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مقدمه :

-۱دعوت الهي به تعميد شدگان
در مقدمه مطالعه خود بر روي"بني قيامه" يا همان پسران و دختران پيمان
)رستاخيز( که ما ايشان را « فرزندان عهد» مي ناميم ،ابتدا نگاهي مختصر
بياندازيم به رهباني گري (موناشيسم) کليساي پارس در همان نخستين سده
ها .ما متوجه خواهيم شد که اين اطالق وابسته به آيين مذهبي غسل تعميد
بوده و برخي ايمانداران در همان ابتداي زندگي مسيحي اشان خود را متعهد به
پذيرش زندگي اي کامال وقف شده به عيسي مسيح مي کردند .آيا ايشان اين
تعهد و زندگي در وقف کامل را از همان اولين سده ها و در زمان آزار و اذيت
(مسيحيان) بر خود پذيرفتند؟ به شکلي مخفيانه و توأمان با زندگي حرفه اي
شان ،گويي که مطلقا چيزي تغيير نکرده است ؟ ما هيچ گواهي در دست نداريم
چراکه از اين دوره رنج هيچ مدرک مکتوبي به جا نمانده است .تنها در پايان
نخستين دوره آزار و اذيت بود که رهباني گري توانست آشکارا شکوفا شود .به
اين دليل که در آن زمان هنوز هيچ ديري براي راهبان وجود نداشت ،بنابراين
عنوان بحث ما زندگي عرفاني ميباشد و نه زندگي رهباني .با توجه به اينکه
"فرزندان عهد " به آن سه پيمان رهبانيت "فقر ،پاکدامني و اطاعت" پايبند
بودند .تنها در آخر اين دوران رنج و عذاب سختي که در زمان شاپور دوم (-379
 )309وجود داشت ،زندگي راهبان و راهبهها توانست به صورت آشکار رشد و
4

ترقي کند .حال ببينيم چطور هرمان تول،1استاد در لووَن بلژيک به طور خالصه
اين سنت پراهميت را در کتابي به نام « آسور -کلدانيان » توصيف

مي کند.

الف  -رهباني گري و عرفان

در کتاب « اظهارات ،» 2نخستين رساله زندگي روحاني سنت کليساي شرق
اثر افراهات 3حکيم پارسي  ،يک فصل به « فرزندان عهد » (بني قيامه) اختصاص
داده شده است .اين عنوان در مورد گروهي از افراد مجرد – زن يا مرد -به کار
مي آورد که تعهد مسيحي و تجرد خود را در خدمت يک اقليت محلي قرار مي
دهند .افراهات همچنين ذکري از ايحيدايا (صورت جمع ايحيديه  ،برآمده از
ريشه