميا موجب افزاهتن

 هآن را ب يبود: وقت هاموالش را بر باد داد هاد آور آن پسر را کي هدوست من، ب

 (.32-15:11د )لو يش را بر او بخشياهپدر خود اعتراف کرد، پدرش خطا

حضور خداوند  هاو ب يبود: وقت ها مجرم شدهبار هکار کهن، آن زن گنايمچنه

 (.50-7:36او التفات کرد )لو  هد و بيار او را بخشيان بسهگنا يما آمد، و

ق کرد و يرا تصدان خود هکار: او گناهر گناي، آن باجگ74ين زکيمچنها ي

 (.10-19:1د )لو يخداوند ما او را بخش

تا  هام تا عادالن، بلکهامدين»د: يگويم هما چ دهندهنما نجات هباز مالحظ

 (.5:32)لو « بخوانم. هتوب هان را بيعاص

 امد.يرا او عبث ني(، ز5:6کاران جان سپرد )روم هگنا يخداوند ما در واقع برا

، گو بودمسابقاً کفرگو و مضرّ و سَقـَط»د: يفرمايخود مدربارهز يرسول او ن

)روم « ما مرد. هح در رايمس»د: يفرماي(. و باز م1:13مو يت-1« )افتم.يکن رحم يل

5:8.) 

                                                 
شود. بازگشت او متضمن گناه؛ در اين شخص، تناقضي ميان نامش و اعمالش ديده ميزکي يعني بي 74

 بازيابي واقعيت نامش بود.
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رفت، آن را  هدنبال گوسفند گمشده، خداوند ما بهان تمام گليدر واقع، از م

بانان آسمان هرا نرد نگي، ز(7-15:3؛ لو 14-18:12کرد )مت  يافت و شاديباز 

 کند.ياز شرارت خود بازگشت م يکارهگنا يد وقتينمايرخ م يشاد

 هگنا هن کوچکان کياز ا يکيد هخوايدر آسمان است، نم هک يدر واقع، پدر

امد تا عادالن ي(. خداوند ما ن18:14بازگشت دارند گم شود )مت  هاز بياند و نهکرد

 (.5:32؛ لو 2:17؛ مر 9:13کاران را )مت هگنا هبازگشت فرا خواند، بلک هرا ب

**************** 

 

 

 محبت هاندرز ب

 

، لغزش خورد يم، و اگر کسيريمار باشد، از رنج او بر گيان ما بير کس در مه

 م.ينان باشياز اطم هاو آکند يجاهب

(، در برابر جراحت 12:26قرن -1د )يما وارد آ ياز اعضا يکيبر  ياگر رنج -

 درمان شود. هک يم تا زمانيستيبا

ت، اس يبا و عالي( درخشان باشد، تمام بدن زياز بدن ما )از سالمت ياگر عضو

بدنمان عارض شود، تب تمام بدن ما را فرا  ياز اعضا يکيبر  ياما اگر رنج

 رد.يگيم

 هبر گردنش، ب يابيد، با سنگ آسهن کوچکان را لغزش دياز ا يکي هر که

 (.18:6د افتاد )مت ها خوايدر
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 بان خودشيدرنگ گريبت بيکند، مص يبرادر خود شاد يروزهياز س هر که

 د گرفت.هرا خوا

 د شد.هنخوا هديبرادر خود را لگدمال کند، آمرز هک يکس

 هکنندهمسخر ياهست، و خطاين يمهچ مريه، هزاکنندهزخم است يبرا

 ند شد.هنخوا هديبخش

لتاند، را بغ يسنگ هک يد افتاد، و کسهآن خوا هحفر کند، ب يگودال هک يکس

 د گشت.هسنگ بر خودِ او بر خوا

 «.مانند من عمل کنند! همه»د: ياست، نگو هو افتاد هز خورديل هک يکس

 .«ثروتمندان مانند من بشوند! همه»د: يدچار فقر شود، نگو هک يو دولتمند

 هخودش را برآورد ياهازين يکس هشد، چيم هدياش شنهدر واقع، اگر خواست

 ساخت؟يم

**************** 

 

 

 مياورياد بي هرا ب ي، داوريط کنونيدر شرا

 

ستند ه يرا در روزگار ما مردمانيتو نوشتم، ز ها را بهنيا همهدوست من،  -

 نظام و مقدس. ياند تا انزواجو شوند، اعضاهخود را وقف کرد هک

تا ما را  هما بر ما بر خاست« دشمن»م، و او، يکنيخود نبرد م« دشمن»ما با 

 م.ياز آن جدا ساخت يخود را در کمال آزاد هندازد کيب يتيباز در وضع
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شوند، و ي، مضروب م75همتحمل شکست شد هستند که يان ما کسانيدر م

 ند.هديم هجلو هگناياند، خود را بهشکست خورد هک يدر حال

 چسبند ويم هدين عقيا هشان بيم، اما ايهآگاشان يات اهاز اشتبا هنکيبا ا

 کنند. يبازگشت معرف يند خود را براهخواينم

اء احش هرا ک يرا کسيند مرد، زهخوا يسبب خجالت خود، از موت ثانهشان بيا

 آورند.ياد نمي هکند بيش ميرا تفت

را  هحآنان مصال هکنند و بيخود اعتراف م هاشتبا هب هستند که يز کسانيو ن

 ند.هدينم

اد ي هدار و ب يرا ارزان هق خود مصالحيرف هح، بيمس صاحب خانه ياما تو، ا

 است. هکنندگان را رد نکرداربابت بازگشت هآور ک

گذارد خدمتکارانش آن را ي، اما صاحب بذر نمهشد هکاشت هکرکاس در مزرع

 (.30-13:24ش از موعدِ درو، از گندم بر کـَنند )مت يپ

اشند، ب هامديسطح آب باال ن هب هک يا تا زمانهيه، اما ماهشد ها افکنديرد هتور ب

 (.50-13:47شوند )مت ينم هديبر کش

اند، اما خدمتکار سست هافت داشتيپول از ارباب خود در يخدمتکاران مبلغ

 (.27-19:12؛ لو 30-25:14د کرد )مت هخوا يرا ارباب داور

ص يخود را مورد تشخ صاحب حصاد مزرعه ستند،هم مخلوط هبا  هگندم و کا

 (.3:17د ساخت )لو ه، آن را پاک خواهقرار داد

ارد، را بر تن ند هجام هک يارند، اما کسيبس يافت عروسيض هشدگان بهخواند

 (.14-22:1د برد )مت هرون خوايب يکيتار هاربابش او را ب

                                                 
ين دهند )در سرياني اگناه جلوه ميبي-مجرم هستند، خود را پيروزمند-خوردهدر آن حال که شکست 75

 اصطالح معاني مختلف دارد(.
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 يسک هداند چيم يافت عروسيستند، اما صاحب ضيايم مهکنار  هم و ابليحک

 (.13-25:1د )مت هد هرا را

 

 

 

 

 

 

 

 يانيسفارش پا

 

د و آن را خوب يرا بچران هد، گليستهشاگردان خداوند ما  هشبانان ک يا -

 د.يت کنيداه

، لنگان ديان را ببنديد، زخميت کنيماران را حمايد، بييت نمايفان را تقويضع

 د.يدار هنگا هصاحب گل يرا برا هان فربي(، و چارپا34:16د )حزق يهرا شفا د

 هدن گليچران هاز سر حماقت، قادر ب هد کيو احمق مباش هشبان ابل هيشب

 (.11:17و چشمش کور است )زک  هست: دستش خشک شدين

ار گم د گم شود بگذيبا هرد، آنکيرد بگذار بميد بميبا هآنک»د: يگويم هآنگا

زک )« ارانش بخورند.يگوشتش را  هماند، باشد ک يباق يشود، و اگر گوسفند

11:9.) 

ت ارانش مراقبياز  هو احمق را ک هد، آن شبان ابليايس شبانان بيرئ ياما وقت

 د ساخت.ه، محکوم خواهنکرد
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ک و ي، خدمتگزار نهت کرديداهو آن را خوب  هديرا چران هگل هآن کس ک

 است. هح و سالم نزد شبان آورديرا صح هرا گليد شد، زهخوا هدير نامهما

دار شهر يشمشدربارهد و تمام قوم را يکو باشيدبانان نيدبانان، ديد يشما ا

 د و جان آنان را بستاند.ياير بيشمش هد، مبادا کيهد

د شد و خونش از هخوا هانش گرفتهدر گنا هن جان است کيمهدر واقع، 

 د شد.هدست شما بازخواست خوا

ان خودش هخاطر گناهن جان بيشود، ا هشدار گرفتهاگر جان پس از 

-3:17د گرفت )حزق يهد شد و شما مورد سرزنش قرار نخواهبازخواست خوا

 (.9-33:7؛ 21

 يقتشبان اعظم، و يد تا از سويفان شاخ مزنيضع ه، بهگوسفندان فرب يشما ا

 د.ينشو يد، داوريايب

 هب و يک آوريکنندگان را نزدبازگشت هر کين را بپذيقين يدوست من، ا -

 :يهشدار دهعادالن 

ان آن، در آن )امکان( بازگشت ينگام پاهض است، و تا يف يايما دن يايدن

 ست.ه

د هد شد و عدالت برقرار خواهخوا هض بر داشتيف هک است آن زمان کينزد

 د.يگرد

را يد ماند، زهخوا يا عدالت باقهد بود و تنهنخوا يگر بازگشتيدر آن زمان، د

 است.ض يرومندتر از فيعدالت ن
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ت ند بازگشهخوايم هرا ک يگر کسانيض ديک شد، فيزمان عدالت نزد يوقت

س ا(؛ پين دني: خروج )از اهمقرر شد يانيآن پا يرا برايرفت، زيد پذهکنند نخوا

 گر بازگشت وجود ندارد.ياز آن، د

 اموز.يبخوان دوست من، و ب

 از دارند.يآن ن هش بيمگان کم و به هن کيبدان و بب

ا تاج ر هروزمند است کيدوند، اما مرد پيدان ميدر م هک يارند آنانيرا بسيز

د داشت هافت خواير کس اجرت خود را مطابق با کار و زحمتش درهبرد، و يم

 (.9:24قرن -1)

 د.رسيان ميپا هد بازگشت کنند بيبا هک يدر باب کسان هنجا رساليدر ا
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  6فصل 

 اتهافرا

 ارم(هچ )اواسط سده

 

 همقدم

 

 سندهين نوي، نخست«يم پارسيحک»نامند، ياو را م هگا هک ها آن گونيات، هافرا

چ يه او يط زندگياست. از شرا هديدست ما رس هآثارش ب هاست ک يانيبزرگ سر

ا ست، او ريسازگار ن ينگاربا زمان هک يشکلهک سنت متأخر، بيم. يدانينم

 موصل، در شمال يکيدر نزد هکند کيم يمعرف« يمار متـّا»ور هر مشيش ديکش

 پارس، يسا در امپراطوريکل هبرجست هرهاو چ هعراق واقع است. مشخص است ک

 هشاپور دوم، پادشا يسا از سوين کليمسؤول ها بهدان آغاز آزارهاز شا يکيو 

ا با هامد خصومتيا پهن آزاريباشد. ايم 340 ياه، در اوائل ساليساسان

 بودند. هشد يحيمس يتازگهسرانش ب هروم بود ک يامپراطور

ا ي« )هرسال» هک هگذاشت ياز خود بر جا هموعظ هست و سيات بهافرا

 ها بيپردازند، يم يحيمس يزندگ ها بيشتر يا بهنيشوند. ايم هخواند«( انهبر»

ند. از کنيجاد ميسا ايکل يان برايحيان مسيدر م يودهي ياهشيگرا هک يخطرات

 هنجا ترجميدر ا ه، دعا )کروزهمان، محبت، يادربارهنخست، موعظات  هان دستيم

 قرار دارند. يو فروتن ه، توب«دها عي هاميق ياعضا»(، هشد
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 يحيمس هن نوشتيتريميقد هاز را دارد کين امتيات اهارم افراهچ رساله

در آثار  هک يپردازد، کارينم« پدر ما يا» يدعا ها بهتن هدعا باشد کدرباره

ا ههپر است از نمون هک هن رسالياست. ا هان انجام شديپريا سيجن يان، اُريترتول

اشد، مقبول خدا ب هآنک يدعا برا هکوشد ثابت کند کيشتر ميمقدس، باز کتاب

چون مهدعا  هن است کيحاکم بر تمام متن ا هشيگردد. اند همراهدل  يد با پاکيبا

طرح  هات را در بخش دوم بهافرا، هشين اندياست؛ ا يا قرباني يدرون ياهيهد

دانست  ليابه هد چگونهح ديکند تا توضيت ميداه هان توجيو شا يليتأو يسنت

ل ياست. دل هاش رد شدهيهد هو قائن دانست ک هاش مقبول واقع شديقربان هک

کرد. قائن را لمس ن يل نازل شد، اما قربانيابه يآتش بر قربان هن بود کين امر ايا

داود(  ي)قربان 21:26خ ير اول توارينظ يياهن موضوع از بخشيا همشخص است ک

ا متن هدر آن هک هشد هت گرفتيعارهمان( بيسل ي)قربان 7:1خ يو دوم توار

ن حال، کاربرد يکند. با ايم هفرود آمدن آتش اشار هصراحت بهمقدس بکتاب

ب يترت نيا هز دارد، بين يليتأو يحيش، توضيدايارم پهفصل چ ين موضوع برايا

با عبارت  يو امروز يمين قديرا مترجم« شعيعيوَ» ي، اصطالح عبر4 هيدر آ هک

نام  هب يودهي هسنديکنند. اما نويم هترجم« ست...ينگر يو خداوند با خرسند»

 هلمک هرا ب ين فعل عبريکرد، ا يفتادتنان را بازنگره ترجمه هون کيتئودوس

در واقع، «. د.يو خداوند... با آتش سوزان»کرد:  همرتبط ساخت و ترجم« عِش»

، خورديچشم م هب يودهيبا سنت  هن موعظيدر ا هست کين يونديا پهن تنيا

وم دعا ه، کل مفيالديم 70معبد دوم در سال  يرانيت پس از ويودهيرا در يز

 بود. هافتي همعبد، اشاع ياهين قربانيگزيمچون جاه
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 هحجر»(، 20:2دعا درباره هخودش )رسال جن قبل ازيات، مانند اُرهافرا

د در آن انجام شود. يدعا با هداند کيمان دل انسان مه( 6:6را )مت « درون

در  يياهسرود»ن سرود از يستميم، در بيابييز ميم نير را نزد افراين تفسيمه

)خصوصاً  يت حالت درونيمهز بر اين يد خاصي)بند ششم(. تأک« مانيباب ا

ن حال، دعا ياست. با ا هشد هدعا، گذاشت هيمچون شرط اولهگران(، يبخشش د

 کمال برساند )اشهز بيرا ن« راحتِ خدا»الزم است  هست، بلکين يدرون يا امرهتن

 هات دو نمونهمت گماشت. افراه يکوکارين هد بين منظور، بايا ه(، و ب28:12

دعا  تريعاد ياهشکلد بر يبا هچگون يکوکارين نيد اهکند تا نشان ديذکر م

 ابد.ي يبرتر

ن ياز نخست يکي هد کهدي، نشان مهن موعظيا يق تماميات از طرهافرا

 هنيب، زمين ترتيا هت دل است، و بيدر خصوص روحان يشرق يدان سنت غنهشا

مور ا هل بيا تبدهبعد هسازد کيم هآماد يمختلف ياههشيموضوعات و اند يرا برا

 ند شد.هخوا ياساس

، است هادهن يانيت سريماندگار بر روحان يريات تأثهافرا هاست ک يهيبد

 ياز سو يحيتلو يشکلهاو ب ياههرا موعظيشتم، زهششم تا  هخصوصاً از سد

شد  هترجم يارمن هسرعت بهاست. آثار او ب هسندگان نقل قول شدياز نو ياريبس

ن يبينص لهعقوب ايسْ يقد يعنيمعاصر او،  ين تحت نام شخصيو در آن سرزم

 م نسبتيافرا هب ه)ک يعرب هن بيمچنهاو  هجداگان« ياههموعظ»در گردش بود. 

 افت.ي هرا يو حبش يشد(، گرج هداد

**************** 
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 اتهفراا

 دعا دربارهارم، هچ هرسال

 

شود، يبلند ادا م يبا صدا هک يگريد ير دعاهش از يدل ب يپاک

ش از ياست، ب همراه 76صادق يبا روح هک يدعا است؛ و سکوت دهندهليتشک

 زند ارزش دارد.ياد ميفر هک يبلند کس يصدا

. يپاک را بشنو يتا قوت دعا همن بد هخود را ب هاکنون دوست من، دل و توج

ور هخود در حضور خدا مش يبا دعا هن مردان عادل، چگونياکان ما، اين نيبب

 واسطههرا بيبود. ز «77پاک يايقربان»مچون هشان ين دعا برايا هگشتند، و چگون

طوفان نوح را متوقف  هشد؛ و باز دعا بود کيا مقبول واقع مهيقربان هدعا بود ک

ا را هزم ساخت؛ دعا رازها را منهد؛ دعا لشکريرا شفا بخش ييساخت؛ دعا نازا

د يان رود اردن گشود؛ خورشياز م يها را شکافت؛ دعا رايمکشوف کرد؛ دعا در

ان برد؛ آتش فرود يد؛ ناپاکان را از ميحرکت گردانيبرا  هرا متوقف ساخت؛ ما

 يياها ريبر افراشت؛ از آتش نجات داد و از در هآورد؛ آسمان را بست؛ از چا

است  يزيمان چهن يپاک. و ا روزهم است، مانند قوت ي. قوت دعا عظ78ديبخش

                                                 
 کار رفته است. در اين خصوص به مقدمۀ کلي کتاب رجوع کنيد.به« شفيا»در سرياني، کلمۀ  76

 
 .1:11مال  77

 
 4:4کند به پيد مقدسي عالقه دارد؛ او در اينجا اشاره ميهاي کتابافراهات به اين نوع اشاره به نمونه 78

)يا دان  3:2؛ خروج 12، ساره(؛ يوشع 18)حنا؛ يا پيد  2-1سمو -1 )نوح(؛ 22-8:20)هابيل(؛ پيد 

پاد -1؛ 1:10پاد -2يا  18:38پاد -1؛ 16:35يا اعد  10:2؛ الو 12-4:10؛ يوشع 14(؛ خروج 8:16
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م هنخوا هخود را هب يديح دادم، و ترديتوض دربارهروزهام يقبل« هرسال»در  هک

 م.يمان شکل در مورد دعا با تو سخن گوه هنجا بيدر ا هداد ک

 

در  اشهيهد هل بود کيابهدلِ  يپاک واسطههب هم کيد بگويشروع، با يبرا -

 هم کيدانيم ه. و چگون79قائن رد شد هيهد هشد، حال آنک هرفتيحضور خدا پذ

 هل دانست کيابه هقائن رد شد؟ چگون هيهد هل مقبول افتاد، حال آنکيابه هيهد

است؟  هاش رد شدهيهد هبرد ک يپ ه، و قائن چگونهاش مقبول واقع شدهيهد

 م.هح ديتو توض هب هن وجيترهب هن را بيد ايم کوشهنک خوايا

 هشد کين شکل مشخص ميا همقبول خدا ب هيهد هک يدانيدوست من، م

ل و يابه ينسان، وقتيد. بديسوزانيرا م هيهدآمد و ياز آسمان فرود م يآتش

در خدمت  هک هم کردند، آتش زنديخدا تقد هخود را ب هيهدمزمان، هر دو هقائن، 

ا قائن را لمس نکرد، چر يد، اما قربانيل را سوزانيابه ينازل شد و قربان 80خدا بود

اش مقبول واقع هيهد هل دانست کيابه هن شکل بود کيا ه. ب81آن ناپاک بود هک

 دنبالهاست. و ثمرات دل قائن ب هاش رد شدهيهد هز دانست کي، و قائن نهشد

را برادر خود را کشت. در ياو پر از مکر بود، ز ه، ثابت کردند کهادت دادهآن ش

دل  يد کردند. اما پاکيبود، دستانش آن را تول هدر دلش شکل گرفت هواقع، آنچ

 داد.يل مياو را تشک يل دعايابه
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در خصوص اين سنت تفسيري که نزد نويسندگان سرياني عادي بود، به مقدمۀ اين فصل رجوع کنيد.  81

مقدس در هيچ يک دهد )متن کتابهاي مانوح و ابراهيم بسط ميافراهات انديشۀ نزول آتش را به قرباني

 .کند(از اين دو مورد، به نزول آتش اشاره نمي
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 هرا ک ييايداه همهآتشْ  هم داد کهتو نشان خوا هدوست من، اکنون ب -

رد، م کيتقد ياهيهدمانوح، پدر شمشون،  يد. وقتيسوزانيشد، ميمقبول واقع م

با  هک ياهفرشت هن آتش بود کيمه؛ و در 82دينازل شد و آن را سوزان هزند يآتش

افت ينان درياز خدا اطم يز وقتيم نيهآسمان باال رفت. ابرا هبود، ب هاو سخن گفت

 هسالهس هماد هگوسال»افت: ين دستور را يد شد، اهخوا هاو زاد يبرا يپسر هکرد ک

 يوقت.«. 83ريمن بگ يبرا يو کبوتر يو قمر هسالهس يو قوچ هسالهس هو بز ماد

گر يد هرا در مقابل قطع هر قطعهم نمود، و يم تقسيدو ن هکرد و ب يا را قربانهآن

ا ههان قطعينازل شد و از م يبر او وارد آمد، و آتش يکيقرار داد، سکوت و تار

 .84دياو را سوزان هيهدگذشت و 

 يد، آتشيگرديم ميد تقدهع همير خيز هک ييايداه ين شکل، برايمه هب

ن، اروهو، پسران هيناداب و اب ين وقتيمچنها را بسوزاند. هآمد تا آنيفرود م هزند

نازل شد، اما  هيهدطبق معمول در ساعت  يا را خوار شمردند، آتشيداهخدمت 

ا را لمس کند. هبود، نخواست آن هنشد هپاک آماد يشکل هشان بيا يايداهچون 

ا هسوزاندن آن يبرا يرون آتشي، از بهنشد هديشان سوزانهيهددند يد هشان کيا

 نسانيو بد هنشد هديسوزان هيهدبپرسد چرا  يداخل آوردند، تا مبادا موس هب

 هبتبودند، ال هداخل آورد هرون بيشان از بيا هک يرند. آتشيمورد شماتت او قرار گ
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ق ي. از طر85ان برديشان را از ميد، اما آتش از آسمان خودِ ايرا سوزان هيهد

شان خدمت او را خوار يرا ايت خداوند حفظ شد، زيشان، قدوسيسرنوشت ا

 بودند. هشمرد

 هکنيمخالفت بر خاستند و بدون ا هب ينفر با موس 250 ين سان، وقتيمه هب

افت تا از حضور خداوند نازل شود يفرمان  يم کردند، آتشيمجاز باشند، بخور تقد

، ماند يباق هشدسيبخوردان آنان تقد هن شکل بود کيا ه. ب86و آنان را بسوزاند

 شان تمام شد.يزندگ ياهب هن امر بياما ا

رد کم نمود، دعا يا تقدهيا و قربانيداهمان معبد را بنا کرد و يسل يو باز وقت

. 87ديسوزان هرا بر قربانگا يسوختن ياهيقربان هيو آتش از آسمان فرود آمد و پ

، و 88دينازل شد و آن را سوزان يم کرد، آتشيتقد ياهيهدا يليا ين وقتيمچنه

 پرستندگان هيهد هل مقبول واقع شد، حال آنکيابه هيهداش درست مانند هيهد

 حات را در موردين توضيا همه هنکيل ايقائن. دل هيهدبعل رد شد، درست مانند 

ل يابه هيهد هن آتش بود کيا يمطمئن باش هن است کيسم، اينويت ميآتش برا

 د.يرا سوزان

 

 يياهو قدرت هشد هپاک گفت ين دعايادرباره هک هآنچ هپس دوست من، ب -

 را يکسان همهدعا کرد،  يم وقتيه. ابراهشود، گوش فرا ديم يدر آن متجل هک
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نازا  ياو، زن يدعا ه؛ ب89ديبودند، باز گردان هر شدياس هدست آن پنج پادشا هب هک

افت داشت يرا در هن وعديا هاو بود ک ي؛ و باز در اثر قوت دعا90صاحب فرزند شد

ز قوت دعا را ثابت کرد آن ي. اسحاق ن91افتيند ها برکت خواهاز نسل او ملت هک

ز دعا يملک نياب ي؛ و برا92صاحب فرزند شد يربکا دعا کرد و و يبرا هنگام که

 .93شد هاز او باز داشت يهکرد و خشم ال

 

ا د، بيد هآسمان را گشود هل دعا کرد و دروازيئتيز در بيعقوب نيپدر ما  -

 دهندهبود از نجات يد، نماديعقوب دي ه. آنچ94رفتيا باال مهآسمان هب هک ينردبان

ر هستم. هات يمن درِ ح»فرمود:  هطور کمان هآسمان است،  هح دروازيما: مس

است:  هز گفتيداود ن.«. 95ستيد زهخوا هشيمه ياز من داخل شود، برا هک

 ي، نردبانهعالوهب«. 96ند شد.هن است. عادالن بدان داخل خوايخداوند ا هدرواز»

او شخص عادل از  واسطههما: ب دهندهاست از نجات يد، نماديعقوب دي هک
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 بياز صل ين نماديمچنهد. نردبان يآيملکوت باال بر م هن بييملکوت پا

بر پا شد و خداوند ما بر آن سر پا قرار  يمچون نردبانه هما است ک دهندهنجات

 هرسول فرخند هک همگان قرار دارد، آن گونهح، خداوندِ يمس يرا بر بااليگرفت؛ ز

و در  98ديل ناميئتين مکان را بيعقوب اي.«. 97حْ خدا استيسرِ مس»د: يفرمايم

 نيعقوب، ايخت. پدر ما، يد بر پا داشت و بر آن روغن رهمچون شاه يآنجا سنگ

افت يا مسح را درهسنگ هد کيديش ميرا از پيعنوان نماد انجام داد، زهز بيکار را ن

 ستنده يياهمان آوردند، سنگيح ايمس هب هک يياهملت هند داشت، چرا کهخوا

ز ا هخدا قادر است ک»گفت:  ييحي هک همان گونهاند، هافت کرديمسح را در هک

عقوب، ي ينسان، در دعايلذا بد.«. 99زانديم بر انگيهابرا يا، فرزندان براهن سنگيا

 شد. هن ارائيشکل نمادها بهدعوت از ملت

 

 هان است: او دروازهعقوب پني ياين رؤيمقدار نماد در ا هن چيدوست من، بب -

ب است؛ او ينماد صل هد کيح است؛ او نردبان را ديمسمان ه هد کيآسمان را د

 هب هن نذر کرد کيمچنهاست. او  100اهاز ملت ياهنمون ها را مسح کرد کهسنگ

افت يا را درهند و نوبرهديک ميهد هک يد، و در او آنانهک بديهد يالو
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را  102هربچيم، آن شيابييودا را مهياو  ياههستند. در گـُردهان ه، پن101دارنديم

کند. يم هد اشارين تعميهتد هاو ب واسطههان است و بهپن هحِ پادشايدر او مس هک

 يانهم کردند، و پادشايان تقديالو ها را بهکيهنوز در او بودند، ده هک يياههليو قب

 ا روحياو بودند، دلش را منبسط ساختند، و در او، روح انب ياههنوز در گـُرده هک

با چوبدست خود »ور برسند. او هظ هست بيبايم هدادند کص ياعقاب او را تشخ

در دست او قرار داشت و  هبود ک يستودن ين نماديا«: 103ن اردن عبور کردياز ا

 يسوه. و ب104بزرگ بود يبِ آن نبيصلنشانهيعني -کرديم ينيبشيرا پ هنديآ

«. 105ديا تابهبر ملت ينور» هرا از آنجا بود کيمت کرد، زين قوم مشرق عزيسرزم

بودند و مردان  هبست ياش را با سنگهانهد هد کيدراز کش يهاو در کنار چا

را  قادر نبودند آن ياريرا چوپانان بسيقادر نبودند آن را بلند کنند، ز ياريبس

و با قوت آن  106ديعقوب فرا رسي هنکيند، تا ايرا بگشا هچا هانهبلند کنند و د

اب ريرا بر داشت و گوسفندان را سان بود، سنگ هش پنياهدر اندام هک يشبان

سازند،  د را مکشوفيقادر باشند تعم هنکيز آمدند، بدون اين ياريبس يايکرد. انب

ام آر ييافت و با ندايد يبزرگ آمد و آن را گشود و در او تعم يآن نب هنکيتا ا

 .«.107د و بنوشدياست، نزد من آ هتشن هر که»اعالم کرد: 

                                                 
 

 .28:22پيد  101

 
 .49:9و پيد  10-7:9عبر  102
 .32:10پيد  103

 
 .29:1پيد  104

 
 .2:32لو  105

 
 .10؛ 29:8پيد  106

 



 

141 
 

از نزد البان باز گشت دعا کرد و از دست برادرش  ين وقتيمچنهعقوب ي

ت با چوبدس»، اعتراف نمود و گفت: هن صورت دعا کرديا هافت. او بي يياهسو ريع

 ين نماديا.«. 108امهشد هن اردن عبور کردم و اآلن مالک دو گرويخود از ا

 خداوندگارِ ما بار اول آمد، چوبدست يما است! وقت دهندهز از نجاتيانگشگفت

پدرش  هاز خان ي؛ و وقت109عقوبيجدا شد، درست مانند چوبدست  يسّي هاز تن

 هل و گرويقوم اسرائ هد گشت، گروهاو باز خوا يسوهب هباز گردد، با دو گرو

 نزد پدر خود باز گشت. هبا دو گرو هعقوب کيا، درست مانند هملت

ند هشاگرد او باز خوا هازديپسر خود باز گشت، و با خداوند ما  هازديعقوب با ي

شد،  هن بعداً زادياميد بود. بنهشان نخوايودا با اهي هن علت کيا هب هازديگشت، 

 دهدهنز بعداً انتخاب شد، و نجاتين يد؛ تولمايپسر گرد هعقوب صاحب دوازديو 

 .110ديگردشاگرد هما صاحب دوازد

 عقوب.ي يدعادربارهبود  ين مطلبيا

 

او  يرا دعاي؟ زيموس يحد و حصر دعايقوت بدربارهم ييد بگويبا هو چ -

. 111او نشان داد هش را بيخدا« ينايشِک»د و يبخش يياهرا از دست فرعون ر يو
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 هاو بود ک ين دعايمچنه، و 112بال را بر فرعون نازل کرد هخود آن د ياو با دعا

منّ را نازل  هاو بود ک ي؛ دعا113ن ساختيريم کرد و آب تلخ را شيا را تقسيدر

 يرا شکافت و آب را جار هن دعا صخريمه؛ 114ا را آوردهنيکرد و بلدرچ

حون ي؛ عوج و س116ديت بخشيوشع را تقويق را شکست داد و ي؛ عمال115ساخت

 يه؛ غضب ال118شئول فرو فرستاد هنان را بيدي؛ ب117فرار کرد هرا در جنگ وادار ب

 هرا از کو يسنگ ياه؛ لوح120را غبار ساخت هگنا ه؛ گوسال119ديرا از قوم بر گردان

 .121بدرخشد يموس هرهن آورد و باعث شد چييپا

 يست تا در خصوص دعاهگفتن  يبرا يشترياو مطالب ب يدر مورد دعا

؛ 122کرد يار ترقيخدا، بس هدرگا هخود ب يز در دعايوشع پسر نون نيعقوب. ي

حا را واژگون ساخت يار ياهوارين ديمچنه؛ 123م نمودياو رود اردن را تقس يدعا
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را از حرکت باز  هد را متوقف ساخت و ماي؛ خورش124ان برديو عخان را از م

 ه، و آن را ب126ديع گردانين را مطيان را نابود ساخت و سرزمه؛ پادشا125داشت

 د.يراث بخشيم هل بياسرائ يبن

 

او مقبول خدا  هم؛ چگونيل، بنگريخاموش حنا، مادر سموئ يدعا هاکنون ب -

پس  ياو را دور ساخت و و ياو را گشود و شرمسار يواقع گشت وخدا رحم نازا

 .127ا آورديدنهن بهو کا هريک پسر نذياز آن، 

ل آورد، عمهب ياهل نشانياسرائ يبن يخدا دعا کرد و برا هدرگا هز بيل نيسموئ

؛ آشکار ساختشان يشان را بر اهل گنايخواستند و سموئ يهشان پادشايرا ايز

دروِ  دورهدر  -و باران فرود آمد 128ديگذران هکامل بر قربانگا يل قربانيسموئ

 گندم.

ن يمچنه. 129افتي يياهخدا دعا کرد و از دست شائول ر هدرگا هز بيداود ن

، حال 130شد هديشان بر گردانيپس از شمارش قوم دعا کرد و خشم و غضب از ا

 بود. هافتيشان قدرت يرانگر بر ايآن و هآنک
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 يندهزارحِ  يم او را آشکار ساخت. وقتيش قدرت عظيز دعا کرد و دعايآسا ن

او بر آمد، آسا دعا کرد و  هيون مرد عليليک ميمتشکل از  ي( با لشکري)حبش

با دستان  هنگام کهد شد، آن هخوا هن قدرت تو شناختيما، در ا يخدا يگفت: ا

را  خود هد و فرشتياو را شن ي. خدا دعاييايم بيعظ يسراغ قومهکوچک ب يقوم

 يبا قدرت دعا هانبو يلشکر هنسان بود کي. بد131زم سازدهفرستاد تا آنان را من

 آسا شکست خورد.

ن شکل آنان را يا هز دشمن را با دعا نابود ساخت و بيوشافاط نهيپسرش 

مرد را شکست داد،  185ر000ش يز دعا کرد و دعايا ني. حزق132لگدمال کرد

ش يخدا هدرگا هز بيونس ني. 133س لشکر بوديمچون رئه هک ياهفرشت هليوسهب

چ يهبدون  يد و اجابت کرد، و وياو را شن يا؛ خدا دعايدر ياهدعا کرد، از ژرفا

اعماق نفوذ کرد، بر امواج مسلط شد و  هش بيرا دعاي؛ ز134افتي يياهر ياهلطم

، 135پرواز در آمدها بهواها رسوخ کرد، در هابر هش بيا غالب آمد؛ دعاهبر طوفان

 يسمان کهک شد، ينزد ييايتخت کبر هل بيجبرئ واسطهها را گشود و بهآسمان

را  يا مرد نبوتهژرفا هن سبب بود کيمه ه. ب136برديخدا م هدرگا ها را بهدعا هک

 ت کرد.يداهن استوار يزم يرو هت بيونس را در امني يهکردند و ما يق
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ا را ههشان شعليا يل، دعايشائيم ا ويا، عزريحنان هين شکل، در قضيمه هب

آن را  يسوزانندگ يعيت طبيمغلوب ساخت و قدرت آتش را رام کرد و خاص

 .137داد يياهن مردان عادل را ريد و ايمسلط گرد هل نمود. آن بر خشم پادشايتبد

 

در  هان درنده؛ د138ران را بستيان شهش ديز دعا کرد و دعايال نيدان -

خود را دراز  ياها پاهريشد. ش همرد عادل بستن يمقابل گوشت و استخوان ا

ا او را در آغوش گرفتند و هفتد؛ آنين بيال را گرفتند مبادا بر زميکردند و دان

خود  ياهبر خاست تا دعا کند، دست هال در چايدان ي. وقت139دنديش را بوسياهپا

ا هادع هکردند. آن کس ک يروياو پ يران از الگويآسمان بلند کرد، و ش يسوهرا ب

ال يرا دانيران را بست. زيان شهشان فرود آمد و ديا يسوهکند، بيافت ميرا در

ران را بست تا يان شه، دهخود را فرستاد همن فرشت يخدا»وش گفت: يدار هب

بود، و نور در  هر و موم شدهو مُ هبست هدر واقع، چا.«. 140نرسانند يمن ضرر هب

 هن سبب کيکردند از ايم يا شادهريل، شين دليمه هد، بيدرخشيداخل م

ربود و خواست بخوابد، ال را در يخوابْ دان يدند. وقتيديال نور را ميخاطر دانهب

 ا درازهآن يبر رو هک يدند تا او بتواند بخوابد، طوريران خودشان دراز کشيش
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ار يسب ياههپنجر هبود ک ياهروشنتر از باالخان هن چاين. ايزم يبر رو هبکشد، ن

 هرا در باالخانيبود دعا کرد، ز هدر باالخان هک يش از زمانيب هدر آن چا ، و141داشت

بر آمد،  هروزمند از چايال پيدان هک ينگامهکرد. يبار دعا م هس يفقط روز

ران باز شد تا آنان را بدرند يان شهافتادند، و د هچا هاو ب يجاهکنندگانش بمهمت

 شان را خـُرد سازند.ياهو استخوان

قوم از اسارت  هد کياو سبب گرد يشد، دعا يفتاد سال سپرهو چون آن 

 .142بابل باز گردند

 روبرو يشيبا آزما هر بار کهعادالن،  يعنياکان ما، يک از نير هنسان، يبد

 يياهش ريآن از آزما واسطههدند، و بيپوشيرا م 143دعا ياهشدند، سالحيم

 افتند.ييم

 

 يکس هن، در خلوت بيبنابرا»م داد: يتعلن نوع دعا را يز ايما ن دهندهنجات -

کن تو چون يل»؛ او فرمود: «ند.يبيز را ميچ همهان است، اما هن هد کيدعا کن

ان است هدر ن ه، پدر خود را کهخود داخل شو و در را بست هحجر ه، بيعبادت کن

 .«144د دادهن تو، تو را آشکارا جزا خوايبانهعبادت نما، و پدر ن
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ان هپدر خود را در ن»م داد و فرمود: يما تعل دهندهنجاتدوست من، چرا 

م هح خوايت توضين را برايدر توان دارم، ا ه؟ تا آنجا ک«هعبادت نما، با درِ بست

لذا سخنان خداوندگارِ ما «. هان عبادت نما، با درِ بستهدر ن»د: يفرمايداد. م

 ديفرمايم هک ين دريا«. ان، در دل خود دعا کن، و در را ببند.هدر ن»ند: يگويم

آن  ح دريمس هک ينک معبديرا ايان ما؟ زهباشد، کدام در است، جز د هد بستيبا

، .«145ديستهکل خداوند يهشما » هن است کيرسول او، ا هفرمود همسکن دارد، ب

ر کند، آن يهرا تط ير ناپاکهن مسکن، و يات شود، در ايتا او وارد وجود درون

درک  هرا چگون هين آين نبود، اي. اگر چن146است هبستان، هد يعنيدر،  هنگام که

 هست و نه ياهخان هن هک يي، در جايستهابان يدر ب ه؟ فرض کن کيکرديم

 يدر باال هنکيا اي؟ يان دعا کنهدر ن يبوديا قادر نمين صورت، آي: در ايدر

ما  دهنده؟ نجاتيدعا کن يتوانينم هن است کيا منظور اي: آيسته يهکو

 آن -شناسدياق دل و افکار را ميخدا اشت هچگون هک همشخص ساختن يمچنه

از  هش از آنکيداند، پيپدر شما حاجات شما را م»خداوندگارِ ما فرمود:  هزمان ک

د، بخوانن هقبل از آنک: »هشد هنوشت ينب ياين در اشعيمچنه.«. 147دياو سؤال کن

اما .«. 148ديشن مهند، من خوايسخن گو هش از آنکيم داد، و پهمن جواب خوا

 مهد، اجابت نخوايکنيار ميبس يچون دعا»د: يفرماينان ميد يا در مورد بياشع
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شان را اجابت يگوش من بخوانند، ا هآواز بلند ب هب هاگرچ: »هو باز آمد.«. 149نمود

مقبول واقع  هد کيفرماين ميدروغ يدعادربارهن را ياو ا.«. 150م نمودهنخوا

ا هوم آنهو مف هص گوش فرا ديسخنان با حس تشخن يک از اير ه هشود. بينم

 را حفظ کن.

 

آن  هص بيد با حس تشخيبا هد کيفرمايم يگريد هما باز نکت دهندهنجات -

اسم من جمع شوند،  هنفر ب ها سيدو  هک ييجا»د: يفرمايرا ميگوش فرا داد، ز

را يز ؟يد درک کنيبا هن را چگونيدوست من، ا.«. 151شان حاضرميان ايآنجا در م

اسم من جمع شوند،  هنفر ب ها سيدو  هک ييجا»د: يفرمايواقع مهما ب دهندهنجات

با  حي، مسيا باشهاگر تن هن است کيا منظور اي؛ آ«شان حاضرم.يان ايآنجا در م

 هدش همان دارند، نوشتيح ايمس هب هک ين حال، در خصوص آنانيست؟ با ايتو ن

ش يپ يحت هداد کين شکل نشان ميا ه. او ب152شان ساکن استيح در ايمس هک

 يرخ، در بهعالوهشان است. بيح باز با اينفر بشوند، مس ها سيشان دو يا هاز آنک

ا ند، اميآيح گرد مينام مس هزار نفر بهش از ينفر، ب ها سيدو  يجاهط، بيشرا

او  ح بايمس هست کهم ه يياهن حال، شخصِ تنيمهست. در يشان نيح با ايمس

 است.
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آن را  هک يآنان ياهگوش هان فرمود، بيما ب دهندهنجات هک يسخنن يا

 اسم من جمع شوند، هنفر ب ها سيدو  هک ييجا»د: يآيبا ميشنوند، درست و زيم

ر سازد، هح طاينام مس هروح خود را ب يکس يوقت«. شان حاضرم.يان ايآنجا در م

، بين ترتيا هح ساکن است. بيز در مسيشود، و خدا نيح در او ساکن ميمس

 هح کيخودش، مس يعنينفر:  هن سياز ا يکي هشود بيل ميتبد ين شخصيچن

خداوندگارِ  هک همان گونهح ساکن است؛ يدر مس هک ييدر او ساکن است، و خدا

من و پدر »د: يفرمايز مي؛ و ن.«153ستم و پدر در منهمن در پدر »د: يفرمايما م

 هفرمود يو نب.«. 155و من در شما د(يستهشما در من )»ز: ي؛ و ن.«154ميستهک ي

ن شکل يا هب.«. 156م رفتهخوا هشان رايم بود و در اهشان ساکن خوايدر ا»بود: 

 .يما را درک کن دهندهن سخن نجاتيا يتوانيم هاست ک

 

اکان ما بود، يک از نير هخدا در  هم داد چگونهتو نشان خوا هدوست من، ب -

 ا بود، وهکرد، تنيدعا م هکو يبر رو يموس يکردند. وقتيدعا م هک يآن عادالن

، هاجابت نشود. ن هد کيش آيپ يطيشرا هاو سبب نشد ک يياهخدا با او بود؛ تن

 د.يشد و آن خشم خدا را فرو نشان هديار خوب شنيبس يموس يدعا

را  ياهالعادخارق ياهش قدرتيا بود، و دعاهکرمل تن هکو هز بر قليا نيليا

 ياهندب هاو بود ک يشد، و باز با دعا ها بستهاو آسمان يدعارا با يساخت؛ ز يمتجل
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شان را از ياو افراد را از چنگال مرگ بر کـَند و ا يد. دعايگرد ها گشودهآسمان

او  يرون راند؛ دعايل بيرا از اسرائ ين ناپاکيمچنهاو  يد؛ دعايشئول باز گردان

 بزرگان؛ و آتش يبر رو و دو بار هقربانگا يک بار بر رويبار آتش نازل کرد،  هس

زانو در آمد و دعا کرد، و  هاو انتقام گرفت. او ب ياو نازل شد، برا يدعا هب يوقت

 يرويبا تمام ن هنفر ک هارصد و پنجاهآن چ همستجاب شد، حال آنک فاصلهبال

ا يليخواندند. و ايرا نام بعل را مينشد، ز هديشان شنيدند، دعايکشياد ميخود فر

 شد! هديشتر شنيار بيش بسيبود، دعا اهتن هنکيبا ا

. او با 157ديشئول دعا کرد، اجابت گرد ياهاز ژرفا يونس نبي ين، وقتيمچنه

 د.يدرنگ اجابت گرديشد و ب هديش شنيا بود، دعاهتن هنکيا

 يانريد؛ و او از چنگ شريرا از شئول باز گردان يز دعا کرد و شخصيشع نيال

 يا بود، اما لشکرهر تنهدر ظا هنکيافت. با اي يياهبودند ر هکرد هاو را احاط هک

ند، يبا ما هک يآنان»شاگردش گفت:  هواقع بهبودند. او ب هکرد هم او را احاطيعظ

ا ها بودند، اما واقعاً تنهتن هنکيشان با ايا.«. 158شترنديشانند بيبا ا هک ياز آنان

 نبودند.

سخن خداوندگارِ ما را درک  يتوانيتو دادم، م هب هک يياههن نمونيبر اساس ا

 انياسم من جمع شوند، آنجا در م هنفر ب ها سيدو  هک ييجا»فرمود:  هک يکن

 .«.159شان حاضرميا
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، يکنيدعا م هشروع ب هک ينگامهتو سفارش کردم،  هقبالً ب همان طور که -

 ه. ب160ن آوريين پايزم يسوهآسمان بر افراز و چشمانت را ب يسوهدل خود را ب

ان عبادت هدر آسمان است در ن هخود داخل شو و پدر خود را ک يوجود درون

 هک يشود وقتيم هديشن هچگون هدعا نوشتم کدربارهت يا را براهنيا همهنما. 

 يان ما کسانيرا در ميز -ستيپاک ن هک يشود وقتينم هديپاک است، و شن

 هند، سجدهديانجام م يطوالن ياههکنند و استغاثيار ميبس ياهدعا هستند که

شان يدعا از ا ينقش واقع هکنند، حال آنکيخود را دراز م ياهند و دستينمايم

 ياهقرض: »هم فرموديما تعل دهندهنجات هکنند کيرا م ييدعا هدور است، چرا ک

]اما از عمل کردن .« 161ميبخشيداران خود را مز قرضيما ن هما را ببخش، چنانک

 هک يباش هاد داشتي هد بي، بايکنيدعا م هزنند[. تو کيمم خود سر باز هس هب

کند، يم ميدعا تقد هک يکس ه. باشد کيکنيم ميحضور خدا تقد هب يايقربان

 هتا بخشود يکنيدعا م يوب شرمسار نگردد. وقتيمع يايل[ از قرباني]جبرئ

 ه، نخست در روح خود فکر کن کييبخشايز ميتو ن هک يکنيد مييو تأ يشو

مل ع يد طوريرا نباي؛ ز«ميبخشايم» هد کن کيي، و بعد تأيبخشيا واقعاً ميآ

. يشبخيواقعاً نم ه، حال آنک«بخشميم» هک ييو بگو يهب ديخدا را فر هک يکن

 ياگر شخص. »162يهب دياو را فر يبتوان هست کين يرا خدا مانند تو، انسان فانيز

بر خداوند  يکرد؛ اما اگر شخصد هخوا يورزد، خدا او را داور هگنا يبر شخص
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ت را بر يت محکوميبا دعا« ؟163ديشفاعت نما يو يبرا هست کيورزد، ک هگنا

 شتن وارد مساز!يخو

 هخود را ب هيهد هر گاه»خداوندگار ما فرمود:  هک هآنچ هب هباز گوش فرا د

 خود را هيهددارد،  يبرادرت بر تو حق هد کيخاطرت آ هو آنجا ب يببر هقربانگا

خود  هيهد، هش صلح نما و بعد آمدي، اول با برادر خوهوا گذار و رفت هقربانگاش يپ

 ياهنيک هک ياد آوري ه، بيباش هدعا را شروع کرد ي، تا مبادا وقت.«164را بگذران

 هک ين تصور کنيد در فکرت چنين صورت، باي. در ايبرادرت دار هنسبت ب

م يا را تقدهدعا هل[ کيجبرئ يعنيو آن کس ] ها شدهر هت در مقابل قربانگايدعا

در  يبيات، عهيهدشِ يرا با آزماين باال ببرد، زيد آن را از زمهخوايکند، نميم

 د برد.هحضور خدا باال خوا هات پاک باشد، آن را بهيهداگر  ه، حال آنکهافتيآن 

گران را يمن د همرا ببخش، چنانک»ن سخن را بشنود: يت ايو اگر او در دعا

د هاکند خويدعا م هک يکس هبرد، بيا را باال مهدعا هآن کس ک هآنگا، «بخشميم

حضور آن کس  هت را بيکارت، و بعد من دعاهدن بديبخش هشروع کن ب»گفت: 

، بر اساس فقر 165نار را ببخشي. آن صد ديکارهاو بد هتو ب هم برد کهباال خوا

 ، بر اساس کـَرَمِ ديد بخشهتو خوا هزار قنطار را به هتت، و طلبکار تو آن ديوضع

اگر «. اش را.هرهب هد کرد و نهرا طلب خوا يهپرداخت بد هخاص خود؛ و از تو ن

تو  هيهدکند، يم ميا را تقدهدعا هل[ کيجبرئ يعني، آن کس ]يببخش يحاضر

 د گفت:هتو خوا ه، بينبخش هد برد؛ اما چنانچهرفت و آن را باال خوايد پذهرا خوا
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تر شين بيا«. م برد.هحضور تخت سلطنت مقدس نخوا هناپاکت را ب هيهدمن »

، و يهرفت تا حساب پس بد يهخوا يهحضور آن طلبکار ال هب هک يستهتو 

د هات را وا خواهيهدل[ يجبرئ يعنياو ] هبرد؛ حال آنک يهات را با خود خواهيهد

 د رفت.هگذاشت و خوا

 هد و با آنکهب ديفر هر کهملعون باد »د: يفرمايم ينب هآنچ هب هگوش فرا د

؛ .«166دي، آن را ذبح نماهخداوند نذر کرد يبرا يوبيخود دارد، مع هدر گل ياهنينر

د شد هخوا يا او از تو راضيبگذار، و آ هيهدحاکم خود  هآن را ب»د: يفرمايرا ميز

ش از دعا کردن يکار خود را پهد بديپس با«. ؟167د داشتها تو را مقبول خواي

ضور ح هت بي، دعايکنيدعا م يوقت ه؛ آنگاين دعا کني؛ و فقط بعد از ايببخش

 د شد.هنخوا هن وا گذاشتيزم يد رفت و بر روهآسمان باال خوا هخدا ب

 

شدگان را هن است. پس خستيمهراحت )من( : »هشد هگفت يدر کتاب نب -

ا استراحت يخدا )« راحتِ»ن يا هپس ب.«. 168ن استيمه يد، و آراميساز هآسود

 هب«. مرا ببخش» ييداشت بگو يهنخوا يازياو( تحقق ببخش و ن يو آرام

 رانيفق ياهازيعمل آور، نهادت بيماران عي، از بهبد يخستگان استراحت و آرام

م داد، هح خوايت توضيبرا هن، چنانکيراست ين است دعايا هساز ک هرا برآورد

 ها کرددع ييبخشد، گويخدا را تحقق م« راحتِ» يکس هر بار کهدوست من! 

نحاس، پسر يزنا کرد، ف يانيبا زن مد يزمر يوقت»را مکتوب است: ياست، ز
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مچون هن کشتارِ او يو ا.«. 169ر دو را کشتهد؛ او وارد اتاق شد و يالعازار آن را د

 ياور، دهستادينحاس بر پا ايف هآنگا»د: يگوياو مدربارهرا داود يشد، ز يدعا تلق

ل د، نسالً بعد نسيعدالت محسوب گرد هاو ب يبران يشد. و ا هنمود و وبا برداشت

او  ين برايخدا کشت، ا هخاطر عشق بهشان را بياو ا هاز آنجا ک.« 170تا ابداآلباد

 حساب آمد.همچون دعا به

« دنيراحت بخش» يبرا يفرصت يمبادا وقت هار مراقب باش کيدوست من، بس

م هاست؛ اول دعا خواک يوقت دعا نزد: »ييد، بگويآيش ميخدا پ مطابق اراده

ت يدعا يکوشيم هک ي؛ و در طول مدت«م دادهن کار را انجام خوايکرد و بعد ا

رود؛ پس قادر ياز دست م« دنيراحت بخش» ين فرصت براي، ايرا تمام کن

 هت است کيدعا واسطهه، و بيعمل آورهاو را ب« راحتِ»خدا و  اراده ينبود

ن خودش دعا يرا تحقق ببخش، و ا خدا« راحتِ». اول ياهشد همرتکب گنا

 د بود.هخوا

 

اگر بر خود حکم »د: يفرمايح ميرسول مس هآنچ هپس گوش بسپار ب -

م حکم کن. تصور يگويتو م هب هآنچدرباره.«. 171شديم، حکم بر ما نميکرديم

، يستهو چون در اثر گرما در حال تلف شدن  ياهرفت يطوالن يسفر هب هکن ک

 يياهر يمرا از عذاب تشنگ: »ييگوياو م ه؛ بيخورياز برادرانت بر م يکي هب

کمک  هروم دعا کنم و بعد بيساعت دعا است؛ م»د: يتو پاسخ گو ه، و او ب«هد
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 يد، تو از تشنگينزد تو آ هش از آنکياو در دعا است، پ ي؛ و وقت«م آمد.هتو خوا

لف تو را از ت هنکيا ايبرود و دعا کند  هنکيتر است، اهنظرت به. کدام بيريبم

و دچار باران  يرويسفر م هدر زمستان ب ها باز فرض کن کيد؟ هد يياهشدن ر

از  يکي ه. باز اگر در ساعت دعا بيسته ه، و از سرما درمانديشويو برف م

 ،يريد، و تو در اثر سرما بمهتو بد همان پاسخ را بهو او  يدوستانت بر بخور

 هاش کمک نکرديدر تنگ يشخص هب هد داشت، چرا کهخوا ياهدياف هش چيدعا

 است؟

ت سيبايم هرا ک يآنان ي، وقتيف ساعت داوريدر واقع، خداوندگار ما در توص

ست در سمت يبايم هک يآنان هستند جدا کرد، بيدر سمت راست و چپ او با

رابم يبودم س هد، تشنيبودم مرا طعام داد هچون گرسن»ستند فرمود: يراستش با

ن سان يمه هز بياو با افراد سمت چپ ن.«. 172ديب بودم مرا جا داديد، غرينمود

 هشان را بيبودند، ا ها را نکردهن کاريک از ايچ يهشان يسخن گفت، و چون ا

 سپار ملکوت کرد.هافراد سمت راست را ر هعذاب فرستاد، حال آنک

 

گران يد يبرا يشود وقتيواقع مر؛ دعا مقبول يبا است و اعمالش دلپذيدعا ز -

؛ ميابييش را ميدر آن بخشا يشود وقتيم هديآورد؛ دعا شنيم همراههب يراحت

قدرت  يرومند است وقتيپاک است؛ دعا ن يياير رهاز  يدعا محبوب است وقت

 کند.يخدا در آن عمل م

د، و هخدا را انجام د هر کس بتواند ارادهت نوشتم تا يا را براهنيدوست من، ا

رسد. يم يتعال هنظر من، دعا بهب هن شکل است کيا هشود. بين دعا محسوب ميا
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شتر ينوشتم، از دعا غافل مشو؛ بر عکس، ب هک يياهزيخاطر چهن حال، صرفاً بيبا ا

مکتوب است  هک همان گونهمشو،  هباش و از آن خست هاق داشتيدعا اشت يبرا

پس .«. 173دينورز يلهدعا کرد و کا هشيمهد يبايم: »هخداوندگار ما فرمود هک

را از خود دور ساز؛  يآلودگدار ماندن کوشا باش و خواب و خوابيحالت ب يبرا

 روز و شب مراقب باش و دلسرد مشو.

 

م داد. درخواست هتو نشان خوا هگوناگون دعا را ب ياهتياکنون موقع -

م؛ يطلبيمان خود را هش گنايش. در درخواست، بخشايو ستا يست، شکرگزاره

ر د ه؛ حال آنکيکنيم يدر آسمان است سپاسگزار ه، از پدرت کيدر شکرگزار

، يستهش يدر آزما هک ي. زمانييستايخاطر اعمالش مهش، او را بيستا

آن را سپاس گو؛  ه، بخشنديستهب مملو هاز موا يم نما؛ وقتيدرخواست را تقد

ن يا همهص، يبا حس تشخم کن. يش را تقديد، ستايآيوجد م هروحت ب يو وقت

در نصف شب بر »گفت: يم هوستيداود پ هن چگونيخدا بکن. بب ها را بهدعا

گر گفت: يد يدر مزمور.«. 174عدالت تو ياهيداور يم برايخاستم تا تو را حمد گو

!«. 175ديح بخوانين او را تسبييعل ٰٰ يد! در اعليح بخوانيخداوند را از آسمان تسب»

ح او دائماً بر يم گفت. تسبهر وقت متبارک خواهخداوند را در »د: يگويو باز م

را  همه هکار مبر، بلکهک نوع دعا بيدر دعا فقط .«. 176د بودهزبان من خوا

 .هجداگان

                                                 
 

 .18:1لو  173
 .119:62مز  174

 
 .148:1مز  175

 



 

157 
 

 

ا با اصرار بطلبند، خدا هانسان هک هر آنچه هن دارم کيقيدوست من، من  -

م يخود را با تمسخر تقد يدعا هک يد داد. اما او از کسهشان خوايا هآن را ب

شود يم هخواست هن است آنچيا»مکتوب است:  هشود. چنانکيکند خشنود نميم

د بر گردد و يکند: او بايم ميدعا را تقد هک يکند، از کسيدعا م هک ياز کس

افت شود؛ فقط در آن ي يبيدر آن ع هش کند، مباد کيخود را خوب آزما هيهد

ست، جز دعا، يچ« هيهد»ن ين نماند. ايت بر زمي، تا دعا.«177م کنديصورت، تقد

شکر را ت يخدا قربان يبرا»د: يگويرا داود ميت نوشتم؟ زيدر باال برا هک هآن گون

ا، يداه همهان ياز م.«. 178وفا نما ٰٰ يحضرت اعل هش را بيخو ياهبگذران و نذر

 تر است.هب همهپاک از  يدعا

کند. ينفع تو با خدا گفتگو م هب هک ييپس دوست من، در دعا کوشا باش، دعا

شان هال گنياسرائ يبن هاو ب يمکتوب است، وقت ينب يايدر اشع هک همان گونه

« 180حاکمان سدوم»، «179پروردم هک يپسران» يجاهشان را بيرا اعالم کرد، ا

قبالً  ايبودند. اشع هل کرديننگ تبد هشان حرمت خود را بيرا ايکند، زيخطاب م

د يفرمايد، اما بعداً ميگويسخن م« پروردم هک يپسران»شان با عنوان ياز ا

 هگوش فرا ندادند ک يام نبيپ هشان بيا يو وقت«. هحاکمان سدوم و قوم عمور»
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 هشد هآتش سوخت هشما ب ياهرهران، و شيت شما ويوال»گفت: يشان ميا هب

نگام هن يخواند. در ا« هحاکمان سدوم و قوم عمور»شان را يا ه، آنگا.«181است

شان مقبول يا يايداهشوند، اما  هخود را آوردند تا بخشود يايداهشان يا هبود ک

ن؛ هاک يليم بود، مانند شرارت خاندان عيار عظيشان بسيرا شرارت ايواقع نشد، ز

تا  هيهدو  يقربان هب يليخاندان ع هگنا»در واقع در کتب مقدس مکتوب است: 

افت داشتند، ين پاسخ را دريمهز يل نياسرائ يبن.«. 182د شدهنخوا هابد کفارهب

است؟ از  هديفا هشما مرا چ ياهياز کثرت قربان»شان فرمود: يا ها بيرا اشعيز

ا ههخون گاوان و بر هام و بهر شديا سهيپروار هيا و پهقوچ يسوختن ياهيقربان

شان يا«. ؟183است هدين را از دست شما طلبيا هست کيا رغبت ندارم... کهو بز

«. شوند؟يما مقبول واقع نم يايداه، و چرا يديا را طلبهچرا آن»او گفتند:  هب

 هچ»او گفتند:  هب.«. 184شما پر از خون است ياهدست»شان پاسخ داد: يا هب ينب

 يبد د ويير نماه، طاهشتن را شستيخو»شان فرمود: يا هب«. م؟يم بکنيتوانيم

را  يکوکاريد. نيدست بر دار، از شرارت هش را از نظر من دور کردياعمال خو

د ينک يمان را دادرسيتيد، يهد يياهد. مظلومان را ريد و انصاف را بطلبياموزيب

م، ين کار را کرديا يوقت»گفتند:  ينب هب.«. 185دييت نمايزنان را حماهويو ب

 دييايد: بيگوين ميخداوند چن»شان فرمود: يا هب«. د داد؟هرخ خوا همان چيبرا

                                                 
 

 .1:7اش  181
 .3:14سمو -1 182

 
 .12-1:11اش  183

 
 .1:15اش  184

 
 .17-1:16اش  185



 

159 
 

 واسطههند، جز بيگوين افراد با خدا سخن ميا هو چگون.«. 186ميينما هم محاجّهبا 

ست، با خدا گتفگو هدر آن  يبيع هک ييواقع، دعاهب است؟ بيعيب هک ييدعا

 يچون دعا»شان فرمود: يمکتوب است، او در جواب ا هک همان گونهکند؛ ينم

.«. 187شما پر از خون است ياهدست هرا کيم نمود، زهد، اجابت نخوايکنيار ميبس

و گفتگو  هد و محاجّيير نماه، طاهشتن را شستيخو يشان فرمود: وقتيا هو ب

د، د شهد خوايان شما مثل ارغوان باشد، مانند برف سفهاگر گنا» هم، آنگايکرد

، اطاعت هش داشتهد شد. اگر خواهو اگر مثل قرمز سرخ باشد، مانند پشم خوا

ر يد، شمشي، تمرد کنهد خورد. اما اگر ابا نموديهن را خوايزم ييکويد، نيينما

 .«.188ديگوين ميان خداوند چنهد هرا کيد خورد. زهشما را خوا

 

شان فرمود: يا هکرد! در واقع، ب ييشگويا پيرا اشع يپرجالل ياهراز هچ -

 ييشگويا پياشع هن خون کيکدام است ا.«. 189شما پر از خون است ياهدست»

 ييايشان بر خود و بر فرزندان خود گرفتند، و خون انبيا هح کيکرد، جز خون مس

ان شيمانند ارغوان سرخ بود، و بر ا هک ين است خونيمهقتل رساندند؟  هب هک

ر شتن ديخو« شستن»ر شوند، مگر با هتوانند طايشان نمي. ا190بود هقرار گرفت

 هشست« خون»ح. خون با يمس« خون»و « بدن»م شدن در يهد، و سيآب تعم
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گردد و دعا با يان در آبْ پاک مهگردد، گناير مهطا« بدن»شود، و بدن با يم

د شد، ا ريداها و هيقربان هن چگونيکند. دوست من، ببيخدا گفتگو م ييايکبر

پاک را دوست بدار،  ياکنون، دعامهد. از يا انتخاب گردهآن يجاهدعا ب هو چگون

 يا، الزم است دعاهدعا همه. در آغازِ هخود زحمت بد هدرخواست ب يدعا يو برا

 هر بار کهتو نوشتم کوشا باش، و  هب هر آنچه. در خصوص يخداوندگار را بکن

 اد آور.ي هز است، بيت عزيبرا ه، دوست خود را کيکنيدعا م
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 7فصل 

 ميافرا

 (۳7۳)وفات 

 

 همقدم

 م در مقام شاعرهمتا است، هيب يانيسندگان سريان نويم در ميسْ افرايقد 

او »است:  هن گفتيحق در مورد او چن هب 191ي. آر. مريهم در مقام عالم الهو 

 هدانت با هشاعر باشد ک يها عالم الهد تنيپدران و شا دورهن شاعر يد بزرگتريشا

 «.کند.يم يبرابر

 هآکند هششم است، متأسفان هسد همتعلق ب هم کيسْ افرايقد« يشرح زندگ»

 سوئس( دري)پ يشوُيس بياو با قد ياهدارياست، مانند د ياهافسان ياهاز ماجرا

داد يوچ ريهم، يا را کنار بگذارهنيا همه؛ اگر هيصريل در قيس باسيمصر، و با قد

 هد کيآين بر ميخود او چن ياههماند. از نوشتينم يباق يمحقـَق يخيتار

پرست بت ينهپدرش کا هد کيگوياو م« يشرح زندگ)»بودند  يحينش مسيوالد

ان معاشرت داشت(، و يحيرا با مسيرون کرد، زيب هپسر خود را از خان هبود ک

 ينيعلوم د مچون شماس در خدمت مدرسههخود را  ياز زندگ يمهبخش م

م يرااف هک ياهد. نمازخانيروم، گذران يامپراطور ياهن مرزيترين، در شرقيبينص
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توان در يسا پا بر جا است، و ميمچون کلهنوز هآن بود،  يد بناهقاعدتاً شا

 عمل آورد.هد بياز آن بازد ين امروزيبينص

ن يا ارين را ترک کرد، زيبيحدود شصت سال داشت، نص يم وقتيقاعدتاً افرا

انِ مرتد يمرگ امپراطورْ ژول يدر پ هک يصلح هدهدنبال معاه، ب363ر در سال هش

ن يا هپارس منعقد شد، ب يقلب امپراطور هبدفرجام ب ياهنگام حملههب

طرف غرب نقل هلومتر بيک هم حدود صد و پنجايد. افرايواگذار گرد يامپراطور

در  هک يتيآن، آبگار، مطابق روا ه، پادشاهدر گذشت هر اِدِسا کهش همکان کرد، ب

مر سالِ آخر ع هبود. او د هدر مکاتب يسيز در گردش بود، با عيوس نيوسبي دوره

 هچگون هد کهديشرح م يميقد ياهناميک منبع زندگيد. يرا در آنجا گذران خود

 هب يرسان، کمکهش از وفات او رخ داديپ ياندک هک يايم، در طول قحطيافرا

 کرد. يهران ادسا را سازمانديفق

 رد:يگيقرار م يبندهار طبقهم در چيآثار افرا مجموعه گسترده

« ساروناتيد»ش و يدايبا بر کتاب پيز يياهريا شامل تفسهنيآثار منثور. ا -1

وان ريبا پ همتعدد در باب مناقش يز متونيل( است، و نيار انجهچ يسازنگهماه)

 .يل ادسا و مانهون، باردِسان ايمارس

 هب هنام»و « خداوندگار مادرباره هخطاب»، خصوصاً «ينرهنثر  هب»آثار  -2

 است. يياهن يبر داور يشکل تأمل هب هک« وسيپوبل

است از شش  ياها مجموعهن آنيترمهم هک«( همِمر)»منظوم  ياههموعظ -3

 مان.يدر باب ا هموعظ

است.  هديدست ما رس هحد اقل پانصد مورد آن ب هک«( مدرش)»ا هسرود -4

در اوائل  ها است کهخاطر سرودهو شاعر عمدتاً ب يهمچون عالم الهم يرت افراهش
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طور ها بهاز آن يتعداد هاست ک هان توجيشد. شام يتقس هپنج دست هپنجم ب هسد

 اند.هشد هندگان متشکل از زنان نوشتيسرا هدست يخاص برا

ار يموضوعات بس هرنديمقدس است، در بر گات کتابياز آ هآکند ها کهسرود

در نظر  يهمچون کوه ه)ک« فردوسدربارهسرود » هپانزد هاست. دست يمتنوع

را  شيدايت کتاب پيوم رواهم در آن مفيدارد؛ افرا يخاص ييباي(، زهشد هگرفت

فردوس  يشناختآخرت هن حال، چند جنبيد، و در عهديمورد کند و کاو قرار م

 کند.يم يرا بررس

او  ميرت عظهخاطر شهستند، بيم نيافرا هقطعاً متعلق ب هک ياريآثار بس

نام او  هب هک يمتعددان آثار ياند. در مهشد هاو نسبت داد هعنوان شاعر، بهب

 لق دارند.او تع هقطعاً ب يا تعداد اندکهستند، تنه يونانيزبان  هاند و بهمنتقل شد

 يپردازد، اوليدعا م هطور خاص بهو ب هشد هنجا ترجميدر ا هک ياز دو سرود

ا ل است، اميقطعاً اص هشود کيم يناش« مانيادرباره يياهسرود»بزرگ  هاز دست

و  هشد هاش شناختيارمن ها در ترجمهتن هد قرار دارد کيمورد ترد يکم يدوم

 وجود ندارد. يانيسر هگر بيد هک« اهسرود»از  ياهدست همتعلق است ب

 يياهتيمچون واقعهمان را يم دعا و اي، افرا«مانيادرباره، 20سرود »در 

و دل،  ديرا بزا« مانيا»د اعتراف يد. صدا بايد بزايبا يحيشخص مس هند کيبيم

 همان گونهشود، يمرگ م هب يهآن منت هافتن بيرا. دست ن« دعا»در سکوت، 

 هآنک يگذرد، درک کرد. برايم يعيطب يايدر دن هآنچ هدهتوان با مشايم هک

و « يراست» يعنيا مرتبط است، هآن هب هک يز زوجي، و ن«دعا»و « مانيا»

د يباشد؛ آن با« هکپارچي»د يم عمل کنند، دل باهبا  همراه، بتوانند «محبت»

 (.هگاني، آن مولود «ايدايحيا« )»آن واحد» يواحد باشد برا
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وضوع م هتر بميمستق يشکل ه، بهآن حفظ شد يارمن ا ترجمههتن هک يسرود

 مقدس در باباز کتاب يياههنمون ياست بر برشمار يپردازد، و اساساً مبتنيم

 ياهيتواز هب يها است، منتهالگوا و ههنمون هيبر پا هک ين بررسيقدرت دعا. ا

موضوع  هشود کيم هدهگردد. مشايات در باب دعا مهافرا« هرسال»متعدد با 

ن بند يابد، در سومييم هبا آن خاتم« مانيادرباره، 20سرود » هوحدت فکر ک

 شود.ير مهگر ظاين متن بار دياز ا

 

 مانيادرباره يياهسرود

 

 م،يکنم با صدايم ميرا تقدمان خود يخداوند، ا يتو، ا هب -1

 ر دو،ه، هدعا و استغاث هچرا ک 

 ند،يد آيک روح پديتوانند در يم 

 شوند. هبدون کمک صدا، در سکوت زاد هآنگا 

 

 

 بندگردان: 

 است. ها پدرت از آن آگاهرا تنيش تو، زيمتبارک باد زا 

 

 ند مرد اگر بطن زنْ کودک را باز دارد؛همادر و کودک خوا -2

 مانم را باز ندارد؛يخداوند، ا يانم، اهد هکباشد  

 د شد،هخوا هخف يگريد مرد و دهخوا يکي 
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 .يگريسبب دهب يکيند رفت، هان خوايا از مهآن 

 

 شوديخود را باز دارد، خشک م ياههدرخت اگر جوان -3

 گردد؛يسبز سِقط م ش جوانهيو زا 

 ديد آياست پد هريپر از ش هک ياز بطن درخت هويم ياههجوان هاما چنانچ 

 د.يوجد آ همانم بيا هباشد ک 

 

شکافد و ي، مهآن را پوشاند هرا ک يني، زمهاز آب متورم شد هک يبذر -4

 ديگشايم

کند و سر بر يش ميدر حالت علف است، پر از نماد، تفت هک يو گندم 

 آورد؛يم

 با استيز ياههوياز م هبطنش آکند هک يمانين سان، ايمه هب 

 آورد.يم همراههش بيستا هاست از گندم ک ياهجوان 

 ند؛يآيا ميدنهز بيشود و در آب نيم هشان در آب بستها نطفهيهما -5

 ا شناور شوند،هو اگر در ژرفا 

 ند بود.هرند، در امان خوايا را بگهند آنهخوايم هک ياز گزند آنان 

 روح، يدر سکوت نوران هبادا ک 

 منحرف نشود. ها تا از راهژرفا هدعا ب 

 

 پاک ييدعا«:  192ياندرون حجره»در  باکره -6

                                                 
 .6:6مت  192
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 اتاق او؛ يمحبت تاج آن است و راست هک 

 .193گردديم همچون گمشدهان بگذرد، هاگر از درِ د 

ن در مراقبت ياز ا هستند که يان وفاداريسراهآرامش و سکوت، خواج 

 کنند.يم

 

 ،هنامزد شد هپادشا« پسر» هت، بيمان، آن عروس قابل رؤيا -7

 ت شوديداه هد، بلکيايرون نيب يعصمتيبا ب هبادا ک 

 ا ببرند،ههو آن را سوار بر پشت صدا، از کوچ 

 زفافِ گوش. حجله هان بهاز د 

 

 مان آوردند،يخداوند ما ا هب ياريبس هرا مکتوب است کيز -8

 حرمت ساخت؛يمانشان را بيشان، از ترس، اياما صدا 

 کردند،يآن را در دل خود اعتراف م هگرچ 

 کرد. يتلق هماندند، انکارکننديخاموش م هرا ک ياو آنان 

 

 ،194نداشت ييصدا هکرد ک ييونس دعاي -9

 خاموش شد؛ يهدر شکم ما هک ياهنداکنند 

 مود،يخود را پ هش رايرون آمد، دعايچون از مخلوق گنگ ب 

 اد بود.يمچون فرهرا سکوتش يد، زيا شنهيو خدا آن را در بلند 

                                                 
 

 اش ارائه شده است.که قبالً ترجمه 4:10« رسالۀ»در خصوص اين تفسير، مقايسه کنيد با افراهات،  193
 .2يون  194
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 مان را،يم اهم، يابييم دعا را مهک بدن، يدر  -10

 گر آشکار؛يان و آن دهن يکي 

 شدن. هديد يگر براياست و آن د« نيبانهن»آن  يک براين يا 

 ان خداست،هگوشِ ن يان براهن يدعا 

 ت.يت بشريگوش قابل رؤ يمان برايا  

 

 ،هدر بدن ما شد يمخف يمچون طعمهما  يدعا -11

 مان ما را با قدرت منتشر سازد؛يا حهياما بگذار آن، را 

 هک يکند نزد کسيطعم عمل م يبرا ياهمچون نداکننده هحيرا 

 شوند.يم ها آزمودهعطر همهدر آن  هدارد ک ياهکور 

 

 ،يو محبت: دو بالِ جدانشدن يراست -12

 تواند پرواز کند؛ينم يبدون محبت، راست 

 زد،ين بر خيتواند از زمي، محبت نميبدون راستو  

 است! ينگهماها تماماً از هوغ آني 

 

 کنند؛ينند و حرکت ميبيم مهدو مردمک چشمان با  -13

 ستند؛يم نهسازد، اما جدا از يا را جدا مه، آنينيب هنکيبا ا 

 کين ين حرکت ايکوچکتر يرا حتيز 

 بماند. يگر مخفيآن د هتواند از توجينم 
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 م جدا باشند،هتوانند از يز نميا نهيپا -14

 مخالف سفر کنند؛ ياهتهدر ج هآن سان ک 

 است، هشدرود، منقسميم هدو را هدر آن واحد، ب هک ياما دل 

 کند،يمخالف سفر م ياهتهل خود در جيم هآن ب 

 ق نور.يق ظلمت و در طريدر طر 

 

 هشدمين سان تقسيا هک کنندياو را سرزنش م ين شخصيپا و چشمِ چن -15

 است،

 است؛ هشدميدر حال شخم زدن، تقس يمچون گاوهز يدل ن 

 است، هم شديوغ تقسيان دو يرا ميز 

 .يعدالتيوغ بيو  يوغ درستي 

 

 ،هم کشاورز ملعون ساختيخود را تسل هاراد ين شخصيچن -16

 آورد؛يد مين، دروغ را پديسنگ يوغير يو ز 

 د،هديکارد و پرورش ميگندم، خس و خاشاک م يجاهب 

 کند.يم ينيبر او سنگ هسُکِ گنا هحال آنک 

 

 را پاک سازد، يدعا افکار ظلمان هبادا ک -17

 را پاک سازد؛ يرونيمان حواسِ بيو ا 

 ، بر خود مسلط شودهشدمين شخصِ تقسيا هبادا ک 



 

169 
 

 .195ک گردديو در حضور تو  

 

 

 اندهحفظ شد يارمن هدر ترجم هک يياهسرود

 

 خداوند، درِ گنج را، يما، ا يبگشا برا -1

 ما؛ استغاثه ياهدر مقابل دعا 

 ما باشد، هما فرستاد ياهدعا هبادا ک 

 د؛هد هتت مصالحيهو ما را با الو 

 ،196مانيشما حک همه يد، ايگوش کن 

 افتگان؛يميشما تعل همه يد، ايمراقب باش 

 د،يدرک و معرفت را کسب کن 

 د؛يستهم يو حک هافتيميتعل هچرا ک 

 م داشتهان خوايدر مقابل شما ب 

 مقدس را. يم دعايعظ ياهکار 

 

 ،197م کرديسرخ را تقس يايدعا در -2

 ان آن گذر کنند؛يو گذاشت تا قوم از م 

                                                 
راي اين کار ببرد؛ بنهايي براي نقد خويشتن در اشعارش بهآيد که افرايم چنين تذکراتي کم پيش نمي 195

 «.هاي نان براي سگان.خرده»کند، از ها( استفاده مي)و توازي 15:27امر، او از مت 
 .4:5امث  196

 
 .14:22خروج  197
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 شد، يکيگر يا بار ديمان دعا، درهبا  

 .198ن رايد يانگر و بيد، آن طغيو فرعون را بلع 

 آسمان منّ نازل شود،دعا سبب شد از  

 ؛199ا جذب کرديا را در درهنيدعا بلدرچ 

 را در صحرا زد، هدعا صخر 

 .200دهرون بجيتشنگان ب يو آب را وا داشت تا برا 

 

 خشنود است هک يباد آن آدم هخجست -3

 مان و دعا شود.يک ايدوست نزد هنکيا هب 

 دارد.يم هنگامان را نزد خود يکند، و دعا و ايم يواحد زندگ ياو با روح 

 زديخيدر دل شخص بر م هک ييدعا

 د؛يگشايک ميما ن يآسمان را برا هدرواز 

 رديگيت در گفتگو قرار ميهاو با الو 

 گردد.يپسر خدا م يو موجب خرسند 

 نشاند،يدعا خشم خداوند را فرو م 

 شدت غضب او را. 

 د،هجيرون مياز چشمان ب هک يياهز اشکينسان نيبد 

 د.يرحمت او را بگشاتواند دروازه يم 

                                                 
 

 .14:28خروج  198

 
 .16خروج  199

 
 .7-17:1خروج  200
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 افتند،يظفر  هرا ک ين جنگاورانيم ايد، بنگرييايب -4

 دند.يرس يتعال هم، بهمان و دعا با يدر ا 

 د را در جبعون متوقف ساختيدعا خورش 

 .201لونيا هرا در مزرع هو ما 

 خت،يحا را فرو ريار فتگانهه ياهواريدعا د 

 ،202ر قدرتمند راهآن ش 

 ؛203د آورديپد يرانيش وهق و پادشايعمالو نزد  

حون، عوج و تمام يمان حال، مادون، سهسرا را کشت، و در يآن، س 

 ،204سرورانشان را

 راث داديم هنشان را بيو زم 

 .205ل، قوم خداياسرائ هب 

 برادران من، يم نمود، اهشما خوا هب -5

 آورند.يعمل مهمان و دعا بيا هآنچ 

 جبعون متوقف ساخت،د را در يخورش هک ييدعا 

 را از ما بر گرداند؛ يتواند بديم 

                                                 
 .13-10:12يوشع  201

 
 .6يوشع  202

 
 .13-17:8خروج  203

 
 .11:1؛ يوشع 4داور  204

 
 .35-21:21اعد  205
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 د،يستانيلون باز ايا را در مزرعه هما هو آن کس ک 

 ن آورد،ييپا هحا را بيار فتگانهه ياهواريد 

 ر قدرتمند را،هآن ش 

 زم نمود،هش را منهق و پادشايو عمال 

 د ساختهدم خواهزم و منهمن 

 طان را.يقدرت ش 

 

 داشت يقوم ارزان هدعا منّ را ب -6

 ر گشتند.يمان دعا عادالن سهو با  

 ،206ا را بستهآسمان هآن دعا ک 

 ؛207بود هابتدا بست همان سان کهز گشود، يا را نهآن 

 208ا آتش را فرود آوردهدعا از آسمان 

 د و آب را خشک کرد؛يرا سوزان يقربان هک 

 افت،ين بعل ظفر هکا هارصد و پنجاهدعا بر چ 

 .209ساخت الکهو آنان را  

 

 را يکرد نب يهمراهل روز هدعا چ -7

                                                 
 .17:1پاد -1 206

 
 .45-18:41پاد -1 207

 
 .18:38پاد -1 208

 
 .18:40پاد -1 209
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 ؛210بيغارش در حور ياهدر کنج 

 ؛211کرديت گفتگو ميهاو آشکارا با الو 

 ؛212شدند و فرود آمدند هن آماديآتش ياههاراب 

 ؛داشتياو دوستش م هبر آمدند ک يينزد خداهاو را با خود بردند، با او ب 

 کردند يبانان آن باال شادهنگ 

 آسمان با بدنش. هب يشدنِ نباز بر  

 

 بست، هران را در چايان شهدعا د -8

 ؛213ديند ياهچ لطميهالِ عادل يدان هآن سان ک 

 ؛214آتش کودک در کوره هدعا محافظت کرد از س 

 ،215دعا گشود بطن زنان نازا را 

 د؛هبد يشان نسليا هتا ب 

 آورند،يعمل مهب هوستيمان پيدعا و ا هک يياهين است شگفتيچن 

 نيتر از اميست، عظهز ين يگريد ياهيو شگفت 

 

                                                 
 

 .8-19:3پاد -1 210

 
 .13-19:9پاد -1 211

 
 .2:11پاد -2 212
 .6دان  213

 
 .3دان  214

 
 .20-1:19سمو -1 215
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 8فصل 

 در باب دعا ياندرز

 

برود،  يطوالن يسفر هد بهخوايم هآن کس ک هک يدانيک ميبرادر من، ن

د هر مسافران خوايسا هد کرد، سپس بهش خوايز خود را آزماير چهش از يپ

ت ار محتمل اسيبس ،همگام شود؛ وگرنهشان يتواند و آرزو دارد با ايم هوست کيپ

 يانش او را در طول سفر پشت سر بگذارند و او از آن رنج ببرد. براهمراه هک

قاً صادق است. او ين امر دقيمهسفر کند،  يراست د در جادههخوايم هک يکس

 يزندگ يبرا يد، سپس روشيش را برآورد نماياهرويخود بنگرد و ن هد نخست بيبا

ند و خود آغاز ک يت ناتوانيارجح است از وضعش مناسب باشد. يبرا هند کيبر گز

 هکنيش برود، تا ايامور بزرگ پ يسوهقوت برسد و از امور کوچک ب ها بهدر انت

ا هر شود آن را ريد و بعد ناگزهبن يمان آغاز بر روش کامل زندگهدل خود را از 

ن يو در ا -گرانيخاطر فکر دهآن متوسل شود، ب هل عادت بيدلها فقط بيسازد، 

 د بود.هن کار عبث خوايصورت، تمام ا

ع حرکت يمان روز اول سرهکند: اگر يز صدق مين نين امر در مورد مسافريا

را  يرايبس ياروزه يماريل بيدلهل ببرند، در آخر بيخود را تحل يرويکنند و ن

 هب هک يحرکت کنند تا زمان هديسنج ياهبا گام هند داد. اما چنانچهدر خواههب

را  يطوالن يياهاگر مسافت يند شد، حتهنخوا هرفتن عادت کنند، خست هرا

 ند.يمايبپ



 

175 
 

ابد، يلت دست يپر از فض يک زندگي هآرزو دارد ب هن شکل، آن کس کيمه هب

د. ت برسيحالت کامل هت بياهدر ن هنکين بپردازد، تا ايتمر هد با آرامش بيبا

مساز،  شانياند فکرت را پرهکرد هارائ هپدران گذشت هک يگوناگون ياههخاطر راهب

از  هکار مبر کهن بيا يرت خود را برايکنند؛ غيم فرق مهبا  همه هک يياههرا

د شد. هات منقلب خواين صورت روش زندگيرا در اي، زيکن يرويا پهآن همه

ن يا تت سازگار باشد؛ دريوضع يبا ناتوان هن کيبر گز يزندگ يبرا يروش هبلک

د هم است و تو را خوايرا خداوندگارت رحيست، زيز يهخواش برو و ير پيمس

مان هت تو، درست يخاطر نهب ه، بلکياهعمل آوردهب هخاطر آنچهب هرفت، اما نيپذ

 (.21:3؛ لو 12:43رفت )مر ير را پذيآن زن فق هيهد هک هگون

، شتاب مکن. صبور باش. سپس يشتر کنيت را بياهتالش ياگر در نظر دار

، يبزرگتر برس يزيچ هبماند و بر تو فشار آورد تا ب يفکر در تو باقن ياگر ا

ا طرح خود را ب يتوانيت تو است و ميريخ ين برايا هک يمطمئن باش يتوانيم

ن فکر ين امر از جانب خدا است. اما اگر ايرا اي، زينان کامل تحقق بخشياطم

ا از د آن ريبا هنگاد، آياينت نهذ هگر بينت برسد و دهذ ها دو بار بيک يفقط 

ن امر در مورد يمتوقف سازد. ا هليد تو را با حهخوايم هک يطان بدانيجانب ش

ص يان افکار تشخيا ميآ»اند: هز گفتيپدران ن هتمام افکار ما صادق است؛ چنانک

 «.م؟يهدينم

ار يشهم هد در آن واحد، يشود، بايم ياز زندگ ين روشيوارد چن هآن کس ک

ر مورد، حالت هلوح؛ در هم سادهم مکار و هم نادان، هم دانا و ه، هم سادهباشد و 

بد. با نظارت  ياهزيچ هکو است، و حالت دوم مربوط بين ياهزيچ هاول مربوط ب

ند؛ ساز هد ما را گمرايم ارواح پليم و نگذاريمان، دانا باشيک بر روش زندگينزد
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م يهند هخود را هارانمان بيدرباره يفکر بد هک ين معنيا هم، بيلوح باشهاما ساد

 م.يهند ياز برادران خود در دل خود جا ياهنيچ کيهو 

نما و  هاز آن ارائ ييکن. الگو هشيرا پ يز فروتنير چهش از ياما خودت، ب

خم  يگذارياحترام م يکو بگذار. وقتيتمام سخنان ن واسطههاستوار ب ياديبن

گران واقع يز ديمورد پسند خدا و ن هک هشو، سخنانت متواضع باشد، آن گون

 زن. همرد و چ ه، چيشو

د هاو در محبت خود، خوا هرد؛ آنگايتا در تو مسکن بگ هبد هروح خدا اجاز هب

د هد شد و در تو خواهد ساخت؛ او در تو ساکن خواهآمد و تو را مسکن خود خوا

 تأمل بر اعمالش يکويد و او بذر نيد يهدلت پاک باشد، او را خوا هست. چنانچيز

د هن امر انجام خوايد کاشت. اهاش را در تو خواييايدر حضور کبر يو شگفت

ز خار يا را، و نهوسهو خار و خاشاک  يهخود زحمت د هب هن شرط کيا هشد، ب

 .يکن سازهشيبد را از روح خود ر ياهو خس عادت
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 يبانهاجتماع ر ياعضا ي هات درباريشرح

 مان(يا فرزندان پيد ه)فرزندان ع 

 

 ن شرحيششم

 

 مان آوردن : حرکت اوليا هب بيترغ

 

را يآن را پذ هاست ک ستهيشام و يگو يتو م هب هک ياست سخن هرفتيپذ     

 : يشو

ش ي( و با دستانمان قلب خو11: 13ن زمان )روم يم از خواب، در ايدار شويب    

ت ما وقت بازگش هد، بيايب هناگا هب هاگر ارباب خان هم؛ کيخدا بلند ساز يسو هب

 (. 35: 13/ مر  42: 24ابد )مت يار بيوشهرا 

ا پ هحجل همسرِ جالل، تا با او بهقرار با  يم از برايش کنيش بيمراقبت خو   

 (.25:10م )مت يگذار

رون يب يدارش در شاديد يم، تا از برايساز هش روغن آماديخو ياهچراغ  يبرا   

 (.7ـ4:  25م )مت يشو

 (.14: 7ک )متيسخت و بار هرا يم، برايم آورهمنزل خود فرا ي هريذخ   
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 ي هدن جاميپوش يم، از برايم و پس زنيرون کنيرا از خود ب يآلودگ هرچه   

 (. 12: 22نکاح )مت 

م، تا ما را خدمتگزار يمند کن هرهرا( ب يگري)د هديما رس هب هک يا يياز دارا   

 (.21: 25بخوانند )مت  هزبد

 گذر از منزل خطر. يم برايش باشياين هوفادار ب   

 يندگدر درخش يتعال يدن باريد يم، برايکن هزيپاک ييش از کفرگويقلب خو   

 (.8: 5اش )مت 

 7: 5م باشد خداوند ما )مت ي، تا بر ما رحهشد هنوشت هک هم آنگونيم باشيرح   

 (.36: 6/ لو 

 (. 9: 5م )مت يشو هح خوانديباشد تا برادران مس يصلح جاران ما يدر م هک   

)آسمان( )مت يهافتن از جشن پادشاي يريس يم برايباش يتاب دادگر يب    

5 :6  .) 

 5(.13: 5م )مت يم تا خوراک مار نشويقت باشيما نمک حق هک   

مت م. )ينيبار نش هصد برابر ب يا هويم، تا ميش از خاشاک پاک کنيبذر خو   

 ( 8ـ 7: 8/ لو  8ـ 7: 4/ مر  8ـ 7: 17

بناي خويش را بر روي صخره بگذاريم، که مبادا از بادها و از امواج به لرزه    

 (49ـ 48: 6/ لو 27ـ 24: 7بيفتد.)مت 

(، تا از سوي خداوند از براي برخورداري 21: 2تيمو1ظروفي درخشان باشيم )

 آواز داده شويم.

 
آنچه مانع از هم پاشيدن انسان به صورت خاکي شود که از آن آفريده شد و خوراک مارها نمک حقيقي :  -5

 شود پس از لعن نخستين
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م يم و توانگر شويد بخريش آن مرواريخو يم، تا برايماست بفروش ييدارا هرآنچه

 (.46:  13)مت 

 (، تا بر ما باز33: 12/ لو  2: 10/  20: 6م )مت يهد يگنج خود در آسمان جا

 م.يا باشه يدر خوش هموارهرفتنمان و تا ما  هگا هشود ب

( تا او ما را 34ـ33. 36: 25م )مت يماران مالقات کنيش را در بيخداوند خو

 ش فرابخواند.يستادن در دست راست خويا يبرا

او  هک همان گونه( 25: 12و يم )يح را دوست بداريم و مسييبجو يزارياز خود ب

 (. 2: 5م کرد )افس يما تسل يما را دوست بداشت و خود از برا

 ض بر ما رسد.يح را، تا از آن فيم روح مسيبدار يگرام

 (.14: 17و يبود. ) هگانيح با آن بيمس هک همانگونها ين دنيم با ايباش هگانيب

: 11م ه/ و  4: 5)مت  ين زندگيراث بردن زميم هب يم برايفروتن و آرام باش

26.) 

 ن.يسيقد ي هميخدمت در خ يم، برايورز يوفادار يخدمتگزار هب

ش( در برابر خداوندِ جالل ياين نيم، تا )ايجا آور هدعا در خلوص ب هش او را بياين

  6حاضر شود.

: 3ل ي) ف7م. يکن يزش را زندگيرستاخ همان گونه هم تا بيک مصائبش باشيشر

 ( 10: 1تسا 1/ 17: 6/ غال10

 

 

 است.« پدر ما» بي شک دعاي . منظور 6

اگر اصطالح به عمد دوگانه است، ما اينجا چيزي بين مفهوم «. در اجتماع رهباني اش » يا : « : از رستاخيزش » . قيامت : 7

شرکت کنند گان در رستاخيز( را خواهيم داشت. براي « )= فرزند رستاخيز » )عزلت نشين( و « عضو اجتماع رهباني » 

 که ايشان ازدواج نمي کنند، به مانند فرشتگان )مراقبين( در آسمان.« فرزندان رستاخيز » نزديک شدن به 



 

180 
 

 بيهم هد، چراکيآ يم هک "يخشم "از  يياهر يم، براينشان او بر تن خود گذار

ن است؛ يآورد؟ خشم او مشدد و آتش يکس آن را تاب م هاست روز آمدنش و چ

 ( 17: 6، مکا 2: 3، مال 11: 2وليکند.) ينان را نابود ميد يو ب

ا يم يم، مبادا در کارزار زخم خوريدر امان کن يپوشش رستگار هش بيسر خو

 م.يريبم هک

نبرد خود را ناتوان  ي هانيقت، مبادا در ميحق هم بيش محکم کنيکمر خو

 (17ـ14:  6م.)افس ينيبب

:  8؛ لو  38ـ37: 4؛ مر  26ـ25:  8م،)مت يدار کنيح را بيم و مسيزيپاخ هب

 ا را خاموش کند.هطوفان  ي( تا و24ـ23

مان  يل منجيکردن انج همانا آماده هم کيريدست گ هر بيدر برابر آن شر يسپر

 ( 16:  6است.)افس

:  10ا.)لوها و عقرب هلگد کوب کردن مار يم برايريش توان بگياز پروردگار خو

19) 

  يهر بدخواهد و يل شدير مه هک همان گونه هم، بيشتن فرونشانيخشم را در خو

      شيايبا آن خدا را ن ه(، ک10ـ9:  3ع يخارج نشود)  يانهچ ناسزا از ديه هک

 م.يکن يم

 ( 10:  3م.)غال ييايدچار ن "قانون "لعن هم، تا بين نکنينفر

 م.يا طلب کنهن يش با اوليم تا مزد خويباش هکارگر زبد

 (16ـ1: 20م.)متيبرتر درخواست کن يم تا مزديکار روز را تاب آور ينيسنگ

 هب شينک خداوندمان ما را در تاکستان خويم اه هم چراکيل نباشهکا يکارگران

 کارگمارد.
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خود  يو هان تاکستانش، چراکيم در ميکن هشيمو در خاک ر ي همانند کند

 (2ـ1: 15ويست.) يقيتاکستان حق

 نتوان از تاکستان جدا خواست. هم کيباش ييمو ياه هکند

ستند، هاطراف ما  هک يان کسانيمان در م هحيرا هم کير باشيدلپذ يياهعطر

 (15: 2قرن 2شود.) هپراکند

 ياه همردمان را از آموز ياريم، اما بسيکن هر جلويا فقيچشم دن هب هم کيبگزار

 (5: 2عيم.)يخداوندمان توانگر ساز

 هم کيباش يفرزندان پدر هم تا کيش نخوانين پدر خويزم يچ کس را بر رويه

 (9: 23در آسمان است.)مت

چ يه هک ه(. آنگا10: 6قرن 2ار ماست)يز در اختيچ همهم، يچ نداريه هک هآنگا

 است.ه ييآشنا ياريشناسدمان، ما را بس يکس نم

د آنکس ي(، تا در ما شاد ز12: 12م)روميش شاد باشيخو يدواريدر ام هوقف يب

 د و نجات بخش ماست.يام هک

 ه(، تا ب31: 11قرن1م)يبدان هديهم و خود را نکويداد قضاوت کن هشتن را بيخو

 ند زد، خمهخوا هيل تکيقبا يبر تخت داور هک يش برابر قضاتيناچار سر خو

 (28: 19م.)متينکن

( هکردن )را همانا آماده يعنينبرد،  يم برايري( دست بگيسالح )روحان

 (16: 6ل.)افسيانج

مان باز شود و ما وارد ( تا از براي10ـ9: 11لو؛  8ـ7: 7بر در آسمان بکوبيم)مت 

 شويم.
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 اج مان است.ياحت هآن حد ک هم تا بيطلب رحمت کن همصران

ر شتيب يمهن يزم يم و بر روياش باش يآسمان و دادگر يهپادشا يدر جستجو

 (31: 12؛ لو33: 6ما رسد.)مت هب

؛ ميست و در آن تأمل کن يآسمان هم، از آنچييب جويست نص يدر اعل هاز آنچ

 (2ـ1: 3افت.)کوليشد و رفعت  هآن باال برد هح بيمس همانجا کهدر

ن آ هب هم کيل شوينا ييجا هست تا بياز آن ما ن هم، کيخود واگزار ها را بيدن

 م.يا هدعوت شد

 هک 14يا يدن درخشندگيد يم، برايها پرواز ده يبلند يسو هچشمانمان را ب

 د شد.هنمودار خوا

ست هواقع  هب هک ييم تا تن را در جايباال بر ينيهسان شا همان را بياهبازو

 (37: 17؛ لو 28: 24م.)متينيبب

 ش.يايو ن روزه هدلخوا ياه هويم، از ميم آورهشکش فرايپ هآن پادشا يبرا

 هب هکار گنج اش بگمارد؛ چراک هم، تا ما را بياو را در خلوص حفظ کن ياهقول 

 او هگنج ب هورود ب يسو هب يهاو دلسرد شود، را ياهاز قول  هآنکس ک يراست

 نشود. هداد

پور ز جا يش يوقت آوا همان بياهم تا بدن يح مراقب باشيبر بدن مس همواره

 (16: 4تسا1زند.)يبرخ

 

 

: 23؛ ار  2:  4)اش.، شکوفايي قول(، يکي از نام هاي مسيح در )کتب( پيامبران سمح« ) جوانه » .يا 14

(7: 123؛ و مر 12: 6؛  8: 3؛ زک  15: 33؛  5  

 م.يهن يپا هحجل هم تا با او بيبسپار "مسره" يندا هش بيخو ياهگوش 
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رون يب يشاد هدارش بيد يم و برايا کنيها ميداهجشن نکاح اش  يبرا

 (6: 25م.)متيشو

دگان يز در رأس برگزي( تا بر سر م12: 22م)مت يتن کن همقدس ب ي هجام

 ( 10: 14م.)لوينيبنش

 يش برايتور خو هوقف يب هد کي، با20دي)او( درآ "تور ِ " هد بهخوا يم هآنکس ک

 ( 47: 13د پرت کند.)متيص

خود را  ه(، باشد ک25ـ24: 9قرن1)هافت کرديدر يلوانهپ ياه هآموز هآنکس ک

 ا حفظ کند.ياز دن همواره

 نبرد تازد. يسو هب يچون فاتح هان تاج است، باشد کهخوا هآنکس ک

ش يدر برابر دشمن خو هد، باشد کيگود درآ هکار بير پهد از بهخوا يم هآنکس ک

 ر شود.هظا هکارآزمود

 هقفو يش را بيرد و خويسالح برگ هد کيد، بايجنگ درآ هد بهخوا يم هآنکس ک

 د.يبپاال

(، 36: 20و ي؛ 25: 12؛ مر30: 22مثال فرشتگان است)مت هش بيرو هآنکس را ک

 ابد.يب هگانيا بهش را با انسان يخو هباشد ک

 زد.يهد از داد و ستد بپري، با21دهن ين بر خود ميسيوغ قدي هآنکس ک
 

ر است.يگيا بهتر از آن، ماهياد يص ي. به معن20  

آسمان داده است و رهاست  يدن پادشاهيخر يز خود را برايآمده که همه چ يرو شخصي. تنها فرمان محبت است که به پ21

، از را به دوش گرفته "قانون  "وغ يست که  يکس»  ي، به معنرکه ابُتيپ يهودين در سنت يگذرا. همچن ياز هرآنچه بندگ

م در انزواست؛ به مفهمو يزندگ يوغ به معنيرمتن زاهدانه افراهآت، يدر ز«. د قدرت و امور برگرفته شده استيق ين کسيچن

ر ين سنت ِ تفسيا«. ييدر تجرد و در تنها يعنياو تنها خواهد نشست و ساکت خواهد بود، : »  "تقدس  " يخاص کلمه 

 به 22 ينامه  ده باشد، چراکه آن را دريه رسيدر سور يامبر در زمان اقامت اش در صومعه ايپ به ژرُم يستيبا يم سوره ها،

 منعکس کرده است.وم ياوستوش
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 يا برياز تسلط دن هد کيمسلط باشد، با شيد بر خوهخوا يم هآنکس ک

 (. 35: 17؛ 25: 9؛ لو 25: 12و ي؛ 35: 8؛ مر36: 10گردد)مت

 هنهاز گِل ک يا هخان يبرا هدر آسمان است، مبادا ک يدوستدار منزل هآنکس ک

 ن باشد.يگهاندو

: 4تسا1؛  11: 2پاد2است)هبر ابر 22شعف هدر انتظار سوار شدن ب هآنکس ک

 خود نسازد. ين از برايمز ياه هاراب ه(، باشد ک17

 ياه هميان ولهخوا هد کياست، با "مسره"افت نکاح يانتظار ض هآنکس را ک

 نباشد. يناسوت يعروس

 يگسارياز م هد کيابد، بايب يشاد "شراب در امان "د ازآن هخوا يم هآنکس ک

 کند. يدور

سب ک هپرداختن ب ياورد برايعذر ب همبادا ک هکرد هشام آماد يخود برا هآنکس ک

 (20ـ18: 14و کار.)لو

 

 مجال پراکندن علف "ريشر "آن  ه، مبادا بهشد هبر او بذر خوب افکند هآنکس ک

 (25ـ24: 13د.)متهش بديرز در خوه

آنکس که ساخت برجي را پي ريخته است، باشد که همه ي دارايي خويش از 

 (28: 14براي آن گزارد.)لو

يد که به پايان اش برد، مبادا که خويش را آنکس که آغاز به ساختن کند با

 (30ـ29: 14مضحکه ي رهگذران کند.)لو 

 

که زنده به  يماندارانيشود و ا ياز آتش به آسمان برده م يارابه ا ياس که زنده بر روي: ال ير آخرالزمانيدو تصو ي. برابر22

(17: 4تسا  1شوند. ) يح باال برده ميدار مسيد  
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 ق دريعم يا يپ هد کيد، باهن هصخر يش بر رويخو يد بناهخوا يم هآنکس ک

 (49ـ46: 6؛ لو 27ـ24: 7ران نشود.)متيا وهتوفان  هگا هافکند، تا ب

را  ييد تا روشنايپو هآنقدر را هاست، باشد که يکيز از تاريان گرهآنکس را خوا

 (35: 12ويابد.)يب

ا يهتابستان مش از يخو هد کيراس فرار در زمستان است، باه هآنکس را ک

 (18: 13؛ مر20: 24سازد.)مت

 هشبات )ملکوت( را آماد ي هآذوق هد کي، با23دن است يدر انتظار آرم هآنکس ک

 (27: 6وي؛  11ـ9: 4باشد.)عبر هکرد

: 11؛ مر35ـ23: 18از جانب خداوند است)مت يدر طلب چشم پوش هآنکس ک

 بگذرد.ش يکاران خوهز از بديخود ن هد کي(، با4: 11؛ لو25

بر آنکس که صد سکه دينار خود درخواست نکند، پروردگارش هزاران استعداد 

 (23: 21؛ لو27: 25نهد.)مت

آنکس که پول سرور خويش در گوشه ي حساب نهد، خدمتگزار نادرست خوانده 

 نشود.

 (5:4آنکس که فروتني را دوست بدارد، در زمين زندگي او را ارثي هست.)مت

 (9: 4ميان فرزندان خدا جاي خواهد داشت.)مت آنکس که صلح جوست در

آنکس که خواست پروردگار خويش مي داند، باشد که آن به جاي آورد تا در 

 (47: 12زيادي جزا نيفتد.)لو

 

اعمال  يحتاج خود فکر کرد؛ و در زمان شبات به گنج هايد به آماده کردن مايت است که بايفعال ي. در طول هفته 23

ه دارد که منازل يان تکيهودي ينيع يتجربه  يبر رو يکرد. اصطالحات آخرالزمان ي، شادمانيابد يزندگ يبرا ستهيشا

سازند. يا ميمه يز را مطابق با شبات هفتگيکنند و همه چ يش مرتب ميخو  
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را در جمال خود  هر کند، چشمانش آن پادشاهش از مکر طايقلب خو هآنکس ک

 (17: 33نند.)اشيبب

: 11وکند.)ل هانسان درونش را آراست هرا شود، باشد کيرا پذح يروح مس هآنکس ک

25) 

 رهنجاست مط هر آنچهش از يتن خو هد کي، باهشد همعبد خدا خواند هآنکس ک

 (16: 3قرن1کند.)

د اميپ هش بلند کند بيرساند، نتواند سر خو هح را اندويروح مس هآنکس ک

 (7: 110؛ مز30: 4.)افسهاندو

 هگان يناپاک هرآنچهش از يبا خود دارد، باشد تا تن خوح را يبدن مس هآنکس ک

 دارد.

 ياه هکرد هب ه(، باشد ک22: 4کند)افس يهر زال وجود تيش از پيخو هآنکس ک

 ن خود بازنگردد.يشيپ

از کثافات خود را  ه(، باشد ک24: 4د)افسيانسان نو درآ ي هجام هب هآنکس ک

 حفظ کند.

، گر خود از آن جدا نسازديد هد کي، باهختيتن آو هد سالح بياز آب تعم هآنکس ک

 شکست خورد.  همبادا ک

 هب هک يياهريخود از ت ه، باشد کهدست گرفت هسپر ب "ريشر "برابر  هآنکس ک

 ش يسو

 (6:16شود، در امان سازد.)افس يپرتاب م

 د. هل انگار را پروردگارش نخواهس
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ا ينن دياز افکار ا ش بر قانون خداوندش مطابق کند،يخو ياه هشياند هآنکس ک

 نشود. هآشفت

ک يزدن هب هست کاشت يسان درخت هدر قانون پروردگارش غور کند، ب هآنکس ک

 (3ـ1: 1ا.)مزهآب 

بر کنار  هدييماند رو يدرخت هز بيخداوندش است، ن هاعتماد او ب هآنکس ک

 (  8ـ7: 17ا.)ارهباريجو

دچار  ينب ياياِرم يايبال ها گزارد بهش بر انسانياعتماد خو هآنکس ک    

 (5: 17شود.)مت

؛  6ـ1: 22ا کند.)متيهخود م هد کي، باهاو را دعوت کرد "مسره " هآنکس ک

 (20ـ16: 14لو

 (8ـ7: 25د.)متهاش ند يخاموش هب هش برافروخت، باشد کيچراغ خو هآنکس ک

 رد.يش برگيروغن از ظرف خو هد کيدر انتظار ندا ست، با هآنکس ک

 ستد.يانتظار ا هش را بيخداوندِ خو هورود است، باشد کبان هنگا هآنکس ک

 .  ياس نبيال همانند باشد او ب هد کيدوستدار بکارت است، با هآنکس ک

ند)مرا يند و سکوت گزيبنش هک هکند، ِب ين بر خود حمل ميسيوغ قدي هآنکس ک

  27(.28ـ27:  3

را  يد زندگيش، اميدارد، باشد تا پروردگار خو يآرامش را دوست م هآنکس ک

 (13: 2طيستد.)تيا هرا هچشم ب

 

 تهسيشا» استفاده شده است :  "قانون  "در باب مطالعات  يات خاخامين در ادبيراجع به سکوت، همچن يه از مراثين آي. ا27

آنکس که مطالعه : » 2: 3 رکه ابُتيپ «.ن کنديوغ فراميعادت به بر دوش گرفتن  يانسان که از همان بدو جوان ياست برا

 .«ت آنچه گفته شدهيتورات را به انجام رسانده باشد؛ به روا يکه او همه  ييشود گو يکند، کالم مقدس به او محتسب م
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 ک نبرد است. ي يزندگ

 ".کنديم هحمل طانيش هچگون"

 

برابر  همان کس کهگر است،  هليو ح  هخصم ما خبر هک يراست هدوست من، ب

 جنگد. يما م

سازد، تا دست  يم هش آماديخو هاست کهن يباک ترن و درخشان تر يبرضد ب

 شان.يکشند ا

د ش گرفتارنياز پ هک يرانياو سست عنصران را مالک است و جنگ با اس هچراک

 کند. ينم

 هب هک يياهريت هرد تا بيدور از او پرگ هتا ب هد کيست، باهبال پرواز  هآنکس را ک

 اورد.يش نيفرستد او را در کنف خو يش ميسو

 ست.يشان کارگر نيچ سالح او بر تن ايهنند و يب يان حمالت او را ميمعنو

ا از ه يکيتار هرا کيست زين يراسهن يرا از او کمتر يک از فرزندان روشنيچ يه

 (8: 2وي1زند.)يبرابر نور بگر

 هح( آن را بي)مس يو هست، چراکين "ريشر "از  يرا ترس " يخوب "فرزندان 

 28(.19: 10؛ لو 13: 91است)مز هلگدکوب کردن داد يشان برايا

اگر او )شرير( به آنان حس بودن در تاريکي را مي دهد، ايشان اما خود روشنايي 

 خواهند بود.

 

مز هماهنگ است با  15: 3ديپمال شود ) يد که پاي( با14 :3د يپ خس و خاک ) يطان، خورنده يشان. شير پاهاي. به ز28
 تواند بخورد. ير است، به عکس نمک که نميبدون طعم و فسادپذ يزهايچ يراکه در زمره ي(  ز19: 10لو و  13: 91
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او آن  هند بود کهخوا ي(، آنان نمک14: 5شان باال خزد)متياگر او چون مار از ا

 (13: 5را تناول نتواند.)مت

ند هسان کودکان خوا هشان بيکند، ا ياز افع يمانند انواع هاگر او خود را ب

 (18: 11بود.)اش

شان ي( ، ا5: 4خوراک باشد)مت هل بيخاطر م هشان بينزد ا هورود ب ياگر او در پ

 ند شد.  هروز خوايمان پ يق منجيطر هب روزهبر او با 

شان را ي(، ا16ـ2وي1زد)يد با آنان بستهش چشم بخواهخوا ي واسطه هاگر او ب

 د بود.ها خواهآسمان هب هنگا يبلندا

     ت. سيوش نيشان را گوش بدان نيقصد فتح شان را دارد، ا ياگر او با زبان باز

رند يشان جنگ افزار برگيا همانا باشد کهزد، يشان برخيجنگ ا هب هپرد ياگر او ب

 ند.يپا، از برابرش درآ هو ب

 يبانهمراقبند، نگشان وارد شود، آنان يا ي هخان هخفتن ب هگا هب هد کهاگر او خوا

 ش کنند.يايند، زبور خوانند و نهد

ازمندان ين هب يش کشد، آنان جملگيخو يسو هب يمنديشان را با رياگر او ا

 ند.هد

د، کنن ياش نم هد، آنان مزينزدشان درآ هب هد تا کهد هن جلويرياگر او خود را ش

 ند.يآن دانا ي هطمع گزند هب هچراک

ان با فرزند هکنند و ن يا زندگهحوا بسوزاند، آنان تن يشان را در آزمندياگر او ا

 حوا.
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 يبانهاجتماع ر ياعضا ياط براياحت هامر ب

 

در عزلت،  يس دوستدار زندگيا قدي يبانهر مرد، عضو اجتماع رهبرادران من،     

او  هک هبمان هکند،  يچون خود او، با او زندگ يبانهاز اجتماع ر يد زنهبخوا هک

 (9: 7قرن1ش نسوزد.)هرد تا در عطش خوايبگ يمسره هرا آشکارا ب

عزلت  ياز مرد يياست: اگر او را توان جدا هستيزن را با هنک آنچين، ايمچنه

 د.هاو د هش را بيخو هپرد يب هست، باشد کين هديگز

 هستيشاکنند و  ي( زنان با زنان زندگيبانه)در اجتماع ر همناسب آن است ک

 مردان با مردان منزل کنند. هاست ک

نکند، مبادا  ياش )زن( با او زندگ همراهد در قداست بماند، هخوا يم هک يمرد

  هب يو هک

 د.يحساب آ هب ين )مجاورت( زناکاريا هن بازگشت کند و مبادا کيشيپ همنزلگا

من  هک هين توصي( ا8: 7قرن1است، مناسب و درست است) ستهيشاد يترد يب

 هرفتنگ يمسره هب يزن هنم کيشما دوستان عزلت نش هز بيکنم و ن يخود م هب

داست ق هک يآنان هد و بيا هتعلق نداشت يچ مرديه هب هشما باکرگان ک هد و بيا

، يدشوار هگا هب يحت هو درست است ک ستهيشاو  يعيدارند : طب يرا دوست م

 ا باشد.هانسان تن

ست، ا هنوشت ينب يايارم هنقل از آنچ همناسب، ب يا يزندگ هن است کينچنيا

وت ند و سکيا نشهتن هد، کهبر خود ن يد از جوانيق هحال آنک هخوشا بکند:  يم

 (28ـ27: 3)مرا است.ه هد تو بر شانياو را ق هکند، چراک هشيپ
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( 30ـ29: 11ح)متيد مسيق هاست، آنکس ک ستهيشادوست من  ين سان ايبد

 کند. ، آن را در خلوص حملهادهبر خود ن

 

 

 تبار زن واسطه هب يرستگار

 

و  هبرکند هشيا از ره، خارهم خجستيخاطر آمدن کودک مر هد، بيترد يب   

(، و گرد و 20: 11؛ مر 19: 3د ين)پير نفريشدند. درخت انج همشقات برداشت

 45خاک نمک شد.

ر از برابر ي( و دو دم شمش14: 2ب از حرکت افتادند)کوليا بر صله يبدشگون

: 3ديشدند.)پ هد برداشتيبخش يمانداران طعام ميا همانا به هک يزندگدرخت 

24) 

 يدرخت زندگ ي هوين است، و ميسيان خجستگان، باکرگان و قديس در ميپرد

 هخواست خدا را ب هک يآنان همانداران و باکرگان؛ بيا هب هشد هست داد يخوراک

 جا آورند.

 موار.ه ه( و را14ـ13: 7در باز است )مت

 .دهد يدن مينوش ياند برا هتشن هک يآنان ه( و ب38ـ37: 7ويجوشد ) يم هچشم

 ا است.يه( و سور م4: 22؛ مت 5: 23)مز هش شديز آرايم

            
ن يشود، نخست يل اطالق مير به اسرائي، درخت انجيات خاخاميگر در ادبيد ينجا، چون جاهايرسد که ا ي. به نظر م45

 يم ماندن ترد شد. برعکس، مردمانيوه دادن اش باشد اما به جهت عقيتوان م يستيبا يم ، کهياله)تبرک( حامل رحمت 

ن و زنده يزم يکپارچگيبشدند که سبب  يافت کردند و نمکيح را دريمان مسيطان بودند ايتحت امر ش يکه خس و خاشاک

 ماندن آن شد.
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 .هشد هختيآم يو جام رستگار هاو نر پروار کشتگ

 شود. يک ميز نزديحضور بر سر م يبرا "مسره "و هشد هجشن آماد

 ان پرشمارند.ياند و مناد هن را نوشتيمدعو ي ههايرسوالن س

 (16: 14؛ لو 10: 22)مت

 

 يد باکرگيو فوا يآمادگ يب برايترغ

 

 د :يکن هد، خود را آماديا هانتخاب شد هک يکسان يشما ا    

 با.يو ز هدر درخشش است، باشکو ييروشنا

 شود. يک ميا است و ندا نزديهم هنشد هدست انسان بافت هب هک يياه هجام

کنار  هان پردهپن ياه( و از گنج  52: 27؛  6: 25شوند )مت يم ها گشودهگور

 رود. يم

 (17: 4تسا1رند.)يگ يپر م هدار شايد هزند و زندگان بيخ يپا م همردگان ب

 د.هد يم هدوبار يپور جرأتيو ش 47 هافتيب يترت هميول

 يل ميتعج ه( و مراقبان آسمان ب52: 15قرن1ند)يآ يشتاب م ها بهترومپت 

 رسند.

افراشته شده و آنکس که رنج برده خرسند مي  "قاضي "جايگاهي براي 

 (31: 24شود.)مت

آنکس که سست بوده در وحشت است و آنکس که کژ رفتار بوده به قاضي نزديک 

 نمي شود. 

 

.ينکاح داورافت يو به ض يآخرالزمان ياز گنج ها يشود به پرده بردار يش قبور مربوط مي. گشا47  
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 يند و ميگر يدارند م يدر چپ جا ها کهوجدند و آن هفرزندان سمت راست ب

 نالند.

ان را شيند تا اهسرد ها شکوه يکيان در تاريساريان در نور بدرخشند و ين يمي

 (24: 16زبان تر کنند.)لو يفقط اندک

 يگر محلياست، د هآن نشست يجا يو دادگر هرفت يزديکار( رحمت اهگنا ي)برا

 50ست.ين درآمدن نيد هب يبرا

 است.  هک است، و تابستان رفتير نزديرهزم

 .هافتي هد و کار خاتميآ يشبات استراحت م

 شود. يبرقرار م ييو روشنا هشد هديبرچ يکيعادالن( تار ي)برا

 (56ـ54: 15قرن1زندگي بليعده شده.)مرگ خار خويش از کف داده و به دهان 

بازگردند مي گريند و دندان مي فشارند اما آناني که به  شئولآنها که بايد به 

 پادشاهي آسمان مي روند شادي مي کنند، در وجدند و ستايش مي کنند.

 آناني که زن اختيار نکرده اند، از دست مراقبان آسمان پذيرايي شوند.

 رده اند، در پرستشگاه باري تعالي بيآسايند.آناني که قداست را حفظ ک

 51تنهايي گزيدگان را پسر يگانه ي پدر شادي بخشد.

ديگر نه مردانه اي هست نه زنانه اي، نه اسيري هست و نه انسان آزادي، بلکه 

 (     28: 3؛ غال 35: 6همگي فرزندان باري تعالي خواهند بود.)لو

جانب مسيح، چراغ هاي خويش بيافروزند همه ي باکرگان پاکِ پذيرفته شده از 

 (10ـ7: 25به اتاق نکاح پا گذارند.)مت "همسر "و با 
ه ز شديما از هم متما يا براين دنيزمان ا يکه در ط يصه ايخدا هستند. دو خص يژگيدو و يض و دادگري. ف50

 شوند. يم يکيباهم  يان تحت نام دادگرياند. اما در پا

يگانه شدن با تصوير تنها پسر پدر، سازنده ي کمال «. شادي بخشدن » و « يک » . همانندي لفظي 51

 مطلوب آخرالزماني ست.
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دور گردند، و  "قانون  "را شود، از نحوست يشان را پذيح ايمس هک يآنان ي همه

 ابند.ينجات  هشد هبر دختران حوا گزارد هک يياز جزا

 رهواژگان بت و شو يآرام ا: در زبانها بت يمردان ) هن زنان  بيا هک يراست هب

و درد  هافت کنند و در اندويا را دره يستند تا بدشگونيستند( متعلق نه يکي

 بمانند.

 يدمرگ( فرزن ه)ب هروند، چراک يمرگ م يسو هب هند کياين يشان در شمار آنانيا

 53اند. هنداد

 اند. هشد هرفتيح پذيرا، از جانب مسيم يمرد هتن دادن ب يجا هب

تران ا دخيبرتر از پسران  يشان ناميا هاند، او ب هاوردين يشان فرزنديا هاز آنجا ک

 (5: 56)اشاست. هداد

 است. "مسره "بر لب غزل  هموارهرا  شانياات دختران حوا، يو شکا هنال يجا هب

 ست يمسرهرا  شانيا هش نباشد، حال آنکيفت روز بهجشن نکاح دختران حوا 

 ست.يفقدانش ن هک

را جامه  ايشانلباس دختران حوا از پشم است که کهنه شود و پاره گردد اما 

 هايي ست که فرسودگي اش نيست.

به گاه ايشان زيبايي دختران حوا در پيري پژمرده گردد حال آنکه زيبايي 

 رستاخيز نو شود.

 

در مورد » مان دشوار( در امان است : يو زا ي)تحت امر شوهر، باردار يکند از لعن ازل يکه بکارت خود را حفظ م ي. زن53

 زنان به خاطر«. ک جا باشنديتوانند با هم  يش نميوجود ندارد، نام بکارت و نام زا ياو را نشناخته درد يکه مرد يا باکره

 يبه گفته » مرگ هستند.  يافتن پادشاهين ادامه يمقصر يتداوم نسل ها، به شکل يه يموضوع حرص و طمع بودن و ما

«. » اورد يخواهد کرد؟ ـ تا آنزمان که زن فرزند ب يتا چه مدت مرگ پادشاه«. » است  يش وجود آغاز تباهيدايحکما، پ

در بهشت به خاک »  د:يگو يافرم م«. . اعمال : شدن و گذشتن يان دهم. زنان : نفس پرستيمن آمده ام تا به اعمال زنان پا

 را.يو نام يعال يعنيگرداند،  يم "نر "بکارت انسان  «د.آور يچکس فرزند نميست چراکه هين يسپردن



 

195 
 

 

 يبانهزنان اجتماع ر هگوشزد ب

 

 ياز اعضا ياست اگر مرد هتان شد يرايح پذيمس هک يباکرگان يشما ا    

م کرد، مرا خدمت هخوا يبا تو زندگ "ان را گفت : ياز شما يکي يبانهاجتماع ر

 هرفتيخود پذ هب يمرد همن را شا ": د گفت يهاو خوا هشما ب همانا آنچه "کن.

از تو  يپرستار ياو را برا هکنم، اگر خدمت ب يخدمت اش م هم اوست کهو 

د. رون برانيسد و مرا از منزلش بيم بنويطالق برا ينامهد ويخشم آ هم، او بهوان

 هوجمت يانيز نزد تو محترم بمانم و زيبدارم و من ن يترا گرام هک يهخوا ياگر م

آن  هش بيخو ي هافروز، مبادا جاميخود م ي هنيشود، آتش در سک نيچ يه

م ماند. هش خوايخو يز در آبرومنديخود بمان و من ن ي. در شرافتمنديبسوزان

 باش هحضور داشت هم آوردهاش فرا يجشن نکاح ابد هب "مسره " هک هآنچ يبرا

 همراه هورود ب يا کن. و از من تدراک روغن باشد برايهدارش ميد يو خود از برا

 .هوانيشوم با باکرگان د هخارج از در راند همبادا ب ه(، ک12ـ1: 25باکرگان دانا)مت

 

 دگانيعزلت گز هب يياهدستور

 

ت عزل يبرا هآنچ هسم گوش کن؛ بينو يت ميبرا هآنچ هب هدوست من، دوبار    

 ن.يسي، باکرگان و قديبانهاجتماع ر ياعضا يدگان مناسب است، برايگز

وار مانش استيا هد؛ کهوغ بر خود ني هاست ک هستيز بر شخص باير چهش از يپ

 ام. هت نوشتيام برانامهنيدر نخست هک همانگونهباشد، 
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ح ياو را وجود سوزان از عشق مس هش پشتکار باشد؛ کيايو ن روزهاو را در  هک

 باشد.    

 ر.يو دلپذ هوشمند باشد، و کالمش آسودهاو فروتن و آرام و  هباشد ک

 د.يتعادل سخن بگو هن باشد و او بيراست همهاش با  هشياند هک

ار بدارد از خود هانبار، و زنيبسازد برابر سخنان ز يان خود حصارهاو از د هک

 وار. هوانيد ياه هخند

 فاخر بر خود روا نکند. ياه هجام هک

 ور کند.يا را زهش بلند بگذارد و آنيسوان خوياو گ هد کينبا

بر سر  هآنک هن خوشبو کند و نيعطرآگ ياهروغن  هش بيخو هست کين ستهيشا

 د.هجشن و سرور لم د ياه هسفر

 تن کند. هن بيمز ياهلباس هست کين ستهيشا

را  هافکار متکبران هکند. ک يرو هاديدن شراب زيد در نوشهند هخود اجاز هب هک

 از خود دور سازد.

پر زرق  ي هچ جاميه هنند و يش تدارک ببين بر خويلباس مز هست کين ستهيشا

 وبرق  بپوشد.

 

 حسادت هرآنچهدر خود ساقط کند  هد، کهبکار نجات ديش از زبان فريخو هبلک

 رنگ. يپر ن ياهدور براند لب  هاز خود ب هو کشمکش؛ ک

 هشخص حضور ندارد، ن هکيشود، درحال يم هگفت يکس هيعل هک يسخنان هب

 ق کند.يتحق هش از آنکيافتد پ هرد، مبادا در گنايبپذ هد و نهگوش د
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 شود. هنيادهدر دل ن هد کيار منفور است، و نبايبس يبيگران عيشخند کردن دير

 دوستدار طمع نباشد. هد، کهد يقرض م هسود بردن نباشد ک ياز برا هک

 

 باشد اما خود ستم نکند. هديستم کش هباشد ک

 .ييگو هاز لودزد او يهو بپر يچرب زبان هرآنچهش دور سازد ياز خو هک

 يم روزه هاندازد و برادر خود را کيکند دست ن يم هخود توب هاز گنا هآنکس را ک

 رد تمسخر نکند.يگ

 ست شرمسار نسازد.يگرفتن ن روزهتوان  هو آنکس را ک

 

 يگستيشا هن عمل را سرزنش کند، و بيرا شوند ايپذ يکين هاو را ب هک يزمان

 رند.ياو را نپذ هک هخود اعتماد کند آنگا

 هکند، اگرن يزبان اش جار هافت شود، بيرود کالم اش در يد ميام هک هآن لحظ

 کند. هشيسکوت پ

 

ش بر آنکس يخدا راز خو هسرزنش نکند، چراک يجنس ياهاشت يخود از برا هک

 فاش کند 

 م باشد.         ياز او در ب هک

د نبر ييتا جا هد، بلکهحفظ کند و پاسخ دشمن اش را ند "ريشر "خود از  هک

 نماند. ياو را ابدا دشمن هکند ک

 يکيشتر نياو ب هک است حسادت ورزند، باشد کين هآنچ ياو برا هب هک يزمان

 اورد.يخاطر حسادت تاب ن هرا ب يانيچ زيهکند و 



 

198 
 

چ يهکند و اگر او را  يفقرا توانش داد خوشحال هب هست که يزياگر او را چ

 ن نسازد.يست خود را غمگين

 

بادا نکند، م يمصحبتهنتان نشود و با اشخاص منحط ياو وارد ارتباط با بدط هک

 د.هانحراف د هش را بيخو هک

 هاندملعون خو پروردگارش هآنجا کشد ک هنکند، مبادا ب هان مجادليبا کفرگو هک

 شود.  

 هبنديگر با سخنان فريکدي يچاپلوس يدر پ هد، کيبجو يمت زنان دورهاز ت هک

 نباشند. 

 

 هردافت کيرا در يد آسمانيق هنان است، کيعزلت نش ي ستهيشا هاست آنچ نيا

 ستند.هح يروان مسياند و پ

رور ح سيمثال مس هب هن است : کيح رواست ايدان مسيبر مر هک هآنچ يراست هب

 ش شوند.يخو

 

 

 

 

 

 

 



 

199 
 

 

 کمال يالگو يسيع

 

 :دهد يم يما زندگ هب هم کيبت آنکس درآوريه هم خود بييايدوست من ب    

 (8ـ6: 2ير ساخت.)فيش را فقيتوانگر بود، خو هکيدر حال

 خود بکاست. يبلند داشت، از بزرگ يهگايجا هکيدر حال

: 8ش نداشت.)متيدن سر خويآرم يبرا يدر عرش منزل داشت، مکان هکيدر حال

20) 

 ياالغ ه(، بر بچ64: 26؛ مت 13: 7د)دانيايا بهابر يد بر رويبا يم هکيدر حال

 (15ـ14: 12ويد.)يم درآياورشل هسوار شد تا ب

 (7: 2ي)ف درآورد. يبت خدمتگزاريه هاو خداست و پسر خدا، خود ب هکيدر حال

 (6: 4ويبود.) هخست هاست، از درد راهدرد ي همهش يآسا هاو ک    

 يبود و از برا هخواباندن عطش است، خود تشن ياز برا يا هخود چشم هاو ک

 (7: 6ويبخواست.)دن آب ينوش

         هکيبود زمان هما، خود گرسن ير کردن گرسنگيس يخود اشباع است برا هاو ک

 (2: 4؛ لو 2: 4)مت بود. هادهن هش در معرض وسوسيداشت و خو روزهابان يدر ب

: 8ا بخفت.)متيان دريم ي(، بر زورق4: 121خواب است )مز يخود ناطور ب هاو ک

 (23: 8؛ لو 38: 4؛ مر24

دست  ييرايپذ هشود، خود را ب يم ييرايش پذيخو "پدر " ي هميدر خ هک او

 ا سپرد.هانسان
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(، 31:  5؛ لو17: 2؛ مر12: 9مار است)متيب ياهخود درمانگر تمام انسان هاو ک

 (17: 22ا سوراخ شدند.)مزهخ يدستانش از م

(، خوراک اش زرداب 4: 49ا بود )مزهن يترهان بيانش در بهد هاو ک

 (34: 27؛ مت 22: 69بدادند.)مز

شد و  ها کوفتهمشت  ه(، ب9ـ8: 59کس رساند )اش هان بيز هو ن يبد هن هاو ک

 ا را تاب آورد.هناسزا 

 ب واگذاشت.يمرگ بر صل هبخشد، خود را ب يمردگان زندگ ي همه هب هاو ک

 شتنياد : از خوها بنهن خفت يش تمام ايآزما ي هش در بوتيما خو يجان بخشا

 م دوستان من.يهش بکايخو

 

 

         شيخو در حيمس ادنهن حرمت و بودن خود:   هقاعد طال

 

ما گام  ي هش آمد، مناسب با مرتبيخداوندِ ما خارج از مقام خو هک هآنگا    

 برداشت. ما خود 

 م.يبر يمهس يش تا از مقام او در روز داوريخو ي هم در مرتبيبمان

از  يياهد هما ع يافت کرد و رفت. او برايدر ياهخداوند ما از سمت ما قول 

 اد و باال رفت.هجا ن ه( ب14: 1؛ افس 5: 5؛  22: 1قرن2خودش )

 .دي)انسان شدن( را برگز هن رايما، ا ياهخاطر کمبود هچ کم نداشت بيه هآنک

او تعلق  هرا ب هز تعلق داشت، اما آنچياو ن هما تعلق داشت، در اصل ب هب هآنچ

  د؟  هد يما م هکس ب هدارد چ
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من باشم،  هآنجا کما داد درست است :  هاش را ب هما وعد يمنج هآنچ هچراک

در  هشکو هت(، بياز ما گرفت )انسان هآنچ هراکيز. (3: 14وي)د بوديهز خوايشما ن

 (9: 2است.)عبر هپوشاند ياست : گرد سرش را تاج ي)صعود( نزد و

 هاکچر)پسر خدا بودن(،  از اوست هآنچ هم بيهحرمت ن هد کيما را با هنگونيمه هب

 گان خدا شدن(. ه) فرزندخواند ميا هافتش کردياز او در

د. ما باش ي هاز مرتب ين ناشيا هاحترام در نزد اوست بدون آنک هاز ماست ب هآنچ

 م.يهاز اوست را حرمت ن همتناسب با مقام او، آنچ

 او از ما گرفت هآنچ هراکيزم رفت، يهک او خواينزد هم بيبدار هاگر حرمتش را نگا

 باال برد.

 رد.ياست را بازپس گ هما داد هب هم، آنچياما اگر خوارش بدار

 هرد و آنچياز اوست از ما بگ ه(، آنچ14: 1م )افسياو اعتنا نکن ياهقول  هاگر ب

 غ کند.ياز ما در هاش را داد هوعد

ار ما رفت هک هدر نزد ماست، بدان وج هرا ک يه،  پسر شاييبايز هم بيبزرگ بدار

 .هخود قرار گرفت يدر جا هباشد ک يبا او مانند ضامن

 شمار او را رسد.يب يايداه هدارد، از نزد شا هرا نگا هاحترام پسر شا هآنکس ک

 يبر سرش تاجاست:  هجلوس کرد هشکو هنزد اوست و از ماست، ب هآنکس ک

 65ن است.يمنشه هست و با شا

 

 

خاطر . مسيح رفته به عرش، بدن برگرفته از زمين را به آسمان باال برد. آشتي بشد. از ماست که آن را، به 65

با رفتار احترام آميز با بدنمان تحقق ببخشيم؛ با تکيه بر بدن عيسي که همچون گواهي به فرزند خدا بودن 

 سوي آسمان باال رفته است.
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 در نزد ماست؟ او هک هپسر شا يکرد برام يتوان يم هم، چيستهر يفق هک ييما

در نزد پ هاو؛ تا در بازگشت ب يش برايمگر آراستن معبد خو هچ از ما نخواستيه

 م. يکن يش ميان زمان ستايما او را در پا هباشد. چراک يخود از ما راض

 از ما باشد. هچ نداشت کيهنزد ما آمد،  هب هآن زمان ک

ر دو حاالت ه هک ياز او باشد، با وجود هم کيچ نداشتيهن، يمچنهز يو ما ن

 رد. يگ يم هسرچشم "پدر"ت( از او و يهت و الوي)انسان

 

ا يدن هاورد و او آن را بيب هم خجستيمر يرا برا هل مژديجبرئ هکي، زمانيراست هب

د ي(. کالم تن گرد15: 18امد)حکيو ب(، کالم از عرش خارج شد 26: 1آورد )لو

 (14: 1وي.)و بر ما نشست

رد ب همراهبود، با خود آن  هاو را فرستاد هنزد آنکس بازگردد ک هاو ب هکياما زمان

:   ديگو ي)پلوس( م"رسول " هک همانگونهبود،  هاورديآمدن با خود ن هگا هب هک

 (6: 2)افسبداد.  يش جايا بر کنار خوهاو ما را برافراشت و در آسمان

من با ش، روح خود بر ما فرستاد و ما را گفت : ينزد پدر خو هن رفتن بيدر ح

 (20: 28.)متانهان جيم تا پايشما

؛  20: 1؛ افس 19: 16)مر هح در سمت راست پدرش جلوس کرديمس يراست هب

 است. هکرد هتوتيا بهح در درون انساني(، و مس12: 10عبر

م هم در عرش باشد و هش )در آن واحد( يحکم حکمت پدر خو هاو قادر است، ب

 بر فرش.

 است. هگاني همان حال کهت است در يان جمعيدر م
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: 1؛ لو 20: 4پوشاند )مرا يخود م ي هيسا هک بي هک بيمانداران را او يا ي همه

 همن انبواست :  هشد هنوشت هک همانگونهشود.  ينم هچ از او کاستيه( و 36

 (12: 53)اشم.هد يم مها را از او سهانسان

 ت.م اوسهش يراست پدر خو يلوهبر پ هم است، نشستهرا س يهاز او انبو هبا آنک

: 14وي)ان يد و من در شمايان در منيشماد : ياو در ماست و ما در او. چون او گو

 (30: 10وي)م.يسته يکيپدر من و من د : يو باز گو، (20

 

 

 

 شمار منزل کند؟يدر ب يا هگاني هباشد ک هاشکال : چگون

 

د : يکند و بگو هودهيباشد و بحث ب يهاز دانش الپست تر اش  يهآگا ياگر کس 

وانند ت يح و پدرش ميمس هاست ک هکتا، چگونيک است و پدرش يح ياگر مس» 

 مانداران منزل کنند؟يا ي همهدر 

ر او د هخدا باشند ک يبرا يتوانند معابد يدرست م ياهانسان هاست ک هچگون

 کند؟ هتوتيا بهآن

 ييرسد و خدا يسرم يحيمان دارد مسيا هک يانسانر ه يا براين است، آياگر چن

 ح است ؟يدر آن مس هک

 ح !يمس يشماريان باشد و بياز خدا يجماعت هد کين است، بايپس اگر چن

ار است گوش سپ هستين حرف را بايا ياثبات نادرست هک يسخن هدوست من،  ب

 .افت کنديدر ينيع يد استدالليگو ين نحو سخن ميبد هآنکس ک باشد و
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د بر آسمان ثابت است، اما انوار يخورش هند کهآگا هن نکتيا همگان به يبراست

 ا وارد شود.ه ها و پنجرهشمار دريان بيا از مه هخان هن پخش شود و بيآن بر زم

 ياگر اندک چون کف دست يابد، حتي هد در آن راياز خورش ييکورسو هک ييجا

 د نامندش.يباشد، آن را خورش

شود. در  يم هخواند وهيشمان ه ها پخش شود، باز بهمکان  يارياگر آن در بس

 مانجا در آسمان است.هد يخورش هکيحال

 د وجود دارد؟ين خورشيچند هآنک يعنين است ينچنيا هحال ک

مان هم باز يرياز آن برگ ياگر ظرفا : هايا و درهآب  ين شکل است برايمه هب

 ند.يآن آب گو هباز ب يزيم برهزار گلدان ه هاگر آن را ب آب است؛

وشن ر ييا ه)در ابتدا( افروخت هک يار با آتشيبس ياهدر جا يياها اگر تو آتش ي

 يشهکا ،ييا هوام گرفت يافروختن مابق ين را چون تو از آن براي، آتش نخستيکن

 مچنان آتش نامند.  هد بود ؛ و آن را هنخوا

 ياماس هدنش بيل بر نامي، دليا هت داديشمار سرايب ياهمکان  هچون تو آن را ب

 ست. يار نيبس

 ياز خاک کم نم يزيچ يزيار بريبس ياهو در جا يرين بگيو اگر تو خاک از زم

 .يهار ديبس ياهآن نام  هب يتوان يشود و تو نم

 ياهستند در انسانه هگاني هح اش : با آنکيخداوند و مس ياست برا هن گونيمه هب

 منزل دارند. يشماريب

در  هن خاطر کيا هشود ب ينم ها کاستهچ از آنيهستند و هشان در آسمان يو ا

ش را بر يقدرت خو هک يمان شکل ِ آفتابه هاند؛ ب همنزل کرد يبطن جماعت

 شود.  يچ از آن کم نميهد و هد ين انتشار ميزم
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ن يا هقدرت اوست ک ي واسطه هب هست توان خداوند کيش نيب يا بسيو حال آ

 ست.هآفتاب را دوام 

 

 

 

 ريفتاد پهو  ياتکاء کتاب مقدس : موس

 

 هنک آنچيد. ايگو يکتاب مقدس م هرا ک هم آورد آنچهاد تو خواي هدوست من، ب

را  ت اردويجمع هن بود کيسنگ يبار يبر موس ه: چراک هشد هنوشت يراست هب

م هدر توست برخوا هک ياز روح هبنگر کک خداوند او را گفت : يت کند، ليداه

 ل. يد اسرائيش سفيفتاد ره هعطا کردن ب يبراداشت 

ا يفتاد مرد را پر ساخت، آهبرداشت و از آن، آن  ياو از روح موس هک ينگامه

 افتند؟ياز روح کم  يزيا اورا چيشد؟ آ هکاست يچ از موسيه

 

 

 افت نموديدر هکران يح روح را بيمس

 

امبران فرو فرستاد يح را قسمت نمود و در پيگفت :  خدا روح مس هرسول خجست

 هد چراکينرس يبيح را از آن آسي(. اما مس6ـ3: 12؛ روم 28ـ11: 12قرن1)

 (34: 3وياست.) هحد عطا کرد ياو ب هپدرش روح را ب
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 يماندار زندگيا ياهح در انسانيمس هنان باشد کيتوان اطم ين معنا تو را ميدر ا

وح از ر هاست، چراک کسان متکثر يشماريابد اگر در بيکند. و او نقصان ن يم

شان  در توان همان نسبت که هرکدام بهد، يب رسيامبران را نصيپ هح بود کيمس

 بود.

ر هبر  هح است کي( روح مس18ـ17: 2؛ اع 2ـ1: 3وليمان )هز يم امروز نهو 

، ير زال و برومندي، پير پور و دخته هب يوح هاز را هآنک ير است، برايجسم سراز

 خبر رساند.  يزيخادم و کن

ش يح در آسمان در سمت راست پدر خويست، و مسهح يک از ما از مسير هدر 

 (12: 10؛ عبر 20: 1؛ افس 19: 10است.)مر

پدرش او را دوست بداشت و  هاست، بلک هافت نکرديح روح را محدود دريو مس

 اد. هان دستان او نيگنجش را در م يتسلط بر تمام همراه هز را، بيچ همه

 هکد، بليش نبخشيپسر خو هپدر روح را محدود بد : يگو يوحنا مين باب يدر ا

 (35ـ 34: 3وي)اد.هان دستان او نيز را در ميچ همهاو را دوست بداشت و 

: 11)متاست همن واگذار شد هز از جانب پدرم بيچ همهد : يگو يخداوند ما باز م

 يداور يتمام هکند بلک ينم يچکس را داوريهپدر د : يگو ين ميمچنه( و 27

 (22: 5وي)است. هادهش وانيپسر خو هرا ب

جز پدرش  هند بود؛ بهح خوايفمانبردار مس همهد : يگو يت آن رسول مياهدر ن

د هع پدرش خواين او خود را مطياست، بنابرا هرا تحت فرمان او کرد همه هک

د همگان خواهدر  يتمام هاست. و خدا ب هع او کرديرا مط همه هکرد ک

 (28ـ27: 15قرن1)بود.
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 يسيو ع شَعياَلِ .دهندهد يتعم ييحيا( و يلياس )ايال

 

امبران است ياو بزرگترن پ هد کهد يادت مهش ييحي ي هخداوند ما دربار

از روح  ييحي هراکيافت کرد، زيدر ييا ه(، اما او روح را تا انداز14ـ11: 11)مت

 بود. هدياس را رسيال هگرفت ک هرهب 77 يمان بعده هب

ر ز با خود ببرد تا ديرا ن ييحيست، روح خدا ياس درعزلت بزيال هک همانگونه هب

 (  2: 3؛ لو 4: 1؛ مر 1: 3کند.)مت يا سکنها و در غارههابان، در کويب

 هيتغذ هاز ملخ پرند ييحي( و 6: 17پاد1دادند ) يخوراک م اس را پرندگانيال

 (6: 1؛ مر 4: 3کرد.)مت يم

 يلوهپ ييحي(؛ 8: 1پاد2بست ) يخود م يلوهدور پ هاز پوست ب ياس کمربنديال

 از پوست ببست. يا هتسم هش بيخو

: 6اس بکشت.)مريرودهرا  ييحي( و 2ـ1: 19پاد1کشد ) يمزابل ياس را ايال

 (28ـ19

( و يحيي هرود را 24ـ17: 21؛  17: 18پاد1را سرزنش مي کرد ) الياس اخاب

 ( 19: 3؛ لو 18: 6مؤاخذه کرد.)مر

( و يحيي غسل تعميد را گشايش  8: 2پاد2الياس رود اردن را تقسيم مي کرد )

 79کرد.

 

ست. يآن در روند ساختار رستگار يت کارکرديست، بلکه هويکالم ن يش پا افتاده يپ ي. منظور، تناسخ در معن77  

است ) گشودن دهان و ديباچه « گشودن خطابه » . در ادبيات يهود اين مفهوم گشايش بسيار در غني ست. معناي آن 79

 (، بازگشايي آييني ـ عبادي کالم و معنا، يعني اظهار نظر کردن.
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دستان خود بر  ييحي( و 10ـ9: 2پاد2بنشست ) شَعياَلِ ياس دوبرابر رويروح ال

 افت نمود.يحد در يرا ب "روح" هاد کهما ن يمنج

د و يرا د هآسمان گشود ييحي(؛ 11: 2پاد2اس آسمان را گشود و فراز رفت )يال

: 3؛ لو 10: 1؛ مر 16: 3ما بنشست.)مت يفرود آمد و بر منج هروح خداوند را ک

 (33: 1وي، 22

و ردهو آسمان را  ييحيما روح  يمنجافت کرد؛ ياس را دريدوبرابر روح ال شَعياَلِ

 رفت.يخود پذ هب

 يمنج هود بهينان هکا ي(، و دست گذار13: 2پاد2د )يرس شَعياَلِ هاس بيال يردا

 ما.

 (11ـ1: 2ويما از آب شراب.) ي(؛ منج7ـ1: 4پاد2از آب روغن ساخت ) شَعياَلِ

نان  يبا اندک(؛ 44ـ42: 5پاد2ر نکرد )يش سينان صد مرد را ب يشَع با اندکياَلِ

 ه( ب11ـ10: 6وي؛  14: 9؛ لو 21: 14ر نمود )متيراز مرد را سهما پنج  يمنج

  زنان و کودکان. ي هعالو

 هتن را انگون هما د ي(؛ منج14ـ1: 5پاد2را پاک نمود ) يشَع نُعمان جزامياَلِ

 (19ـ12: 17د.)لوييپاال

(؛ 24ـ 23: 2پاد2شدند )ا هشان خوراک خرس ين داد و ايشَع کودکان را نآفرياَلِ

 (16: 10ما کودکان را تبرک  کرد.)مر يمنج

انا يوشهما را کودکان با  ي(؛ منج23: 2پاد2دادند ) يشَع را کودکان دشنام مياَلِ

 ( 16ـ15: 21خواندند.)مت يش ميستا هب

ودا هياش  يما حوار ي(؛ منج27: 5پاد2ن کرد )يرا نفر يحَزيرو خود جيشَع پياَلِ

 (50: 24ون اش را تبرک کرد.)لويحوار ي( اما باق24: 26داد )متن يرا نآفر
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کس  هما س ي(؛ منج35ـ32: 4پاد2بازگرداند ) يزندگ هرا ب هک مرديا هشَع تنياَلِ

 کرد. هزند هرا دوبار

 ي(؛ منج21: 13پاد 2برگشت ) يزندگ هب هک مرديشَع ياَلِ  ياهاستخوان  يبر رو

 زاند.يد و برخيبخش هدوبار يزندگ يشماريب هن رفت و بييمنزل مرگ پا هما ب

 

ا را هامبران آنيپ هح کيروح مس ي واسطه هب هانجام شد ياهنشانهشمارنديب

 اند. هافت کرديدر

 

 

  زيد و رستاخيح در ما، تعميروح مس

ر ح ديم و مسيا هافت کرديح را دريز روح مسين دوست من، ما نيپس بنابرا    

 ياء نبين روح از زبان اشعيا هساکن است. چراک هشد هنوشت هت آنچيروا هما، ب

 م زدهشان گام خوايم کرد و در اهخوا هتوتيشان بيمن در اد : يگو يم

 (12: 21)الو.

 

ح، و خود را يروح مس يمان( را از براياهش )بدن يم معابد خويبساز هپس آماد

 . هما را ترک کرد هم کين مسازين ترس غمگياز ا

 شما در هد کين مسازيگهروح القدس را اندوم : ياورياد بي هشدار آن رسول ر به

 (30: 4.)افسديا هبدان نشان شد يروز رستگار
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( و 5: 1م )اعيا هافت کرديح را دريد، ما روح مسيتعم ي واسطه هب هک يراست هب

ند، آسمان را گشود، فرود آمد و هد يشان روح را خطاب ميکش هک يدر ساعت

 86بودند از او ملبس شدند. هافتيد يتعم هک يو آنان (2 :1دي)پ 85پوشاند ا را هآب 

به راستي آناني که از تن زاده شدند روح از ايشان دور مي ماند، تا زماني که از 

نو به واسطه ي آب ها به دنيا بيايند و ايشان در آن زمان روح القدس را دريافت 

 مي کنند.

اني است، که در درون به راستي به گاه زايش نخستين، ايشان را روحي نفس

و انسان روان ِ زنده . همانطور که گفته شده : 88انسان آفريده شده و ناميرا ست 

 (45: 15قرن1؛  7: 2.)پيدبشد
 

به گاه تولد دوم که همان تعميد است، ايشان روح القدس را دريافت مي کنند 

 که برگرفته از الوهيت و نيز ناميرا ست.

مي ميرند، روح نفساني با بدن دفن مي شود و  به راستي هنگامي که انسانها

 احساسات از آن برگرفته مي شوند.

 

 

که  يسطح آبها برگردانده است، اصطالح يبر رو« ده شده، جان گرفته يدم»  يبه معناتارگ ، که 2: 1 ديپ. ارجاع به 85

ف يتوص يشود، برا يآشکار م 11: 32تث است دوباره در « روح » انگر اثر يکه نما يک است. مفهموم عبراني، نزد 7: 2د يپبه 

است، آنچه که عمل « وه برآوردن يباور کردن، م»  يبه معنا يانيش بال گسترده. در زبان سريجوجه ها يکه بر رو يعقاب

ا در ر يروح القدس که زندگ» دهند :  يح ميترج ليبازنطور ين برداشت است که ژرُم و هميبخشد. ا يپوشاندن را تجسم م

روح » ا ي« باد )» روحا کند و  ين مفهوم را رد ميافرم ا«. ت آن را در خاک خواهد چکاند يخت، در نهايآب ها قطره قطره بر

    رد.   يگ ي، چون باد در نظر ميرا به سادگ«( 
 ين روح القدس است که از باليدا شد؛ ايد بازپيغسل تعم. لباس جالل از دست رفته به گاه گناه، به وقت تولد دوباره در 86

ن ي( و ا11: 22بخشد. )مت يافت نکاح است، نجات ميش در شرم و مرگ دارد، و مانع شرکت در ضيت خويکه هو يبرهنگ

 دهد. يک نشان مياب اعمال نيخود را در غ يبرهنگ

 : آدم ابالبشر ناميرا آفريده شد. اين تأکيد در نزد افرم هم هست. 86. پي وست زيرنويس 88
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 رود. يح مينزد مس هب هاند برحسب مرتب هافت کرديدر هک ييا يروح آسمان

دفن  يتن، نفسان د : يگو ين باب ميآموزد. در ا يما م هن دو را آن رسول بيا

 ( 44: 15قرن1)کند. يز ميرستاخ يشود و روحان يم

د يوگ يگر رسول ميرود، بار د يح مينزد مس هب هروح بر حسب مرتب هن کيو در ا

 (8: 5قرن2)م بود.يهمان خواينزد خدا هم، بيباش هبدن را ترک گفت هآنزمان ک: 

 ياهانسان همان کهرود،  يح باال ميروح مس همان است ک ينزد خدا هب يراست هب

 هاش دفن شد هبر حسب مرتب ياند. و اما روح نفسان هافت اش کرديدر يروحان

 است. هشد هو احساس از او گرفت

د هخوا هنگونيباشد، روح از او ا هح را در خلوص حفظ کرديروح مس هآنکس ک

ودم ب همن در آن رفت هک يبدن» د بود : هح خوايک مسينزد هب هگفت آن زمان ک

 «بودمش، مرا در قداست حفظ کرد. هد پوشانديتعم ياهآب  هو ب

 د داشتهواخوا ين بدنيکردن ا هزند هدوبار يشتاب برا هح را بيروح القدس مس

 باشد. هکرد يدارهخلوص از او نگ ي وهيشن يا هب هک

 از نو هشود تا در شکو هگاني هن تن دوباريبا ا هن در سدد است کيمچنهروح 

 ابد.يجان 

 هن اش کرديگهو اندو هد( گرفتيا )تعمهآب  ي واسطه هروح را ب هک ياما انسان

زد ن هاش ب هد گفت و بر حسب مرتبهرد او را ترک خوايبم هش از آنکيباشد، پ

 93د رفت.هخوا هن اش کرديغمگ هت کردن از او کيشکا يح برايمس

 

 

 

 ل ست.يو هم وک يانجي. روح القدس در آن واحد، هم م93
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 هک يک شود، روح القدسيز نزديرستاخ ي هرسد و لحظ يياهچون زمان فرجام ن

د هاافت خوياش در هم متناسب با مرتبيعظ ييرويباشد، ن هدر خلوص حفظ شد

در  هستاد کيد اهخوا يياهد آمد، بر در قبور انسانهح خوايش از مسيکرد؛ پ

 د ماند.هاند، و در انتظار ندا خوا هخلوص اورا حفظ کرد

د هپور ندا خوايباشند، ش هگشود هشا يرو هآسمان را ب ياهقراوالن در هک هآنگا

منتظر ندا ست،  هک ي( و روح52: 15قرن1ند افکند )هن خوايا طنهداد، ترومپ 

 د.يد شنها را خواهآن

 هرا ک هد کرد و آنچهخوا هزند ها را دوبارهد گشود، بدن هشتاب قبور را خوا هب

 د پوشاند.هخواد رفت از جالل هبا او خوا ه، و آنکس را کها دفن شدهدر آن

 رون. يآراستن بدن در ب يد بود و جالل براهز بدن در درون خوايرستاخ ياو برا

د هد و چون بدن با او خوايد بلعهدر خود خوا يرا روح آسمان يو اما روح نفسان

د ه(؛ و تن  را روح خوا54: 15قرن1د بود )هاز روح خوا يتمام هبود، انسان ب

 د.يبلع

او  ه( شا17: 4تسا1د.)يد کشهپرخوا همالقات با شا يبرا ن فرديخشنود از روح، ا

 هخلوص حفظ کرد هروح را ب هرا ک يح بدنيد شد و مسهرا خوايپذ يشاد هرا ب

 رفت.يد پذهر خواهم هباشد ب

                 

 

 

 

 



 

213 
 

 

 از کتاب مقدس هگوا هرفت و آمد روح : س

 

 ن.يمچنهز ياند، و ما ن هافت کرديامبران دريپ هست ک ين روحيدوست من، ا    

 هب يهگا هافت نشود بلکياند  هافت اش کرديدر هطور مستمر در نزد آنان ک هو ب

د يآ يم 98نزد آنکس  هب هاست و گا هآن را فروفرستاد هرود ک ينزد آنکس م

 است. هافت کرديآن را در هک

 هب هرا ک يياهن يک از کوچکتريچ يهد گوش سپار : يگو يخداوند ما م هآنچ هب

 هوقف يشان در آسمان بيفرشتگان ا هد، چراکيمان دارند کوچک نشماريمن ا

 (10: 18)متگرند. هپدر مرا نظار يرو

او را  يستد و رويخدا با هشگايرود تا در پ يروح مداوم م هاست ک هن گونيا

او درش  هک يمعبد هب هبرد، ک ينزد خدا م هت بيو از آنکس شکا 99بنگرد 

 است. هرساندان يساکن است ز

مي خواهم برات مثال هايي قانع کننده در اين باب بياورم که نوشته شده، روح 

 مستمر در نزد آناني که دريافت اش کرده اند نمي ماند.

 

 

 

که د شده است. حال آنييتألُن دالکس يف يله يروح به وس يوقفه  ين آمد و شد بيکنند. ا يافت ميکه آن را در ي. آنان98

از اخالفش گناه  يکيا ي "آدم  "ماند: هر بار که  يثبات، به طور دائم نم يمنزل دارد، در نزد مردم ب يدر موسروح القدس 

شان منزل کند؛ يد و آنگاه که نادم شوند، باز خواهد گشت تا در ايآ يرون ميکنند، دم، که همان روح القدس است از آنها ب

 ش اش.  يدر هر فرد به نسبت گنجا

 ا خواهان.ي روح القدس شان مدافع« : کوچک ها » . فرشتگان 99
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را که به آن تدهين شده شاؤل  اينک به حقيقت آنچه نوشته شده : روح القدس

بود ترک کرد زيرا که غمگين اش ساخت؛ و خداوند به جاي آن روحي عذاب 

 دهنده بر او فرستاد.

 نواخت. يتار ميد سيد ير آزار مياز روح شر داوود هک ينگامه

: 16سمو 2گشت ) يبود برم هافت کردين دريهتد هگا هداوود ب هک يالقدس روح

 يبود از برابر او )داوود( م هرا در عذاب کرد شاؤل هک يري( و روح شر23ـ14

 خت.يگر

 هک يمجرد هنزد او نبود : ب هبود مداوم ب هافت کرديداوود در هک يروح القدس

 آمد. ينواخت، آن م يتار ميس

ر د ايمسر اورهد تا با هند هاو اجاز هست بيبا ينزد او بود، م هب هموارهاگر  هچراک

 شود. هگنا

 يش باز ميات خوهانش و اشتباهگنا يبود برا يش مياين هچون او ب يراست هب

 ش از منيروح القدس خوراند :  يسخن م هنگونيشناخت در برابر خداوند؛ پس ا

 ( 13: 51)مز ر.يبرمگ

نواخت  يتار ميس هکي:  در حال هشد هشَع نوشتيدر مورد اَلِ هم آنچينيمانطور ببه

ا د : شميگو ينسان خداوند ميبدداد و گفت :   ينزدش آمد و وح هروح القدس ب

وجود  ها بهخندق  ين وادياز ا هد کيباران را؛ و با هد و نيد ديهباد را خوا هن

 (17ـ15: 3پاد2)د.يآ

داوند خاو گفت :  هبود رفت، ب همرد هخاطر پسرش ک هب يشونمش يپ هک يو زمان

 (27: 4پاد2)اش بدانم. هدربار هانش کرد، نگذاشت کهاز من پن
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نزد  هب کيپ هش از آنکيکشتن او فرستاد، پ يرا برا يل کسياسرائ هشا يو وقت

 ريرا اج ين فرزند ظلم کسينک ايااو برسد ، روح او را مطلع کرد و او گفت : 

 (32: 6پاد2)تا سر از تنم جدا کند !  هکرد

ساخت  هداد آگا يرخ م هش در سامريفردا هک يم )روح( او را از وفور نعمتهباز 

 هان کردهو پن هپول دزد يحزيج هماند کهت روح او را فياه(؛ و در ن2ـ1: 7پاد2)

 (26: 5پاد2است.)

 

 

 

 رتيبص ياه هقاعد

 

 افتياو را در هرا ک يروح القدس فرد هک يدوست من، زمان ين ايپس بنابرا    

ا ر ين زمان رفت و بازگشت روح، نبرديطان در ايد، شيگو ياست ترک م هکرد

کند و  هانحراف از را هاو را وادار ب هک يروش هاندازد؛ ب يم هرا هن فرد بيبرضد ا

 د.يبجو ياز او دور هشيمه يروح القدس برا

ک ياو نزد هراسد به يطان ميروح القدس با انسان است، ش هک يمادام هچراک

 شود.

 ي هشد، در معرض وسوس هاز روح زاد هما ک يمنج يدوست من، حت يبنگر ا

کند.  افتيد در عرش دريتعم واسطه هروح را  ب هش از آنکيطان قرار نگرفت پيش

 طان واقع شود.يش ي هرون رفت تا او در معرض وسوسيدر حال روح از او ب



 

216 
 

 هاست، ک هکند آشفت يحس م هک يست :  در ساعته يا هانسان اما چار يبرا

د ياخورد، ب يم ها غوطين دنيقلبش در افکار ا هست، کيور ن هگر شعليروحش د

 ست. يگر در او نيد "روح" هبداند ک

 او بازگردد و هروح خدا ب ه، تا کيدار هش کند و شب زنديايزد، نيبرخ هد کيبا

 غالب نشود.بر او  "بيرق"

د. داخلش نفوذ نکن هاست ب هرفت هارباب خان هند کينب هش از آنکيدزد پ هچراک

ورش برد يبدن ما،  يعنيما  ي هخان هتواند ب يم نمهطان ين سان شيمه هب

 باشد. هح آن را ترک کرديروح مس هش از آنکيپ

 

 سته هخان ها ارباب بيداند آ يدزد ابدا نم هدوست من، ک يز بدان اين نيمچنه

 کند. يکردن آغاز م هاو با گوش خواباندن و نگا هبلک ها ني

رم و يخود بگ هد رايبا» د : يگو يرا از درون بشنود، م هارباب خان ياگر او صدا

 «بروم!

ت، اس هرون رفتيامور خود ب هب يدگيرس يبرا هند کياما اگر رد او را بزند و بب

  همان گاه

 دزدد.   يکند و م ينفوذ م هخان هد، بيآ يم

ش در درون يمن خو» ن سخن : يبا گفتن ا هارباب را بشنود ک ياگر آوا يول

د، هد يم هو مراقبت از خان يداريب هشدار به، فرزندان منزلش را «ستمه هخان

 کند. يم هشيد، فرار پيگرفتار آ هشود و از ترس آنک يراسان مهدر حال دزد 
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ند يد، بداند و ببهد هاو اجاز هب هست کين شناخت نيا يطان داراينطور شيمه   

 د.يايچپاولش بتواند ب يد تا او برايگو يزمان روح انسان را ترک م هچ

ح در يمس هک يشود. اگر بشنود فرد يک مينگرد و نزد يکند، م يپس گوش م

د، پرخاش کند و زد و خورد يخشم آ ها بيد ياو منزل دارد سخنان شرم آور بگو

د و خواست خود يآ يست؛ ميح در او نيمس همد کهف ياندازد، در حال م هرا هب

 کند. يبر او اجرا م

 هماند ک يم يش کسانيان و فروتنان منزل دارد و پيح نزد صلح جويمس هچراک

 هچ د :يگو يم ياء نبياشع ي واسطه هب همانطور کهند، يدر آ هلرز هاز سخنش ب

ان و يصلح جو د مگريم گزهکس منزل خوا هم کرد و نزد چهخوا هکس را نگا

 (2: 66)اشافتند؟ يم هلرز هاز کالم من ب هفروتنان ک

ن من گام بردارد و محبت مرا يمناسب با فرام هآنکس کد : يگو يو خداوند ما م

م يهش نزد او خوايخو هم آمد و منزلگيهنزد او در خوا هحفظ کند، ب

 (23: 14وي)ساخت.

 همراقب هکند و ب يش ميايندار است و يشب ب هرا بشنود ک يطان انسانيو اگر ش

ح يداند مس يم هگردد چراک يدر قانون خداوندش است شب و روز، در حال برم

 با اوست.    
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 طان و جماعتيچالش : ش

 

وش گ« بجنگد ؟ يبا جماعت هطان را قدرت است کيا چقدر شيآ: »  يياگر بگو   

انع ام، ق هح داديمس ي هدر باال دربار هک يحاتيبا توض هک هبد هخود اجاز هکن و ب

 از او يزيچ هآنک يکند ب يشماران قسمت ميان بياو خود م هچگون ه؛ کيشو

 د.يآ هکاست

د، تمام اش را يدرون آ هاز آفتاب ب ياش اندک هاز پنجر هک يا هخان يراست هب

 يرگيدر ت يتمام هاو وارد شود ب هب يطان اندکيش هک يز انسانيروشن کند؛ ن

 افتد. 

 هتصورت فرش هطان خود را بياگر شد : يگو يرسول )پلُوس( م هرا ک هبشنو آنچ

ت بيه هب هست کيخدمتکارانش مشکل ن يپس براآورد،  يدر م  ييروشنا ي

 (15ـ14: 11قرن2ند.)يخادمان عدالت در آ

ر پا يز هشما قدرت ب همن ب هد کيبنگرد :  يگو يونش ميحوار هخداوند ما باز ب

ما  هکتاب مقدس ب ياه هنوشت. (19: 10)لوم هد يب را ميآوردن ارتش آن رق

 .يست و خدمتگزارانه يب را ارتشيرق هآموزند ک يم

با او  هآنک يخداوند او را بساخت براد : يگو يمن مورد يام در هامبر يونس پي

 يراا بيدن يسو هش او بيشاپيدارد پ هک يپس خدمتگزاران (؛14: 40وبي)ابجنگد

 ند.يآ يجنگ م

او  هب بخش ما، ياز زمان آمدن زندگ هست، چراکيجنگ او آشکارا ن هاما بدان ک

 يباز نم ين او از غارت و دزدي، بنابراهشد هطان( دادي)ش يقدرت تسلط بر و

 ستد. يا
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 "آدم  "دو  ي هيمخالف نظر

 

 ر ويشر ياه هابزار آموز هم کهخ بدين سخن رسول را توضيت اينطور برايمه   

      کنند.   يم( آن را دچار مشکل مهشان، )ف هگول زنند ياهدرس 

 همچنان که، يوجود دارد و بدن روحان يبدن نفساند : يگو يدر واقع رسول م

 ين با روحيوجود آمد، و آدم دوم هب هزند ين با رواني: آدم نخست هشد هنوشت

 .(44: 15قرن1)جان بخش 

 111دو آدم وجود دارد.  هند کيگو يشان مين ايبنابرا

 

از خاک است  هک ين آدميا ي هرهچ هما ب همان نحو که هبد : يگو ياما او م

از آسمان  هم آمد کيهدر خوا يل آدميشما هگر بيمان شکل بار ده هم، بيدرآمد

 (49: 15قرن1)است.

 هاست ک« آن » است، و آدم آسمان هکرد هگنا هست ک يواقع آن هن بيآدم زم

 ح.يمس يسايد، خداوند ما عهد يم يما زندگ هب

بنابراين آنها که زندگي را دريافت مي کنند، تشابه شان به آدم آسمان است که 

 ما را زندگي مي دهد، خداوند ما عيساي مسيح.

به اين گونه است که همانطور که در باال گفته ام، نفساني به روحاني بلعيده مي 

 شود.

 

ق را يعهد عت يداد، خدا يم ميتعل که يروان شخصي)پها تيونيمارس ديافراهآت مشکل است، شا ي. معلوم کردن رقبا111

ند که گفت ين آنها ميب يچند نفر» اشاره دارد :  يرين درگيشک به ا يبفَن ياپاند. د تفاوت است( بوده يعهد جد يبا خدا

ن يرسد که افراهآت ا يبه نظر م« ده شد.يده شده است؛ همان که بر او روح خدا دمين انسان آفريح همان آدم، نخستيمس

  کند. يموضع را قبول م
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  يآدم آسمان ي هجامز، يرستاخ

  

 يز خود نفسانيکند، در زمان رستاخ ين ميح را غمگيروح مس هک يانسان    

 شود. هديبدان بلع يست تا نفسانين ينزد او روح آسمان هد ماند، چراکهخوا

 ماند. يم هنهت روح بريز بکند در وضعيرستاخ هک ياما زمان

 ينگهبر هاست، خود ب هش گذاشتينما هب 114 هنهح را بريروح مس هاز آنجا ک

 د آمد.  هبزرگ دچار خوا يا

اما آنکس که با خلوص روحي را که در او منزل کرده حرمت نهد، درآن روز، روح 

القدس به او پناه خواهد داد و خويش را عريان نخواهد ديد؛ همانطور که رسول 

باشد که تن ما پوشيده گردد؛ باشد که خويش را برهنه  مي گويد :

 ( 3: 5قرن2)نيابيم.

ما همگي خواهيم خفت اما به گاه رستاخيز همه تغيير نخواهيم او باز مي گويد : 

 (51: 15قرن1)کرد.

بايد آنکس که ميرا ست از ناميرا پوشيده شود و فاسدپذير بار ديگر مي گويد :  

که ميرا از ناميرا پوشيده شود و فسادپذير از فسادناپذير، از فاسدناپذير. و آنزمان 

در حال اين سخن کتاب مقدس تحقق خواهد يافت : مرگ را پيروزي 

به شتاب چشم برهم زدني، مردگان و باز مي گويد : . (54ـ53: 15قرن1)بلعيد

 (52: 15قرن1)فسادناپذير برخواهند خواست و ما، ما تغيير خواهيم کرد.

 

را  يکند، گناه ازل ياست. آنکس که گناه م« آبرو کردن، بدنام کردن  يب»  ي، به معن« يانيبرمال کردن عر» . 114     

 ابدي يش را چون آدم و حوا برهنه ميکند و خو يد ميتجد
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 يند شد و وجودهخوا هديپوش ير آدم آسمانيتصو هکنند ب ير مييتغ هک يآنان

 شوند. يم يروحان

 مان وضع آدمه همانند، ب يم يمانطور نفسانهند کرد هنخوار ييتغ هک ياما آنان

 ند ماند. هن خواين جا بر زميمه، 118ن حالت يمهاز خاک؛ و در  هشد هديآفر

پس آسمانيان در عرش به خوشي خواهند بود. روحي که ايشان را پوشانده است 

برد که  (، و آنها پادشاهي اي را به ارث خواهند17: 4تسا1پروازشان خواهد داد )

 از آغاز برايشان مهيا شده است.

و اما نفسانيان، ايشان به موجب سنگيني تن خويش بر زمين به حال خود رها 

بازگشت خواهند کرد، همآنجا که مويه هاست و دندان  شئولخواهند شد و به 

 (12: 8؛ مت18: 9ساييدن.)مز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ن صورت انسان گناهکار است ين باالتر رود، به هميتواند از زم يماند. نذر و ناز ناقص نم يکه دارد م يتي. او در وضع118

 (17: 4 تسا 1ک باشد. ) يتواند در آسمان با پرواز در ابرها شر يماند و نم يم ينيکه زم
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  يياهسفارش ن

 

ام،  هتو نوشت هنطور بيمهخودم و  هب يا يادآوريا را چون هنيا ي همهمن    

 دوست من.

ن عرش يما را با مراقب هباش، ک يا ين بخش آسمانيپس دوستدار بکارت، ا

 کند. يک ميشر

ت س يدر آنان هح را منزلگايد، و مسياياس نيبا آن در ق يراست هز بيچ چيه     

 ن اند.ينچنيا هک

 يا سر مهد و برگهد يم هر شکوفيرسد، درخت انج يفصل گرما فرا م

 (13ـ12: 2؛ غزل 32: 24زنند.)مت

 ياو م هک يراست هبود در شروع تحقق اند. ب همان داد يمنج هک يياه هنشان

 يياهزيد و طاعون، و چيايب يزند؛ خشکساليممالک برابر امارات برخد :  يگو

 ( 12ـ10: 21؛ لو 8: 13؛ مر 7: 24)متد.يولناک از آسمان فرود آه

 119زمان ما در حال شدن اند.ا در هنيا ي همه هم کيبنگر

دار دوست هک يبانهر يام بخوان. تو و برادران اعضا هت نوشتيبرا هرا ک هپس آنچ

 د.يبکارت

 

 

 

 .ر شده استيتعب يبه عنوان نبرد آخرالزمان ن(يو کنستانس )امپراتور روم، پدر کنستانتن شاپور دوم ي. جنگ ب119

 



 

223 
 

 

ش را تمسخر و يبرادر خو هآنکس ک يراست ه؛ ب121ريبگ فاصلهان يگو هاز لود

د، هد يل را تحقق ميدر انج هشد هخود کالم نوشت ي هنوب هکند، ب هخند ي هيما

است  هحق آمد هان. بيسيد از آزمندان و فرهخداوند ما خواست حذر د هک هآنگا

اکنون . (14: 16)لودوستداران ثروت اند  هآنک يکنند برا يشخند مياو را ر:  

 شوند... يشخند ميستند رين هنگونيا هک يآنان ي همهز( ي)ن

دا خ "قانون  " هباش و باشد ک ير، در خواندن و انجام دادن ساعيبخوان و فرابگ

 مقصود افکار تو باشد. همواره

 هب ز،يم، برخهد يات تو را سوگند م يزندگ ه، بيباش هخواندنامهنيا هآنزمان ک

  کن .اد يت يآلود مرا در دعا هش، و حال گناياين

    

 

 .يبانهاجتماع ر يات در باب اعضايان شرحيپا

       

  

 

 

 

 

 

 20: 32ق هم آمده : حزق يدر عهد عت ين حتيش از ايناشنوا گردانده اند؛ پ "مژده  "ش را به ي. تمسخر کنندگان خو121

 فقرا و کوچکان هستند. يبزرگ برا يخطر يه يشان مايا .10: 74( ؛ 4)5: 40؛ مز 
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م:ييسْ افرايقدطبق نظر   

 

«ح آورديمس يسيع هک يديدو تعم»   

(۲۱:۱7اتسارون ير دي)تفس   

 

 ن استيزممشرق يانيسر يساين پدران کلياز بزرگتر يکي هم کييسْ افرايقد

د: يگويد سخن ميدو تعم دربارهست، يزيم يم پارسيبعد از حک يزمانو اندک

 هوج هد بازگشت کيتعمن يمچنهم، و يشناسيم يخوبهآن را ب هد آب کيتعم

، سکوت و روزه واسطههب يعنيطان است، يش ياهآن، نبرد با تمام آزار همشخص

 هامت موعود آماديق يانسان را برا هک هبِ روزانيصل واسطههس بيتقد يتالش برا

 هم کيکنيم هدهاست. مشا هشد هد آب گشوديق تعميش از طرهسازد و رايم

« دهفرزندان ع»ات در خصوص هافرا ياهودهکشف و ش هحد ب هن متن تا چيا

م:يکنيم را ذکر مييسْ افراياز قد هن متن کوتاينک ايک است. اي( نزدهاميق ي)بن  

د وجود داشت: يا است، دو تعمهانسان همه هرکننديهتط هدر خداوندگار ما ک»

 د آب راياو تعم هد مصائب بود کيتعم واسطههب. بيد صليد آب و تعميتعم

کاران است، همچون مصلوب کردن خود گناهدر واقع،  هراز مصالح د.يشناسان

د؛ نشون يرزگهم يکند تا تسليشان نفوذ مياهاندام هان بهطور پنهب همان که

-3:1بود )مت  هکرد ييشگويش از خداوندگارمان آن را پيپ ييحي هک هگونمانه
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ستند. اگر فقط ه يکاران ضرورهعادالن و گنا يد براير دو تعمهن، ي(. بنابرا12

 ات ببخشد.يح يياهتنهتوانست بيد وجود داشت، نميک تعمي

تو پاسخ  هآشکار وجود ندارد، ب يدر حال حاضر جفا و آزار هک يياگر بگو»

ا هن مانند بدعتينهسخت آ ياهست. ناخنه يانهپن يآزار هشيمه هم کهديم

 هر، و نيانند تزوکندن پوست م ه، نييا مانند بازجوههشکنج هستند، نيولناک نه

 روح. ياهدن مانند شکيسر بر

د؟ هديا طمع تو را آزار مي! آهرساند؟ محبت نشان بديتو جفا م ها نفرت بيآ»

ن، يمچنهکند؟ کامالً پاکدامن باش! و يتو جفا م هب يرزگه! همت نشان بديمال

د، ينمايتو جفا م ه. اگر پول بهرساند، عدالت نشان بديتو را آزار م يعدالتياگر ب

 مگان را.هخداوندگارمان را اعتراف کن، خداوندگار 

رساندند؛ و چون يآرامش آزار م دورهجفاکشان در  هندگان بهن آزارديتمام ا»

 هل است کين دليمه هشدند، بيم هان برجستهندگان پنهن آزارديا واسطههب

 هک يياهدر مقابل آنافت داشتند. يا تاج درين دنيندگان اهآزارد يرسماً از سو

 يستادگيشوند ايم هديد هک يياهدر مقابل آن ين کن تا بتوانيشوند تمرينم هديد

 يياهآن يهخوايم هروز شوند، چگونيستند پهدر تو  هک يندگانه. اگر آزارديينما

 «؟يستند مغلوب سازهرون ياز ب هرا ک

 م:ياد آوري هل را بيم انجيتوانين متن، ميبا خواندن ا

سر هن بآ يستم تا وقته يار در تنگيبس هابم و چيب هاست ک يديمرا تعم اما»

 (.12:50)لو « د.يآ

من  هرا ک يديد، و تعمينوشم بنوشيمن م هرا ک ياهاليد آن پيتوانيا ميآ»

 (.10:38)مر « د.يريرم بپذيپذيم
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و  هدير بد پاشيخود را از ضم ياهمان، دلين ايقيدل راست، در  هپس ب»

د را محکم يم؛ و اعتراف امييايک بي، نزدهآب پاک غسل داد هخود را ب ياهبدن

 يکسان همهو (. »23-10:22)عبر « ک است.ينزد دهندههوعد هرا کيم، زيدار هنگا

ند هست کنند، زحمت خوايز ينداريد هب يسيح عيند در مسهخوايم هک

 (.3:12مو يت-2« )د.يکش

ند و لباس خود را يآيرون مياز عذاب سخت ب هباشند کيم يشان کسانيا»

)مکا « ند.يتخت خدا يش رويت پهن جياند. از اهوشو کردشست هخون بر هب

7:14-15.) 
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 :هجينت

 القدس...روز، روحيامروز مانند د

، يبدون سازشکار هد و ما را فرا بخواند، زمان آن است کهاگر خدا بخوا

ا يم. اما آيبشو يسي، شاگرد عيم پارسيحک ياهنمودهمطابق رم تا يريم بگيتصم

فرا  يسيع هک يآنان يا برايما انطباق و ارتباط دارد؟ آ يساين با کلهم کين تعليا

ن دعوت، با وجود مشکالت يخواند. لذا ايخواند، قابل اجرا است؟ خدا فرا ميم

 ، قابل اجرا است.يواقع

ند، باش يتوانند مانعيم ياحتمال ياهآزار هستند کهن باور يبر ا ياگر بعض

اعالن خبر خوش چقدر در  همرتبط ب ياهموضوع آزار هن کيا هم بيکن هد توجيبا

دگانِ يآزارد هب« اتهات افرايتسل»بر  يعنوان پژواکهاست. ب هد تکرار شديدجدهع

 هخوشا ب»فرمود:  هم کياد آوري هرا ب يسيع هاست وعد يروزگار خود، فقط کاف

مچون ه هان عمرش را کيد حضرت پولس در پاييز تأيو ن« حال آزارشدگان...

 فرزندان» ه، اما مربوط بدهندهتکان ياش بود و در گفتارتجربه يريگهجينت

 ينداريد هب يسيح عيند در مسهخوايم هک يکسان همه»د: يفرمايم« دهع

 (.3:12مو يت-2« )د.يند کشهست کنند، زحمت خوايز

 هخدا را ب ياههن وعديمچنهد ينبرد سخت، بادربارهن سخنان يپس از ا

 مکاشفهکتاب  ياههادآور وعدي« اتهات افرايتسل»م. ياد آوري هروزمندان بيپ

وش گ هم. آنکهتو د هات را بين باش تا تاج حيمرگ ام هتا ب»مثال:  يستند، براه

رر ض ياز موت ثاند، يغالب آ هر کهد: يگويم ها چهسايکل هروح ب هدارد بشنود ک

 (.11-2:10)مکا « افت.يد هنخوا
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 ، الزميريتفس ير خطاهمنظور اجتناب از  هو ب ين نبرد روحانيدر خصوص ا

ل، يبر اساس انج هک يستند، دشمنانها هدشمنان ما کدام هم کياد آوري هاست ب

 توانند ما را فلج سازند:يم

 (؛10:25ما )مت  همخالفت خانواد -

 (؛5:41و يط اطراف و دوستانمان )يشدن از مح يمنزوترس از  -

 (؛8:26ندگان )مت هترس در مقابل طوفان آزارد -

و  هرفا هما را ب هآورند کيجوم مهبر ما  يياياز دن همختلف ک ياههوسوس -

 (؛17-2:15و ي-1؛ 23-5:21خواند )غال يگوناگون فرا م ياهلذت

ن نبرد سخت يد توانست ما را در اهما نخوا يسايکل هن احساس کيانزوا و ا -

 (؛28:20کند )مت  يبانيپشت

ند کيت ميداه يودگهيو ب ينابارور يسوهما را ب يپاکدامن هن احساس کيا -

 (...19:29)مت 

تواند در وجدان خود، ير کس مهندارد:  يرست سودهن فيتر کردن ايطوالت

 ا بجنگد.هد با آنيبا ستند وهمختص خود او  هابد کيرا ب يموانع

 يمرکز يايسخت در تمام آس ياهپارس با آزار يسايش، کليا پهاز قرن

 هم. اما اگر روح مدافع اجازيسته« کوچک ياهبازماند»و ما اکنون  هبود همواج

ست. از ين يتصادف ين امريبماند، ا ين ما باقيدر سرزم« هجوان»ن يتا ا هداد

 آورد؟يعمل مهما ب يسايز کلا يدعوت ه، خدا چيم پارسيق حکيطر

ت يوضع انيم هک يات متعددهتشاب هم نسبت بيتوانينم هن است کيت ايواقع

 م:يبمان يتفاوت باقيات با آن روبرو بود، بهافرا يسايکل هک هما و آنچ
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 ن تعداد، مانند زمانيا هن کيلحاظ تعداد مؤمنهار کوچک بيبس ييسايکل -

 ش است؛هجدعون، دچار کا

 است؛ يو کنون هگذشت ياهر آزاريتحت تأث هک ييسايکل -

نظر  هرممکن بيغ صومعهس يآن، تأس يط ها کهآزار دورهدر  ييسايکل -

 قابل تصور است؛« دهفرزندان ع»ان هو پن هفروتنان يرسد، اما زندگيم

کمک از  هرا هتوانست چشم بيتحت آزار بود، نم هات کهافرا يسايکل -

مختلف  ليدال هما ب يسايمان شکل، کله هزانس باشد؛ بيب يامپراطور ياهسايکل

د از ياب يداريعراق و اروپا باشد. ب ياهسايتواند منتظر کمک از کلي، نميخيتار

دان، با قدرت مدافع هر شايناپذتزلزل يوفادار واسطههم بهد، آن يد آيداخل پد

 .يسيموعود ع

 يپارس يار عرفيتحت تأثار يبس هکند کيم يزندگ يدر تمدن هک ييسايکل -

 باشد؛ يار اساسيتواند بسيم« دهفرزندان ع»ادت هاست و در آن، ش

 يعرفان يزندگ هب يسيندارد تا بر دعوت ع ياصومعهچ يهگر يد هک ييسايکل -

کنند، نزد خود ير احساس مين مسيدر ا يدعوت هرا ک يد و آنانهادت دهش

 اورد؛يب

 يوسهالقدس، بق روحيکنند از طرياس ماحس هک يار از اشخاصيتعداد بس -

شان را يا هدارند ک يدانهشا هاز بيشوند، اما نيم هديل او کشيو انج يسيع

 کنند؛ يهمراه

در انتظارشان  هک ياز خطر هندگان خدا کين جويا يد برايت تعميمها -

 تيداه يسيع يسوهشان را بيا هابند کيينم يدهندارند، اما شا ياهمهست واه

 کند؛
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خادم  هافتيديشان تعمينوک هک هنين زميمقامات در ا يممانعت از سو -

، و بدون يو سادگ يدر فروتن« دهفرزندان ع» هسا شوند، حال آنکيکل يرسم

دات هعت هو ب يسيع هکنند و نسبت بيم يزندگ يات علنيو تجل يعنوان رسم

 ند.هدينشان م يرفتند، وفاداريد پذينگام تعمههب هک ياهروزمر

 

م، او را ياهشد هد فرا خوانديمان و تعميا هخداوند ب ياز سو هسان، ما کنيبد

در  ماندن يم تا برايکن هيتک يروحان تجربهن يم بر ايتوانيم و ميشناسيم

ش يپ هد خود را بيم و دعوتِ تعميهند هخود را هد بيمملکتِ رسالت خود ترد

 م.يببر
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 همهبعد از آن هم کيبشنو 21:28وحنا ياز پطرس را در  يسيع يياهدعوت ن

ر، د گذيع يروحان تجربها صورت گرفت، اما اکنون، بعد از هييوفايا و بهديترد

 کند:يم هام را مطالبهبالشرط و بدون اب يپاسخ

 

 

 ميگويتو م هن، بين، آميآم»

 ،يجوان بود هک يوقت

 يبستيکمر خود را م

 ؛يرفتيم يخواستير جا مهو 

 ،ير شويپ هک يولکن زمان

 کرد يهخود را دراز خوا ياهدست

 هگران تو را بستيو د

 «ند برد.هتو را خوا يهخواينم هک ييجا هو ب

د هقسم موت، خدا را جالل خوا هچ هب هکرد ک هن سخن، اشاريو بد

 داد.

 او فرمود: هن را گفت، بيو چون ا

 «ا!...ياز عقب من ب»
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 فصل نهم

 

 هشدسيتقد ياهباکره: هگشود يهرا

 

 يد گشود برايجد يهن رايزمسا در مغربيکان دوم، کليوات يپس از شورا

ن يخداوندگار وقف کنند. ا هد، تماماً بيآرزو دارند خود را بعد از تعم هک يکسان

رات هان و بدون تظاهشود، اما در نيم ميخدا تقد هسا، کامالً بيدر بطن کل يزندگ

 هشود کيبرگزار م يبا اسقف همراهس ين تقديت؛ ايقابل رؤ صومعهار و يبس

م يکود حهبا کشف و ش هن راستا کياست. چرا در ا هاو وابست هماً بيشخصْ مستق

م؟ يدارد، جستجو نکن يوندين پيکشور ما، چن يت کنونيز با وضعي، و نيپارس

 م.يهديم هارائ هن باريح در اينک چند توضيا

 

 :هخچيتار

 

 است. حضرت هاست: آن از زمان رسوالن وجود داشت يميار قديبس ين دعوتيا

 هبود ک باکرهار دختر هاو را چ»د: يفرماين شماسان مياز نخست يکيدربارهلوقا 

در امور  باکره»د: يفرمايز مي(، و حضرت پولس ن21:9)اع « کردند.ينبوت م

ن ي(. ا7:34قرن -1)« م در روح مقدس باشد.هم در تن و هشد تا يانديخداوند م

، هق قرار گرفت. آن را محافظت کرديسا مورد تصديکل ياز سو فاصلهدعوت بال

ز در مراسم يافتخارآم يهگايمثال با دادن جا يدادند، براآن  هواال ب يهگايجا
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 ياهها، رسالهن آنيورترهمش هشد ک هنوشت يياههآن، رسال يش؛ براياين نييآ

عًا يشدند، سريم هدينام« پاکدامنان» هک ياست. مردانسْ آمبروز يان و قديترتول

بخش تجرد امها الهآنان بعد هکردند. نمونيم يزندگ هيمان عطهدر شراکت در 

 شد. يشيکش

 يز برايکردند و نيم يا زندگيدر دن هک يزنان يارم، براهچ همان سدهاز 

عداً س بيتقدن شکل از يس وجود داشت. ايتقد يبرا ينييا، آهصومعه ياههبهرا

طور ه، ب1927داد و سرانجام در سال  يبانهرُ يزندگ هخود را ب يا شد و جاهر

 هم هما 31د. در يتکان دوم مجدداً برقرار گرديد. آن بعد از وايکامل حذف گرد

 س منتشر ساخت.يتقد يبرا يديجد هنامنييآ« يهجماعت عبادت ال»، 1970

ن ير اگيکان دوم صورت گرفت، بار ديوات يدر شورا هش کياين نيياصالحات آ

 يا زندگيدر دن« هشدسيتقد ياهباکره»عنوان هزنان ب هد آورد کيامکان را پد

دارد، سا نيجز خودِ کل يانگذاريبن« هشدسيتقد ياهباکره» يبانهکنند. نظام رُ

 ييساي، کلير امرهش از ين دعوت پياست. ا هام گرفتهم الياز راز مر هک ييسايکل

 هدارد و ن ياهقاعد هن« اهباکرهنظام »، يبانهر ياهر نظامياست. برخالف سا

 شگانيدپها، زههبهبان، راه، در کنار راهشدسيتقد ياهباکره. يهگرو يساختار

ق قرار يسا مورد تصديحقوق کانن کل ي، از سويبهرمذيغ ياهادهن يو اعضا

شان يشود: ايم ها افزودهباکره، نظام هشدسيتقد يزندگ ياهن شکليا هب»دارند: 

ف کنند، توسط اسق يرويتر پعاجل ياوهيش هح را بياند مسهم گرفتيتصم هک

؛ هشدبيوتص يشياين نييمطابق آ هگردند، البتيس ميخدا تقد يبرا ياسقف هحوز

 اند و وقف خدمتهح، پسر خدا ازدواج کردي، با مسيعرفان يشکل ها بهباکرهن يا

 است. يس علنين تقديا« اند.هسا شديکل
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«. شندا باياز دن هنکيبدون ا»کنند يم يا زندگيدر دن هشدسيتقد ياهباکره

ا هر کشورينفر است و تعدادشان در سا 400حدود  هشان امروز در فرانسيتعداد ا

 ش است.يافزا هرو ب

 

 ست؟يچ هشدسيتقد باکره

 

ا خد يسا، برايکل همنظور خدمت ب هح، بيمسر مسهمچون ه هاست ک ياو زن

، در هوو باشک يعلن يشياين نييآ واسطههاست. او را اسقف ب هس و وقف شديتقد

 کند.يس ميمشخص، تقد يحالت زندگ

 

ما را ش»بکارت است:  هن دعوت بياست؛ ا باکرهسا يرا کلياست، ز« باکره»او 

(. 11:2قرن -2« )ح سپارم.يمس هب هفيعف ياباکرهر نامزد ساختم تا هک شوي هب

، خود «ريناپذبرگشت يميتصم» واسطههکند، بيافت ميس را دريتقد هک يکس

 «کند. يزندگ يدر بکارت دائم»ش، ياين نييق آيسازد تا از طريد مهرا متع

 هک هونگح است، آنياز مس يرويپ يبالشرط برا يدهمستلزم تع ين انتخابيچن

 کند.يم هل مطالبين، انجياديبن يشکل هب

 

 دارد.يباشد دوست ميمسرش مه هسا را کيح کليرا مسياست، ز« مسره»او 

)اش « د آوردهنکاح در خوا هخداوندت تو را ب. »ينامزد هاست ب ين دعوتيا

62:5.) 

 



 

235 
 

 س:يان تقديجر

 کيشود. مراسم معموالً در ياعطا م ياسقف هس توسط اسقف حوزين تقديا

 هک يياهرد. سپس در دفتريپذيصورت م يروز جشن، و در طول راز سپاسگزار

 گردد.ي، ثبت مهشد تهيهن منظور يا هب ياسقف هحوز يگانيدر با

 

 ن شکل است:يا هان آن بيجر

 هرا ک ياختصار، زنهتواند بي، اسقف مهيات اوليپس از تح«. يمراسم ورود»

 کند. يجماعت معرف ه، بها را کردهباکرهس يافت تقديدرخواست در

ن يا آن يط هن کالم کييابد تا آييم هادام يروال عاد هش بياين نييسپس آ

 شود:يدعا انجام م

، هبکارت را حفظ کند، لطف فرمود هک يديام بخشهر ما الهخوا هب هخدا ک يا

او عطا فرما  هاش کامل باشد، بهيهد همنظور آنک هعمل خود را در او کامل ساز. ب

 ح.يمس يسيع واسطههبماند. ب يآخر وفادار باق هتا ب هک

 د.کنيم هاسقف موعظ هشود. آنگايروش معمول انجام م هن کالم بييسپس آ

 

خواند و ياسقف شخص داوطلب را فرا م«. هس. دعوت و مکالميمراسم تقد»

ان اسقف و داوطلب صورت يم ياهسپس مکالم«. کيلب»د: هدياو پاسخ م

 بکارت هم خود بيخود را در تصم يد تمام زندگيهخوايا ميرد: )اسقف:( آيگيم

:( د؟ )داوطلبيش حفظ کنيسايخدمت خداوند و کل هس و وقف بيمنظور تقد هب

د، يکن يرويل پيح را مطابق انجيد مسيهخوايا ميم. )اسقف:( آهخواي، مهبل

د؟ ر شوهظا يملکوت آتنشانهادت بر محبت وهمچون شهتان يزندگ هک يطورهب
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ح، يمس يسيخداوندگار ع هد بيهخوايا ميم. )اسقف:( آهخواي، مه)داوطلب:( بل

ق يمسر خود تصدهمچون هد و او را يس و وقف شويمتعال تقد يپسر خدا

 م.هخواي، مهد؟ )داوطلب:( بليکن

 

 ر آن را ختميز يد و اسقف با دعايآين ميسيقد ياهمکالم يدنبال آن دعاهب

 کند:يم

محبت خود، بر : در هدر دعا است، گوش فرا د هت کيسايکل هخداوند، ب يا

 هت کن، تا آنچيداهق نجات يترحم فرما؛ او را در طر ياهفرا خواند هک ين زنيا

انجام آن کوشا باشد.  يبرا هشيمهسازد آرزو کند، و يتو را خشنود م هرا ک

 ح، خداوندگار ما.يمس يسيع واسطههب

 

 

ود را خ ياهزند و دستيزانو م هنديآ شدهسيتقد باکره «بکارت هم بيتصم»

 د:يگويد و مهنيدر دستان اسقف م

ر خود يناپذم برگشتيسا، تصميض خدا، در برابر تو و در برابر کليپدر، با ف يا

ر، و يد مرا بپذهکنم. تعيح اعتراف ميمس يرويو پ يدر پاکدامن يزندگ يرا برا

 .ييس را عطا بفرمايمن تقد هکنم بيش مهخوا

 

 «اهباکرهس يتقد يبرا هباشکو يدعا»

 :د يگويس را ميتقد ي، دعاهاسقف با دستان درازشد   
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 ي، تو در آنانيدر انسان ساکن شو يهخوايم هما، تو ک يخداوند، خدا يا

. يآزاد و پاک را دوست دار ياه، تو دلياند ساکنهس و وقف شديتو تقد يبرا هک

 شد، صورت هز ساختيچ همهاو  واسطههب هح، پسرت، کيمس يسيع واسطههتو ب

 هن . تويينمايا ميبود، اح هر شکل دادييتغ هدر اثر گنا هخود را در فرزندانت ک

ن يمچنه ه، بلکيشان باز گردانين ايت نخستيمعصوم هشان را بيا يهخوايفقط م

اکنون مه؛ و از ييت فرمايداه هنديبرکات عالم آ تجربه هشان را بيا يهخوايم

 ند.ستيتا در حضور تو مانند فرشتگان در برابر تو با يخوانيشان را فرا ميا

دعوت تو، خود را  هر( بنگر: او در پاسخ بهر ما )نام خواهخوا هخداوند، ب يا

س يو تقد يحفظ پاکدامن يم خود را برايکند؛ او تصميم ميتو تقد هتماماً ب

 است. هتو سپرد ياهدست هتو، ب هخود ب يشگيمه

 هار کند، با ارادهرا م يعيطب ياههواند خواستتيم يگوشت يانسان ه)چگون

 يتو، ا هت عبور کند، مگر آنکينوع محدود همهآزاد از ازدواج چشم بپوشد، و از 

 ، و قدرت تو آنيينما هيرا تغذ هن شعلي، ايفروزياق را در او بين اشتيخداوند، ا

 دارد؟( هرا نگا

ان، هج ياهتمام ملت، و از يزيريا فرو مهع قوميض خود را بر جميتو ف

 يانآنمهشمارتر از ستارگان آسمان، ي، بيريگيخود بر م يپسران و دختران برا

ز ا هاند، و نهشد هالقدس زاداز روح هک يستند، فرزندانهن يد نوهوارثان ع هرا ک

 گوشت و خون.

ست: هض بکارت ي، فياهختين فرو ريچننيا هک يياههيعط همهان يو در م

 .يداريم ه، نگايهخوايم هر کس که يآن را برا
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را بر  يان قومت، مردان و زنانياز م هن روح قدوس تو است کيواقع، اهب

ت چشم ين وضعياند، اما قادرند از اهاز عظمت و قداست ازدواج آگا هزد کيانگيم

ت اتحاد يکند، واقعينمود مشيپ هبچسبند ک يتيواقع هاکنون بمهبپوشند تا از 

 سا.يح و کليمس

مچون هسازند و او را يح ميخود را وقف مس يزندگ هک يحال آنان ه)خوشا ب

را  ياند تا کسهشان انتخاب کرديند. اينمايق ميو علت بکارت تصد هسرچشم

 است!( باکرهسا و پسر مادر ير کلهشو هدوست بدارند ک

در حضور تو است عطا  هن زن کيا هت و حفاظت خود را بيخداوند، حما يا

 کشد.يد و قوت را انتظار ميام يس خود، فزونياز تقد هاو ک هفرما، ب

ازد، س ها را با شکست مواجهرين تقديباتريکوشد زيم هر کيروح شر هبادا ک

 هن شرط کيو تار سازد، و او را از ا هرياو را ت يرگز نتواند درخشش پاکدامنه

 د.يست، محروم نماهز ين ير زنهثروت 

مت ي، ماليت و سادگيدرا هوستيدر او پ هض روح قدوست، بادا کيف واسطههب

 باشد. يو آزاد يشتنداريو حکمت، صالبت و ظرافت، خو

رون از تو دوست ندارد؛ يرا ب يزيوجودش از محبتْ سوزان باشد و چ هبادا ک

 يبا دلد، هآن ببالد؛ بکوشد تو را جالل د هب هآنکيا باشد، بهشيتمام ستا ستهيشا

؛ با محبتْ از تو بترسد، با محبتْ تو را خدمت هشدسيتقد ي، در بدنهرشدهطا

 کند.

و محبت او باش؛  ي، تو فخر او، شاديستهوفادار  هشيمه هک ييخدا يو تو، ا

 اهشيباش؛ در آزما يعدالتيدر ب ياريا، و هدر رنج، نور در شک ياو تسل يبرا

او.  يشفا يماريتْ خوراک او، در بير محروماو باش، در فقرْ ثروت او، د يبردبار
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 هح داديز ترجيچ همهرا او تو را بر يز برخوردار باشد، زيچ همهدر تو از  هبادا ک

 است.

 القدسبا تو و روح هما ک يح، پسرت، خداوندگار و خدايمس يسيع واسطههب

 کند،يسلطنت م

 اکنون و تا ابداآلباد.

 

افت يرا در حجابد يشدگان جدسيتقد ه. آنگاسيتقد ياههدادن نشان

 را. نور، و سايکل يکتاب دعا، يانگشتردارند، و اگر مناسب باشد، يم
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 فصل دهم 

 

 بودن امروز هنشان

 سايبودن در کل هنشان

 

، و توسط هاعالم شد 1987در مجمع سال  هک يمطابق اصل

Christifideles Laici  ض در يبدون تبعا هزن»، هدي( گزارش گرد51)بند

 و« مات.يا و اتخاذ تصمهمشورت يبرا يند، حتيجويسا شراکت ميات کليح

و اقدامات  ياسناد شبان تهيهد در يبا»اد مجمع، زنان هشني، بر اساس پيحت

، هدسا، در خانوايمکاران رسالت کلهعنوان هد بيشان بايم گردند؛ ايهس يرسالت

 «رند.يقرار گق يمورد تصد يمدن هدر مشاغل، و در جامع

خود را در  يد جايش، بايدعوت خاص خو واسطهه، بهشدسيتقد باکره

ا ي يگريرش ديت، مالطفت، پذيابد تا درايون بيرروحانيمختلفِ غ ياهشورا

 اورد.يا بهآن هخود را ب يزنانگ
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 يرهظا ياههبدون نشان يبودن درون هنشان

 هد بي، بايرهظا هکنندمشخصنشانهچيه، بدون هشدسيتقد باکرهن، يمچنه

مان يخدا ا هند بهخوايل مختلف، ميدالهب هک يآنان يعنيمالقات مردم برود، 

 اکرهبن يا هب يرهظا ياههکنند. نبودِ نشانيا آن را رد ميتوانند ياورند، اما نميب

اشند. ب هداشت يشان بر او برتريا هآنکيشان را واقعاً مالقات کند، بيد اهديم هاجاز

شان يد توانست اه، خواباکرهم يرا، مانند مريم، فروتن، پذيخاطر حالت مالهو او ب

ات يو ح يراست  هرا هح کيمان مسهت کند، يداهح يکشف مس يسوهکم برا کم

تواند در يرا ميسا، زيکل ياست برا ياقبال هشدسيتقد باکرهوم، هن مفياست. در ا

را  يهادت خود، راهش واسطههد، و بهادت دها شهن مالقاتيا هنيسا در زميکل

 ن اشخاص بروند.يمالقات ا هز بيشان نيام ببخشد تا اهشبانان ال هب

 

 از آن باشند هنکيا بدون ايدر دن

 

ن مردا همهخود را مانند  يکند و زندگيم يا زندگيدر دن هشدسيتقد باکره

پردازد، اموال خود را يات ميکند، ماليکند. او کار ميم يا سپرين دنيو زنان ا

 يدر زندگ هک يکسان هاش، بيق زندگيسان، او از طرني... بدهريکند و غيم هادار

 د را در مقابليقوت و ام يشان فزونيتواند در ايک است و ميکشند نزديرنج م

ن يمهز ممکن است با يزد، و خودش نيخورند بر انگيا بر مهآن هب هک يمشکالت

ا دع هن رسالت را دارد کيا هشدسيتقد باکرهن، يمچنه باشد. همشکالت مواج

ند، کشيکند و رنج ميمالقات م هرا ک يش، کسانيق دعاين، از طريکند. بنابرا

 کند.يت ميحما
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  يدر پاکدامن يزندگ

 

بر  يو هب هک يآنان يکند. او برايم يزندگ يدر پاکدامن هشدسيتقد باکره

 ياهسازد، نشانيشان آشکار ميرا بر ا يبا پاکدامن همراه ين زندگيخورند و او ايم

 يمعن هب ييدر آن، شکوفا هک يکنون يايامکان دارد در دن هن امر کياست از ا

 يئقعال همعطوف ب هافت کي يايخود را در زندگ ييباشد، شکوفايا مهانواع لذت

 .يا برادري يشتن در دوستيخو ياعطا يا است، مانند شادهنير از ايغ

 

 مچون الگوهم يمر

 

ز خداوندم. مرا بر حسب سخن تو واقع ينک کنيا»خداوند...  هب ياشدگهر

 (.1:38)لو « شود.

ن يمضطرب شد. با ا هل فرشتيت جبرائي، از تحينگام اعالن آبستنههم بيمر

 ياهدست هخوب درک کند. او خود را ب هآنکيکند، بيخداوند اعتماد م هحال، او ب

مرا بر حسب سخن تو واقع : »يد و شرطيچ قيهزد، بدون سايا مهخداوند ر

کند، و يم يخداوند زندگ هب ياشدگهن ريمهدر  هشدسيتقد باکره« شود!

ن ياگر اغلب اوقات، ا يد بود، حتهاورش خوايار و ي هشيمهاو  همطمئن است ک

 رد.يان، در خلوت دل صورت گهشکل پن هامر ب
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خدمت فرا  يخداوند او را برا هکند کين درک ميمچنهم ي. مري... و فروتن

خود را بر ما آشکار  يسازد و فروتنيا مهز او خود را رينجا نيخواند. در ايم

 يتابم بازين مرين سخن نخستيا« ز خداوندم.ينک کنيا»د: يگويد و ميفرمايم

 هام تا خدمت کنم، نهمن آمد»د گفت: هشاگردانش خوا هپسرش ب هاست از آنچ

 «من خدمت کنند. هب هآنک

 

 همن خدا ب هانندهر هکند و روح من بيد ميجان من خداوند را تمج» .يشاد

 (.47-1:46)لو « وجد آمد.

رود تا خبر خوش آمدن يزابت ميش خود اليشتابان نزد خو يم وقتيمر

 باکره يکامل است. برا يد، در شادياو اعالم نما هرا در بطن خود ب دهندهنجات

است،  يميعظ يمحبت خدا منبع شاد يستن برايم، زيز مانند مرين هشدسيتقد

مان يا هکند کيعطا م يکس هالقدس بروح هاست ک ياين شادي. ايقيحق يوجد

 دارد.يم يما ارزان هح بيمس يسيدارد خدا نجات را در ع

 

م ينما، مرمتناقض يشکل ه(. ب1:48)لو « ز خود نظر افکند.يبر حقارت کن... »

بر خداوند در برا هفروتنان يرفت تا حالتيرا پذيابد، زييم دست ميعظ يشادن يا هب

خود را پست سازد، سرافراز  هر که»د گفت: ها خواهکند. پسرش بعد هشيپ

خواند يکند و ما را فرا ميم يزندگ ين شاديم از قبل در ايمر« د.يد گردهخوا

 .ميم گرديهدر حضور خداوند، در آن س يتا با اتخاذ فروتن
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ن امور را در خاطر يا يو مادر او تمام. »يسخت درون يو زندگ يرونيسکوت ب

 (.2:51)لو « داشت.يم هخود نگا

تا  بود هشان را ترک گفتيا« يآرامهب» هنوجوان او را ک يساين عيوالد يوقت

ا: خود ر هيتوج وهيش هحالت او را درک کردند و ن هافتند، نيمعبد باز گردد  هب

ر ن امور را ديا يتمام»م ياما مر« پدرم باشم؟ هد در خانيبا هد کيدانستيا نميآ»

داً در تأمل بر يشد هشدسيتقد باکرهم، يمانند مر« داشت.يم هخاطر خود نگا

ار خداوند قرار يخود را در اخت هآنک يمثال، برا يکند، برايم يکالم خدا زندگ

خداوند، صرف  هش بيوقف خو هب« يبا وفادار»او  يدرون ين، زندگيمچنهد. هد

مختلف خارج  ياهتير روز، در محل کار و فعاله هشود کيم يرانهبرادران و خوا

 باکرهت ي، خصوصيانهو ن يدرون ين زندگيکند. ايا برخورد مهاز کار، با آن

تا آن  ر،يدر خم هيرمايخم وهيش هکند، بيم يا زندگيدر دن هاست ک هشدسيتقد

 اورد.يرا ور ب

 

 (.2:5و ي.« )ديد، بکنيشما گو هب هر چه»ح. يمس هاعتماد بدر 

 ا اوياست. گو هشراب تمام شد هشود کيم هم متوجيقانا، مر يدر طول عروس

پسرش،  هبرد. سپس با اعتماد مطلق بيم ين امر پيا هب هاست ک ين کسينخست

 باکرهم، يمانند مر« د!يد، بکنيشما گو هب هر چه»د: يگويخدمتکاران م هب

د، يآيش ميخودش پ يدر زندگ هک يايانهن ياههنشان هنسبت ب هشدسيتقد

ر س هرا ک يد کسانيبا هسازند چگونيمشخص م هک يياههحساس است، نشان

اعتماد  هشدسيتقد باکرهم، يز مانند مريد. و نهد ياريرند، يگيش قرار مهرا
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 اين دنياش را در ايزندگ دهديم هاو اجاز هب هک ييکند، خدايخدا م هب يميعظ

 ان او است.يو پشت همحرک يرويش ببرد. اعتمادْ نيپ هب

 

 (.19:25و ي« )بودند. هستادي، مادر او... ايسيب عيصل يو پا»در رنج.  يدلسوز

ن يکند. ايخود، در رنج پسرش شراکت م ياز زندگ هن لحظيم در ايمر

 هگونداند چيم، ميمانند مر ،هشدسيتقد باکرهرد. يپذيشراکت در سکوت انجام م

 يمعن هتواند بين حضور ميکشند. ايرنج م هباشد ک هحضور داشت يک کسانينزد

ل در مقاب هک يا دليکند، ينم يداور هک ي، داشتن چشمهگوش سپردن با توج

 يو در دعا ين حضور در فروتنياست، باشد. ا هگر گشوديد يجراحت شخص

ما، بر  هخاطر محبت بهب هک يرد، خداونديپذيدرخواست از خداوند صورت م

 ب مرد.يصل

دوست  هک يمادر خود را با آن شاگرد يسيچون ع. »هيمساهرش يپذ

آن  هو ب“ نک پسر تو.يزن، ا يا”مادر خود گفت:  هد، بيد هستاديداشت ايم

 (.27-19:26و ي« )“نک مادر تو.يا”شاگرد گفت: 

داشت، يدوست م يسيع هرا ک يآن شاگرد هب کيصل يم در پايمانند مر

 يکس هباشد ک هداشت يد دليز باين هشدسيتقد باکرهرفت، يمانند پسر خود پذ

 يحيشخص مس هاست ک يرش حالتيرد. پذيرد بپذيگيش قرار مهسر را هرا ک

 همه ياست برا ياهنشان هک هشدسيتقد باکرهسازد. يرا مشخص م

الت با ح هک يرا برخورديدارد. ز هگشود يدل يگريد هافتگان، نسبت بيديتعم

 ازد.سي، بزرگ مهشد هرفتين پذيچننيا هرا ک يرد، کسيگيرش صورت ميپذ
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م مادر يا ]رسوالن[ با زنان و مرهنيع ايو جم»دعا و مشارکت با رسوالن. 

 (.1:14)اع « بودند.يکدل در عبادت و دعا مواظب مي ه... بيسيع

 هشدسيتقد باکره ياز زندگ ياساس يشد، دعا عنصر هقبالً گفت هطور کمانه

ا آنان دع يسا و برايبا شبانان کل هن رسالت را دارد کيم، اياست. و او مانند مر

ق، ين طريبماند، و از ا يد و با آنان در مشارکت باقيت نمايشان را حمايکند، تا ا

ا ب هدعا ک نيا« د.يدر محبت من بمان»فرمود:  هدارد ک هرا نگا يسيش عيفرما

افت کند و يالقدس را درد تا روحهديم هسا اجازيکل هشود، بيانجام م يوفادار

 د.ينما يزندگ« يکدلي»سان، در نيبد

 

 روزهدر باب  هرسال -۳

 بخش و مقبول استپاکْ نجات روزهاستدالل: 

 

 هدر آسمان نگا يمچون گنجها است و هپاک در نظر خدا گرانب روزه -1

 هاست ک ي(، سپر16-6:14ر )افس يشر هياست عل يشود. آن سالحيم هداشت

 کند.يافت ميرا در 216دشمن ياهريت

 هبر اساس کتب مقدس ک هم، بلکيگويخود نم ين را از قضاوت شخصيمن ا

 هد بوديمف يداران واقعروزه يبرا هشيمه 217روزه هاند کهما نشان داد هش بياز پ

 است.

                                                 
يمان وسيله ا)به« خانه»بايد اضافه کرد: تيرهاي آتشين )دشمن(. افراهات پس از توصيف نحوۀ بناي  216

دهد، يعني اعمال نيکوي روزه و کند، نشان ميسازد و بنا ميو محبت(، آنچه را که اين خانه را پر مي

؛ مت 34-12:33؛ لو 21-6:19دعا را که گنج آسماني و مرواريد گرنبها هستند )ر.ک. مت 

(، همان چيزي که آن جوان ثروتمند نتوانست به دست آورد، زيرا نخواست خود را از دارايي 13:44-56

 (.2:9قرن -1کنند )ر.ک. (، و براي کساني آماده شده که محبت مي19:21خود محروم سازد )ر.ک. مت 
 منظور روزۀ پاک است. 217
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 گرفتن روزه يروش برا هپاک: د روزهوم همف

 

ن يچند هست، بلکيفقط )اجتناب از( نان و آب ن روزهدوست من، در واقع 

 گرفتن وجود دارد: روزه يروش برا

  و هگرسن هنگام کهکند تا آن يز ميهاز نان و آب پر هست که يقطعاً کس

 شود. هتشن

خورد، ياست و نم هگرسن هبماند، ک باکرهکند تا يز ميهپر هست که ياما کس

 تر است.هب روزهن ينوشد، و اياست و نم هتشن

 روزهز ين نيرا ايکند، زيز ميهپر 218ق تقدسياز طر هست که ين کسيمچنه

 است،

 ا.هخوراک يا بعضيکند، از شراب يز ميهاز گوشت پر هست که يو کس

 219کند تا سخنان زشتيز ميهانش پرهبر د يادن درهبا ن هست که يکس

 اورد،يبر زبان ن

ل را در خود سرکوب ين تمايا هکند، کيز ميهاز خشم پر هست که يکسو 

 شود. هريچ هکند کيم

 ،220سازد يها تهآن يکند تا خود را از بندگيز ميهاز اموال پر هست که يکس

 بماند. 221داريکند تا در دعا بيز ميهپر ير نوع بسترهاز  هست که يو کس

                                                 
 يعني نداشتن روابط زناشويي. 218
 آميز.بسخنان تعص 219
 براي خدمت خداوندگارش 220
آسمان )فرشتگان( که پيوسته در حضور خدا « بيداران»گونه است، مانند اين موضوع زندگي فرشته 221

 هستند.
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کند تا دشمن او يز ميها پرين دنيا ياهزيا، از چهشيدر آزما هست که يکس

 را نکوبد،

کند، تا خداوندگارش را در يز ميهپر 222با ماندن در سوگ هست که يو کس

 مشکالت خشنود سازد.

واحد  ياروزها هسازد تا از آنيا را متحد مهنيا همه هست که ي، کسهو باالخر

 جاد کند.يا

 هانچشود، چن هگرسن هک يزد تا زمانيهپرياز خوراک م هک يکس هک ياهگونهب

ا يشود، اما اگر خوراک يم هدينام روزهن يو ا هز کرديهدن پرياز خوردن و نوش

 هک ين شکل است کسيمه هاست، ب هخود را شکست روزهل کند، يم يدنينوش

ا( را هروزهن )ياز ا يکيا آن ين يا هگا هب هزد: اگر گايهم( بپريگفت ه)از تمام آنچ

ن يا از يکيفقط  هک يد. کسيآيحساب نم هب روزهاو  ين برايا هبشکند، آنگا

خورد و يم يبارگبا شکم هک ياو مانند کس ين برايشکند، ايا( را مهروزه)

 د.يآيحساب نم هنوشد، بيم

 شهاست، گنا هرا گرسنيشکند، زيخود را م روزه يطور اتفاقهب هک يکس

 223هدز کريهم( وقف پريگفت هخود را )از تمام آنچ هک يست. اما کسيم نياد وخيز

 کوچک. هش بزرگ است، و نهشکند، گنايز ميا آن چين يو آن را با ا

 

 قيدعتهپاک در ع روزهفت نو ه

 .همن گوش فرا د هپاک، ب روزهات يتجلدربارهپس دوست من،  -2

                                                 
 است.« راهب»مترداف با « گريه کردن»اين واژگان ديرنشيني است:  222
 شده است« نذيره»واسطۀ نذرش، کسي که به 223
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پاک را نشان داد، سپس  روزهخود  هيهد، با يگرير کس دهل، قبل از يابه

 (،11:5؛ عبر 44:16 ي؛ بنس5:24د يبود )پ يراض يخدا از و هخنوخ ک

 (،6:9د يداشت )پ هرا نگا يفاسد، درستکار يدر نسل هنوح ک

 (،44:19 يد )بنسيرس هاعال درج هب همانش کيا واسطههم، بيهابرا

 (،33-32:25د يرا خدا را شناخت )پيل سوگند اسحاق، زيدلهعقوب، بي

 ش.يکويت نيريل رحمتش و مديدلهوسف، بي

خدا  هشگايکامل را در پ روزه يجا 224شانين افراد، پاکيع ايدر خصوص جم

 ست.ين هشد هرفتيپذ روزهدل،  يرا بدون پاکيگرفت، ز

 

 ز از شرارت استيه، پريواقع روزه

انسان دلش را پاک  هاست ک يعال يامر هن کياد آور و ببي هدوست من، ب

باز دارد، مطابق  يدارد، و دستان خود را از )انجام( بد هسازد، زبان خود را نگا

 ت نوشتم.يدر باال برا هتمام آنچ

. اگر 225زديم آمهن را در يانسان عسل و افسنت هست کيدر واقع، درست ن

 م.يزياميخود ب روزه هن را بيد ناسزا و نفريم، نبايزيهپريواقع از نان و آب مهب

انسان،  يشتر ندارد، و ايک در بيمانا معبد خدا است، ه هتو ک هرا خانيز

رون يو گِل ب هشود، فضلياز آن داخل م هپادشا هن در کياز ا هست کين ستهيشا

 د.يايب

                                                 
شود، مترادف است با کلمۀ ن رساله و در رسالۀ بعدي تکرار ميکه پيوسته در اي« پاکي»کلمۀ  224

شود. آنچه که پاک است، )آرامي: ضديقوتا(. همين امر در زبان عبري در اين دوره مشاهده مي« عدالت»

تر(. ممنوعيت اختالط و آميزش، از اختالط ناهمگن به دور است )اختالط عسل و افسنتين، چند خط پايين

 .11-22:9و تث  19:19و مبتني است بر ال
نيز آمده است. افسنتين نه فقط تلخ است  4-5:3هاي شيرين و تلخ نزد گذشتگان، که در امث آميزه 225

 (.6:12؛ عا 9:14؛ ار 29:17(، بلکه سم نيز هست )تث 11-8:10؛ مکا 3:15)لو 
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د افت کنيح را دريل، بدن و خون مسين رذايز از تمام ايهانسان با پر هبادا ک

 شود.يوارد م هاز آنْ پسر پادشا هک يانهد، دهد يبانهان خود نگهو بر د

. گوش فرا يرون آوريان خود سخنان ناپاک بهاز د يانسان، تو حق ندار يا

رود انسان را يان فرو مهد هب هآنچ هن»د: يفرمايما م هاکنندياح هک هآنچ هب هد

« گرداند.يد، انسان را نجس ميآيرون ميان بهاز د هآنچ هسازد، بلکينجس م

 (.7:14؛ مر 15:11)مت 

 

 

 ايليو ا يد: موسهمقدس: دو شااز کتابل يدال

 

عت يبرآمد و شر هبر کو هنگام کهپاک گرفت، آن  ياروزهز ين يپس موس -3

 قوم خود آورد. يرا برا

؛ تث 34:28؛ 24،18د )خروج يگرد يقو روزهلهچ روزهدو بار  واسطههاو ب

؛ 34:29اش درخشان شد )خروج هرهافت و پوست چيافزونتر  ي( و جالل8:18

 (.3:7قرن -2

)خروج  226ان نرفتنديشان از ميش برگرداند و ايرا از قوم خو« غضب»او 

 (.34:9؛ 32:11

ب يتحت تعق هنگام کهگرفت آن  روزه يز مانند موسين يا، آن مرد قويليا

پاد -1رفت ) هب رايل روز تا حورهمدت چه، بهگرفت روزهزابل قرار داشت، و يا

19:3-8.) 

                                                 
 ها: به فراموشي سپرده نشدند.بعضي نسخه 226
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بود و خود را بر او مکشوف  هسخن گفت يبا موس هک ييمان جاهخدا در 

 يهادشاپ هرا ب يو ابن نمشهيي... هشد هروان»، فرمود: ها امر کرديليا هبود، ب هساخت

 هاست، مسح کن تا ب هاز اَبَل محول هشع بر شافاط را کيل مسح نما، و الياسرائ

 (.16-19:15پاد -1« )بشود. يتو نب يجا

 يموس هک هگونمانهکاملش شاد شد،  روزهخداوندش در  مکاشفهاو از 

ش را از يغضب خدا هنگام کهد، آن ياش شاد گردروزهلهچ روزهنگام دو بار ههب

بود، فرود  هانگشت خدا حک شد هب هد را کهع ياهبود و لوح هقوم خود برگرداند

 آورد.

 آن کامل شدند. واسطههافتند و بيخود  روزهن دو تن جالل را در يا

 

 زابليا هبکارانيفر روزهل متضاد: يدل

 

خون  هم کهتو نشان د هن را بيديشخص ب روزهم هخواين ميمچنهاما  -4

ل يرائاس هاخاب را ک کنندهکيزابل را، آن تحريا روزهشود: ينم هرفتيزد و پذيريم

 (.22:25پاد -1) 227ک ساختيرا تار

 هل فرستاد، بيزرعيپسران  هنام اخاب نوشت و آن را ب هب ياهواقع نامهاو ب

 (.21:8پاد -1کردند )ين اطاعت ميديزابلِ بياز ا هک ينيديمردان ب

د و ياعالن کن روزه هب»نوشت و گفت:  هنانيديبنامهنياو در ا هن است آنچيا

بر او  هک ديش او وا داريعال را پيبليد. و دو نفر از بنيصدر قوم بنشان هنابوت را ب

                                                 
 ساخت.ها: گمراه بعضي نسخه 227
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، هديشرون کي. پس او را بياهرا کفر گفت هتو خدا و پادشا هند کي، بگوهادت دادهش

 (.10-21:9پاد -1« )رد.يد تا بميسنگسار کن

ال را عيبليدو نفر از بن»آنان نوشت:  يزابل برايا هن است آنچيدوست من، ا

ا در ريفرستاد، زيعت مقدس ميشان را بر اساس شريا يي، گو«ديش او وا داريپ

مستوجب  هک يد، آن شخصهشا ها سيدو  يهاز گوا»عت مکتوب است: يشر

(. و 19:15؛ 17:6)تث « نشود. هک نفر کشتي يهشود؛ از گوا همرگ است کشت

 هت کشتنش بر او افراشتهجهدان بهاوالً دست شا»مکتوب است:  هن است آنچيا

 (.17:7)تث « قوم. يشود، و بعد از آن، دست تمام

فر ک هخدا و پادشا هب هند کهادت دهنابوت ش هيعل هآنان نوشت ک هن زن بيا

 اش مطابقهگفت ييگو هنوشت ک يخود طور نامهز درينجا نياست. در ا هگفت

 هنام خدا کفر گفت هب هدر آن مکتوب است: آن کس ک هعت مقدس است کيشر

د شد هباشد، سنگسار خوا هلعنت کردو آن را  هو نام مقدس او را بر زبان آورد

 (.24:16)الو 

 هشود، بلک هنام خدا کفر گفت هب هن را نداشت کيا چ دغدغهيهزابل ياما ا

بود.  هتاکستان نابوت چشم طمع دوخت هب هحرص و آز اخاب را داشت ک هدغدغ

تو  هيمساهاز آن  هک يزيچ چيه هب: »هشد هنوشت هآورد کياد نمي هو اخاب ب

 (.5:21؛ تث 20:17)خروج « باشد، طمع مکن.

 

 هک يي، کدام است آن خدايبود هساخت هريفکر اخاب را ت هزابل کيا يا -5

 ياهساخت يش را واژگوهتو قربانگا همان است کهبود؟ او  هنابوت او را لعن کرد

 (!19:14پاد -1) ياهش را کشتيايانب ها او کي
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پا  ريعت را زيشر هبود؟ او ک هنابوت او را لعن کرد هک هو کدام است آن پادشا

 راث نابوت را تصاحب کند.يخواست ميبود و م هگذاشت

 ،ياهاورديجا نهعت است بيدر رأس احکام شر هرا ک هزابل، چرا آنچيا يپس ا

(، و 20:3)خروج « ر از من نباشد.يگر غيان ديتو را خدا»مکتوب است:  هآنجا ک

 هگنايتا خون ب»ز مکتوب است: ي! و نياهآورد يپرستش بعل رو هزابل، بيا يتو، ا

)تث « نشود. هختيد، رهديتو م هت بيملک يت برايخدا هوهي هک ينيدر زم

19:10.) 

 هک يخون ين را برايزم: »هشد هنوشت هک ياد آوري هست بيبايزابل، ميا يا

 هختيآن را ر هک يخون کس هتوان کرد، مگر بينم هشود، کفار هختيدر آن ر

پر از حسادتِ  هنگام کهزابل، آن يا ي، ايديا ترسي(. آ35:33)اعد « باشد.

 هاو را لعن نکرد هبود، حال آنک هنابوت خدا را لعن کرد يي، گويز بوديآمشرارت

 بود؟

 

 هتخيدست انسان ر هب يزد، خون ويخون انسان ر هر که»ز مکتوب است: يو ن

. است هختينابوت را ر هگناي، خون بهکنندکيتحر زابل، آني(. ا9:6د ي)پ« شود.

 روزهرا در طول  هگنايزابل خون بيا هک يمان محلهت، در هن جيمه هب

زابل يمان محلْ خون اهبود، در  هختيبود، ر هدستورش را داد هک ياهرانيشر

مشورت او گوش  هب ه(. و اخاب ک21:19پاد -1دند )يشد و سگان او را در هختير

 (.22:38پاد -1دند )يسيبود، سگان خونش را ل هفرا داد
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 همنجر ب هک يزيعت دور شود، چيزابل بر آن شد تا از شرياگر ا يحت -6

پسران  يمردان باطل، ا يندارد، شما ا هعت را نگايد، تا شريالکتش گرده

و  بود هامر شد هنانيديب ياروزهدر آن  هد کيرفتيرا پذ ياهنام هل، چگونيزرعي

 هد کياهديبود؟ در کدام نسل شن هشد هختن خون نوشتيادت دروغ و رهدر آن ش

 هرانيرش نامه؟ پس چرا«ديزيرا بر هگنايد و خون بيريبگ روزه»باشد:  هشد هگفت

 د؟يادت دروغ را رد نکردهو ش

 هعادالن ياينابوت، با داور هگنايختن خون بيخاطر رهزابل بيپس اخاب و ا

 يايبودند، با داور هزابل اطاعت کردياز ا هل کيزرعيمجازات شدند، و پسران 

 مجازات شدند. هعادالن

، انتقام خون يزمانبعد از اندک»بود:  هو گفت هوشع نبوت کردهدر واقع، 

و حساب خون نابوت هييرا ي(. ز1:4و ه« )م گرفت.هو خواهييل را از خاندان يزرعي

ل را در معبد بعل يزرعيبود، و پسران  هخاندان اخاب خواستزابل و يرا از خاندان ا

و در روز هيي هک هگونمانهشان بود، يرا خون نابوت بر ايبود، ز هان بردياز م

پاد -2« )دم.يروز ديخون نابوت و خون پسرانش را د هنير آه»مجازات گفت: 

 يگرفتند، برال يزرعيپسران  هک ياروزهبود و  ياو انتقام ي(. اما برا9:26

 شان بود.يت ايمحکوم
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 نواين يالهگر: بازگشت ايل متضاد ديدل

 

ازگشت ب هشان را بيونس اي هنگام کهپاک گرفتند، آن  ياروزهنوا يپسران ن -7

 کرد. هموعظ

 ياهروزدند، يونس را شني موعظه هک ينگامهشان ي، مکتوب است: اهجيدر نت

شان ياعالن کردند، و بر پالس و خاکستر نشستند. ا هوقفيب ياهو استغاث يدائم

 ياههنيدند. سيش، پالس پوشيجا هدر کردند و بهف خود را از تن بيلط ياههجام

 م و احشام.ياهرا از ب هرخوارگان باز داشتند، و علوفيمادران را از ش

ن امر اطالع ينوا از اين هو چون پادشا: »هشد هنوشت هن است آنچيواقع، اهب

، بر هديخود را از بر کند و پالس پوش ي، رداهخود برخاست يافت، از کرسي

نوا ندا در دادند و امر يو اکابرش فرمان دادند تا در ن هخاکستر نشست. و پادشا

 نخورند و نچرند يزيم و گاوان و گوسفندان چياهمردمان و ب ه، گفتند کهفرمود

شدت هشوند و نزد خدا ب هديپالس پوش هم بياهو آب ننوشند. و مردمان و ب

در دست اوست، بازگشت  هک يبد خود و از ظلم هر کس از راهنماند و  هاستغاث

مان شود و از حدت خشم خود ي، پشهد خدا برگشتيشا هست بداند کيد. کينما

 (.9-3:6ون ي« )م.يالک نشوهرجوع نماد تا 

 هاز را هد کيشان را ديپس چون خدا اعمال ا»مکتوب است:  هن است آنچيو ا

برساند  شانيا هب هبود ک هگفت هک ييخدا از بال هزشت خود بازگشت نمودند، آنگا

 (.3:10ون ي« )اورد.يعمل نهد و آن را بيمان گرديپش
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د: يرمافيم ه، بلک«ديز از نان و آب، با پالس و خاکستر ديهخدا پر»د: يگوينم

بود و گفت:  هکرد هگنانوا ين هرا پادشايز«. زشت خود بازگشت نمودند. هاز را»

ون ي« )د.يدر دست او است بازگشت نما هک يبد خود و از ظلم هر کس از راه»

3:8.) 

پاک بود و مقبول واقع شد، آن زمان  ياروزهنوا گرفتند، ين يالها هک ياروزه

 در دستانشان بود بازگشت کردند. هک يش و از ظلميبد خو ياههاز را هک

سران پ روزه هب هيرا شبيگرفتند، مقبول واقع شد، ز نواين يالها هک ياروزهو 

 شد. هختير هگنايب يدر طول آن، خون شخص هل نبود کيزرعي

 

 است يز از بديهمانا پره يواقع روزهاستدالل:  هبازگشت ب

ز از شرارت يه، پرهن رايترهم، بيريگيم روزه يرا دوست من، وقتيز -8

 .228است

شتن، خم يتر است از خوار ساختن خوهآب، بز از نان و يهتر است از پرهآن ب

(، 58:5سان قالب و پوشاندن خود با پالس و خاکستر )اش هکردن گردن ب

 د.يفرمايا مياشع هسان کآن

زد، و خود را با يهپريم يگرير خوراک دها يانسان از نان، آب  يواقع، وقتهب

 ين شخصيسازد، چنيپوشاند و جان خود را رنجور ميپالس و خاکستر م

 با و مقبول است.يمحبوب، ز

شرارت  ياهرياو خود را خوار سازد، زنج هن است کيتر است، امقبول هاما آنچ

 د.يرا قطع نما يبکاريفر ياهد، و بنديرا بگشا

                                                 
يابند که دْل پاک باشد، يعني آميخته به هاي مختلف مادي فقط زماني مفهوم و ارزش ميمحروميت 228

 تزوير يا شرارت نباشد.
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. ديد خرامهش تو خوايد شد و عدالت تو پهنور تو مثل فجر طالع خوا» هآنگا

)اش « بود. يهآبش کم نشود خوا هآب ک هراب و مانند چشميتو مثل باغ س

58:6 ،8 ،10-11.) 

سازند و صورت خود را يخود م يبرا ياهرهچ هست کياکاران نيمانند رهاو 

 (.6:16خود را اعالن کنند )مت  روزهگردانند تا يزشت م

 

 مقبول خدا روزهاستدالل:  يرياز سرگ

 روزها هآن :229ر رايشر ياه، ابزارهبکارانين، مکاتب فرين ببيمچنه -9

 د.هآنان پاداش د هست بين يآورند، اما کسياد مي هان خود را بهرند و گنايگيم

خالق ما را سپاس  هاو ک هد داد، بهون پاداش خوايمارس هب يکس هچ

 د؟يگوينم

ن يچند هکند کيم هموعظ هد داد کهن را پاداش خوايوالنت روزه يکس هو چ

ان اعالم کرد و هتوان با ديکامل را نم يخدا هد کيگويخالق وجود دارد و م

 تواند او را کاوش کند؟ين نمهذ

، آنان نيديب يم مانيتعل يد داد براهپاداش خوا يکيپسران تار هب يکس هچ

عمل هرا در مکتب بابل ب ينيبمانند و فاليمچون ماران در ظلمت مه هک

 آورند؟يم

 شود.ينم هرفتيشان پذيا روزهرند، اما يگيم روزهنان يا همهن، يبب

                                                 
اينها تنها اشاراتي هستند که به عقايد پيرامون شده است. در آثار افراهات، هيچ نوشتۀ مستقيمي در  229

يگانه مخاطبين واقعي او، يهوديان يا مسيحيان  شود.پرستان ديده نميها يا محکوميت بترد بدعت

گرا هستند، زيرا جامعۀ مسيحي بايد ارتباط پيوسته يا گسستۀ خود را با ايشان با صراحت بيان يهودي

کند. يگانه دفاعيۀ حکيم پارسي مبتني است بر ارائۀ منسجم ايمان به مسيح موعود است )يعني اثبات بر 

 مقدس(.اساس کتاب
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 يمقبول استر و مردخا روزهل: يدل

م داد: همقبول نشان خوا ياروزهتو  ه، و بهدوست من، باز گوش فرا د -10

شان سپر نجات يا روزه(، و 4:16)استر  230و استر گرفتند يمردخا هک ياروزه

 ع پسران قومشان.يجم يشد برا

مشکالت را متوقف ساختند، و  کنندهامان، آن ابداعه ياهيشان الفزنيا

 شرارتش بر سر خودش فرود آمد.

 يخواست داوريم هک هگوناو بر خودش وارد آمد، و آن بکارانهيمحاسبات فر

 شد. يکند، خودش داور

 حساب هک هگونشد، و آن هديخواست بسنجد، خودش سنجيم هک يزانيبا م

 شد. هان برديان ببرد، خودش از مياز م هبود ک هکرد

ت و دنبالش نرفهد بيباليآن م هب هک يانش گرفتار آمد، ثروتهدر تور گنا او

 د.يحکمتش او را نجات نبخش

خت، يشرارتْ دانا بود، غرورش پست شد، حرمتش از او گر ياو برا هاز آنجا ک

 د.يمند بود( از او منقطع شد، و قدرتش خوار گردهرهاز آن ب هالتفات )ک

 گرانيخواست ديم هک يمرگ هشد، و ب هد، زدخواست بزنيم هک ياهبا ضرب

تحت  هرا ک يانيودهيخواست تمام يرا ميد، زيآن دچار سازد خود دچار گرد هرا ب

 قتل برساند. هاخشورش بودند، ب سلطه

 افت کرد.يامان را دره ياهريت هشد ک يو استر سپر يمردخا روزهاما 

                                                 
شود، توجه کرد: دانيال، اهالي نينوا، و قائل مي« قديسين محلي»بايد به اهميتي که افراهات براي  230

ً استر و مردخاي، و نيز به اهميتي که براي شريران و قدرتمندان محلي قائل مي شود، که در خصوصا

 حت آزار.اينجا هامان و اخشورش هستند. نمونۀ ايشان بايد تشويقي باشد براي جامعۀ مسيحي ت
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 او وارد قلبش شد. ر نابودکنندهيامان در شرارت خود گرفتار شد و شمشه

 هک هگونمانهبود شکست،  هشد هادهشرارت بر آن ن ياهريت هکمانش ک

 د رفتهشان فرو خوايدل خودِ ا هشان بير ايشمش»ران مکتوب است: يشردرباره

امان انجام ه هيعل هک ه(. آنچ37:15)مز « د شد.هخوا هشان شکستيا ياهو کمان

بود، خودش  هکرد هو پسرانش آماد يمردخا يبرا يدار چوبه هشد: در آن حال ک

بود و در  هکند هک يه(. او در چا10-7:9شدند )استر  هختيو پسرانش بر آن آو

شرارتش  ياهبود، خودش گرفتار شد. دامش بر او فرو آمد، در تور هادهن هک يدام

 بود. يش جاودانياهافتاد، و انت

 

 شائولسرنوشت پسران اجاج و دربارهدراش يانحراف از موضوع. م

 

ان يودهي يتمام هدرخواست کرد ک هامان از پادشاهاما دوست من، چرا  -11

 شوند؟ هان برداشتياز م

ل ياسرائيشود و نام بن هخواست انتقام پسران قومش گرفتيم هل کين دليا هب

 يکيامان هرا يبود، ز هر آسمان محو شديق از زيذکر عمال هک هگونمحو شود، آن

 ان بود.يقياز بازماندگان عمال

)استر  ياجاج يمَداتاهامان پسر ه هنگام کهمکتوب است: آن  هن است آنچيا

 هپادشا هبر درواز روزههمه يمکرم بود، مردخا ه( نزد اخشورش پادشا10، 3:1

 هاخشورش پادشا هشگايپ هاش، استر بيرا نور چشمي(، ز2:21نشست )استر يم

 ارانش بودند.ي هک يياهباکرهش از تمام يبود، ب هديو مقبول او گرد هشد هبرد
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ر )است روزههمه يبود، و مردخا هنشست يوشت هملک يجا هو ب هاستر وارد شد

 نشست.يم هپادشا (، از صبح، بر دروازه2:17

 هر کهبود و در تمام مملکت او مکرم بود.  هامان شخص سوم در نزد پادشاه

د کريم هافتاد و در مقابل او سجديمامان، هدن يمحض دهبود، ب هپادشا بر دروازه

 خاست.يدر مقابل او بر نم ي(، اما مردخا3:2)استر 

، بر آن شد تا انتقام را بر پسران قوم او اجرا کند، و هانهن بيا هامان بهپس 

امان از هرا ي(. ز3:6د )استر هشان حساب بخوايان، از ايقيخاطر مجازات عمالهب

ل يبود و سموئ هشائول بازآورد همان کهق بود، يعمال هنسل خاندان اجاج، پادشا

از  ي(. و مردخا33، 15:20سمو -1بود ) هرا در حضور خداوند گردن زد يو

 (.2:5س )استر ين، از پسران قياميبنله يخاندان شائول بود، از قب هخانواد

سران پخواست انتقام يامان مهبود،  هان را نابود کرديقيشائول عمال هاز آنجا ک

 رد.يبگ يمردخا هليوسهرد، و قتل اجاج را بيل بگياسرائ لهيوسهقوم خود را ب

 هن کيبود، ا هامر شد يزيچ هق چيعمال هيعل هدانست کينم هوانياما آن د

خدا : »هشد هعت مقدس نوشتير آسمان محو شود. در واقع، در شريذکرش از ز

« جنگد.ق بيند و با عماليبرگز يوشع بن نون بگو تا مرداني هفرمود: ب يموس هب

 (.17:9)خروج 

مغلوب  بيصلنشانهواسطههق بيد، و عماليق جنگيوشع مسلح شد و با عمالي

 .يدراز شدن دستان موس واسطههب يعنيشد، 

 هنوز زنده هدر خان ياهالک شدند، عدهبودند  هدر جنگ افتاد هک يآنان يوقت

س، يدر کتاب بنو يادگاري ين را برايا»فرمود:  يموس هخدا ب هبودند. آنگا هماند
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م هر آسمان محو خوايق را از زيذکر عمال هنيرآه هوشع برسان کيسمع  هو ب

 (.17:14)خروج « ساخت.

در  هشان بشنوند کيا هنشان داد، تا بلک يان بردباريقيعمال هاما خدا نسبت ب

، و «م ساخت.هخواق را کامالً محو يذکر عمال» هک هشد هکتب مقدس خدا نوشت

 شان باز گردند.يا يسوهکنند و ب هب، توبين ترتيا هب

 هب يتوق هشد کينوا مين يالها ن مانند توبهشايا گشتند! توبهيکاش بر م

شان ير ساختند و خدا غضب خود را از اهرا ظا هد شدند، توبيدهت يواژگون

 (؛3:10ون يبرگرداند )

 (،26-9:16وش يالک نشدند )هان يبا کنعان هان کيجبعون مانند توبه

 مان آورد.يرا اي(، ز11:31راحاب )عبر  ه توبهيو مانند عط

 هنگام کهآوردند، آن يمان ميشد، اگر ايعطا م هز توبيان نيقيعمال هب يحت

 (!16-15:13د ينشان داد )پ يشان بزرگواريا هسال نسبت ب 400مدت هخدا ب

شان يکنند، غضبش بر اينم هشان توبيد ايد هن مدت، خدا کياما بعد از تمام ا

اد ي هبود، ب هعت گذارديودهدر کتب مقدس ب يموس هرا ک هشد، و آنچ يمستول

 آورد.

 هق بيعمال هآنچ»ل فرمود: يسموئ هد، خدا بيسلطنت رس هشائول ب يوقت

در  آمد، با اوياز مصر بر م هک ينگامه هچگون هام کهخاطر داشت هل کرد، بياسرائ

« ا.شان شفقت مفرميو بر ا هق را شکست بديمقاومت کرد. پس اآلن برو و عمال هرا

 ان را نابود سازد.يقيل رفت تا عمالي(. و سموئ3-15:2سمو -1)

شان يرا از ايشد، ز هق ترحم کرد، از سلطنت راندياما چون شائول بر عمال

 هخاندان اجاج ک بازماندهن ي(. و ا23-15:10سمو -1بود ) هداشت هنگا ياهبازماند
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از نسل  هبود ک ين مردخايامان است، و اهن يمهبود،  هگذاشت يشائول باق

 بود و خاندان اجاج را نابود ساخت. هماند يخاندان شائول باق

 

 يرفتار مردخا هيانحراف از موضوع. توج

 

ند: چرا او در يگويکنند و ميت ميشکا ياز مردخا يدوست من، بعض -12

م او ي؟ تکر231خاستيپا نم همورد احترام تمام مملکت بود، ب هامان کهمقابل 

 ساخت؟يوارد م ياهلطم هچ

ن طرح يخاست، چنيپا م هامان بهدر مقابل  يند: اگر مردخايگويم هن عديا

 شد...ينم هختياو و پسران قومش ر هيعل يشوم

را يز داند.يوم موضوع را نمهمف هد کيگويم يکس هاست ک يزين آن چيا

 هعت را نگايشر هک يعادل انجام داد، مرد يعنوان مردهن کار را بيا يمردخا

 دارد.يم

ت يرعا يپا نخاست، در مقابل آن مرد باطل، برا هامان بهو اگر در مقابل 

امان، ترحم هش ي، خوهبر اجاج پادشا يو هنکيخاطر اهش خود بود: بيشائول، خو

ن امر در يمهآمد.  يشد و غضب بر و ل، از سلطنت خلعين دليمه هکرد، و ب

بود، غضب خدا،  هم کردين را تکريديامان بهکند: اگر يصدق م يمورد مردخا

 آمد.يز فرود مين يبر شائول فرود آمد، بر و هطور کمانه

 

                                                 
شود. اما دهد، در آثار يهودي مشاهده مياين سؤال که رفتار مردخاي را مورد اعتراض قرار مي 231

ً نامناسب است: اگر مردخاي در مقابل هامان سجده نمي کند، به اين دليل است که وي توجيه آن نسبتا

 م(.تصاوير بتهاي خود را بر جامۀ خود قالبدوزي کرده بوده است )ر.ک. ميدراشي
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 قيامان و عمالهدربارهدراش ي: مهانحراف از موضوع، دنبال

 

جنگ  يبرا هق بود کين عماليا، اهان تمام قومياما دوست من، چرا از م -13

 رون آمد؟يل بيمقابل اسرائ هب

م، و يعقوب را نابود سازيم و پسران ييرون آيب»بود:  هق فکر کرديرا عماليز

 «م!يان ببريبرکت اسحاق را از م

حاق اس هن است آنچيرا ايعقوب شود، زيپسران  برده هد کيترسيدر واقع، او م

 هد شد کهکرد، و واقع خوا يهخوا يبندگبرادر خود را »بود:  هسو گفتيع هب

 (.27:40د ي)پ« انداخت. يهوغ او را از گردن خود خواي، يچون سر باز زد

(، و 36:12د يسو بود )پيفاز، پسر عيال ق پسر مُتعهيعمال هک يداني، ميبار

 عقوب شود.يپسران  هخواست بندينم

 يهخوا يبرادر خود را بندگ»بود:  هسو گفتيع هپس دوست من، چرا اسحاق ب

ان يسو زنان خود را از ميع هل کين دليا هم: بيدانيدر واقع، ماجرا را م« کرد؟

د يپبود ) هپدرش نوح او را لعنت کرد همان کنعان کهبود،  هدختران کنعان گرفت

 بندگان هبرادر خود را بند»بود:  هاو گفت هنوح ب هن است آنچي(. در واقع، ا36:2

 (.9:25د ي)پ« باشد.

ز ک ايچيهستند، هان ملعون يکنعان هدانستند کيم و اسحاق چون ميهابرا

 پسران خود نگرفتند: يشان را برايدختران ا
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 ياسحاق برا ه(، و ن24:3د ياسحاق نگرفت )پ يشان براياز ا يم زنيهابرا

نوح  ياز سو هسام کان با نسل ينسل ملعون کنعان هنکي(، تا ا28:1د يعقوب )پي

 زد.ياميم نهشد، در  هبرکت داد

 ياهتخواست لعنيسو، ميفاز، پسر عيق، پسر اليعمال هل است کين دليمه هب

 ت.عقوب رفيجنگ با پسران  هسان بنينوح و برکات اسحاق را باطل سازد، و بد

ل يدست پسران راح هذکر آن ب هبود ک هق نوشتيعمالدرباره يدرستهاما خدا ب

 (.17:14؛ خروج 25:19د شد )تث همحو خوا

وسف بود. ي لهيوشع پسر نون، از قبيجنگ با او بر آمد،  هب هک ين کسينخست

خود  زهرو لهيوسهب ين بود، و بازماندگانش، مردخاياميسپس شائول از پسران بن

 شان را نابود ساخت.يا

 عقوبيسران خواست با پيم هق بود کيسو، عماليدر واقع، از تمام پسران ع

 د.يمحو گرد هن ذکر او بود کيبجنگد، و ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

265 
 

 

 ياستر و مردخا هياز قض يريگهجينت

و  شد هدير کشيز هامان از عظمتش بهو استر،  يمردخا روزه واسطههن: بيبب

 د.يان نابود گرديقيعمال بازمانده

افت کرد و در تمام مملکت اخشورش بزرگ يامان جالل را درهاز  يمردخا

 شد. ه، ملکيوشت يجا هد، و استر بيگرد

 

 اليدان روزه: هل، دنباليدل

 ي، براهفته همدت سه(، ب3-9:1مقبول گرفت )دان  ياروزهز يال نيدان -14

 سال در بابل نمانند. 70شتر از يقوم خود تا ب

خدا  ي(، از سو21-9:20د )دان يروز طول کش 21 هخود ک روزهو در مدت 

افت يا را درهدعا هشيمه هل کين مدت، جبرائيرا در طول ايمقبول واقع شد، ز

 او برخاست. ياري هکند، بيم

مدت ها بهاو شتافت. آن ياري هز بيشان نيس ايل، رئيکائيل، ميبا جبرائ همراه

نگام ههال را بي(، و او دان10:13ستادند )دان يس فارس ايروز، در مقابل رئ 21

 کمک کرد.اش روزه
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 خدا ها بهل حامل دعايانحراف از موضوع. جبرائ

 

 برد.ينزد خدا م هب هل است کيا را جبرائهدعا هک يدانيک ميدوست من، ن

آمد و او را ينزد او م هل بود کيکرد، جبرائيال دعا ميدان هنگام کهلذا آن 

بب سهب د و منيسخنان تو مستجاب گرد»گفت: ياو م هد و بيبخشيت ميتقو

 ريدل»گفت: يد و ميبخشيرا قوت قلب م ي(. او و10:12)دان « ام.هسخنانت آمد

 (.10:19)دان « باش! يو قو

 يعنياو بود، مهآمد، يم ياو نزد و روزه يدر اثر دعا هب کيمان ترته هب

والدت  ي(. او وقت1:11م کرد )لو يحضور خدا تقد ها را بيزکر يدعا هل کيجبرائ

 «است. هديتو مستجاب گرد يدعا»گفت:  يو هاعالم داشت، ب يو هرا ب ييحي

 (.1:13)لو 

د ح موعويم داشت و والدت مسينزد خدا تقد هب هاو بود کمهز يم را نيمر يدعا

م در ي(. و مر1:30)لو .« ياهافتينزد خدا نعمت »او گفت:  هاو اعالم کرد. ب هرا ب

 ش؟يو دعا روزه واسطههب هبود، مگر ن هافتينعمت  يامر هاثر چ
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 ل استيس اسرائيل رئيکائيم هنکيا يل برايانحراف از موضوع. دل

 

ر حضو هکند و بيافت ميپاک را در ياهل دعايجبرائ هن شکل است کيا هب

 .232ل استياسرائ يس بنيل رئيکائيم هنکيد، و اينمايم ميخدا تقد

تو  يش رويپ ياهمن فرشتنک يا»فرمود:  يموس هخدا ب هاو است کدرباره

)خروج « د کرد.هن را در مقابل تو قلع و قمع خوايانِ سرزميفرستم و او اموريم

23:20-23.) 

 هنگام کهاالغ بلعام نشان داد، آن  هخود را ب هاست ک ياهمان فرشتهن يا

 (.35-22:22ل را لعنت کند )اعد يرفت تا اسرائيبلعام م

رش يشمش هک ير کرد، در حالهوشع پسر نون ظاي هخود را ب هاو است کمهباز 

دن او، گمان برد يوشع با ديبود.  هستاديحا ايو در دشت ار هرون آمدياز غالف ب

ا از دشمنان ي يستها تو از ما يآ»او گفت:  هوشع بياو از دشمنان است، و  هک

« اآلن آمدم. هستم کهمن سردار لشکر خداوند »گفت:  يو هل بيکائيم« ما؟

 (.14-5:13شع وي)

(، و 6:2وشع يد )يم کوبهوشع در يحا را در برابر يار ياهواريد هاو است کمه

 (.24-12:7وشع يرا در مقابل او قلع و قمع کرد ) هپادشا 31 هباز او است ک

(، 14:12توا -2را در مقابل آسا قلع و قمع کرد ) يزار حبشهزار ه هاو بود کمه

 (.19:35پاد -2ان قلع و قمع کرد )يآشور ينفر را در اردو 185ر000 هو او است ک

                                                 
اها است، آور دعهاي ميکائيل و جبرائيل برخاسته از کتاب دانيال است. جبرائيل فرشتۀ پياماين نقش 232

کار ها گاه معکوس بهحال آنکه ميکائيل نگهبان اسرائيل است. اما در ادبيات يهودي و مسيحي، اين نقش

 نزلت جبرائيل تقريباً برابر است کهاند. بايد توجه داشت که در جامعۀ يهودي بابل و نزد افراهات، مرفته

 کند.را دريافت مي« رئيس»منزلت ميکائيل، اما به هر حال، اين فرشتۀ آخري است که عنوان 
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ان شيشان بود و از طرف ايز با ايبابل رفتند، او ن هل بياسرائ يبن يوقت

 د.يجنگيم

 

 

 اليدان روزه هبازگشت ب

 

، از خدا هگرفت و دعا کرد روزه هفته هال سيو دوست من، پس چرا دان -15

 باشد؟ هگرفت روزهش از آن يپ هک هنشد هنمود، و چرا نوشت هاستغاث

حضورت خدا،  هخود را ب : او دعا و استغاثههشد هنوشت هن است آنچيدر واقع، ا

 يايارم هک هگونمانهم شروع کرد، ياورشل يرانيسال پس از و 70آن  ياهدر انت

 شتر نشود.يفتاد سال بهن يا هکرد کيبود؛ او دعا م هگفت ينب

 هن بيمچنه، و 233بود هنوح زدود ياروزهخدا )زمان را( از نسل  هآنجا کاز 

 هم زدودييز زمان را از پسران افرايبود، و ن هل در مصر افزودياسرائ يبن ياروزه

مجبور  شانيان قوم، اهسبب گناهد بيشا هفکر کردن ک هال شروع کرد بيبود، دان

 بود، )در بابل( بمانند... ها گفتيارم هک يسال 70شتر از يشوند ب

 ان.شيس ايل، رئيکائيز مياو کمک کرد، و ن هاش بروزهنگام ههل بيجبرائ

افت، ييل استراحت ميکائيگشتند، مين خود باز ميسرزم هشان بيرا اگر ايز

خود را  ياهشان ثمرات دعايبود، و ا هقوم خود را مدد رساند هل کيز جبرائيو ن

ر خدا حضو هب هن فرشتير روز اه هک ييايداهز يدند، و نيبخشيم يدر معبد فزون

 افت.ييم يکرد، فزونيم ميتقد

                                                 
 افزايد، چرا که عطاکنندۀ شريعت، خودش زير شريعت نيست.کند يا به آن ميخدا از زمان کم مي 233
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ل از مملکت ينسل مقدس اسرائ هخواست کيس مملکت فارس نمياما رئ

را تا يبود. ز هشد هآن داد هخدا ب ياز سو هک يکار فارس جدا شود، نسلهگنا

ن يداشت و ايوجود م يانشان عادالنيشان در آنجا بودند، در ميا هک يزمان

 .234کند يتوانست در آنان شادمانيز ميمملکت ن

را سبب شد قومش در يبود، ز يال چقدر عاليدان ياهگرانب روزهن ياما بب

 سال، باز گردند. 70آن  ياهانت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
داده است. مطابق سنت )که مبتني است بر  خدا به هر ملتي )و نيز به هر شخصي( يک فرشتۀ نگهبان 234

ش( اش )نه طبيعتفرشته است. نام فرشته نامي است مطابق با وظيفه 70ها (، تعداد اين فرشتگان ملت10پيد 

و يک فرشته دو وظيفه بر عهده ندارد. فرشتۀ هر ملت اغلب با رئيسي که از خدا وظيفۀ حمل آن ملت را 

نگام هشود. در اين متن، نبرد ميان رئيس فارس و رئيس اسرائيل بهدريافت داشته، يکي انگاشته مي

اي غيرمستقيم با کورش که در ميدراش ثبت شده است: مملکت شود با اشارهبازگشت از تبعيد، تشبيه مي

 واسطۀ افراد دينداري شود، زيرا دنيا بهروند، دچار انحطاط ميفارس وقتي قوم مبارک از آنجا بيرون مي

 د.کنگردد. افراييم نيز نبردي را ميان ميکائيل و رئيس فارس نقل ميي آن هستند، حفظ ميکه شاد
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 هجينت

ر تيل، عاليبزرگتر از جبرائ هم کيان خود داريهسپا يبرا يبرهاما ما ر -16

 س فارس است.يرومندتر از رئيو نل يکائياز م

 هاست ک 235ح موعودي، آن مسيسيما، خداوندگار ما ع اکنندهيمان احهاو 

 هبود وسوس هافتياز ما  هک يد، در جسميت ما را بر تن کرد، رنج کشيآمد، بشر

رساند )عبر  ياريشوند يم هوسوس هرا ک يتواند آنانين سبب، ميا هشد، و ب

4:15.) 

 ما را مغلوب ساخت. يگرفت و دشمن روزهما  يدر واقع، او برا

(، 26:41م )مت يمراقب باش هر لحظهم و در يريبگ روزهتا  هاو ما را امر فرمود

 م.ياو برس يآرام هپاک، ب روزهتا با قدرت 

 

 شوديختم م روزه 236هرسال

 

 

 

 

 

                                                 
شود، و اين امري است که بارها در در اينجا بايد توجه کرد که عيسي با ميکائيل فرشته مقايسه مي 235

 گردد.ادبيات اوليۀ مسيحي مشاهده مي

طور مادي در همان روِز يهوديان خواهند روزه را بهبايد توجه کرد که افراهات با آناني که مي 236 

ورزد و خواننده را شود. او از ورود به مشکل تعيين روزهاي روزه اجتناب ميبگيرند، وارد مناقشه نمي

 خواند، مطابق الگوي عيسي.به بازگشت فرا مي


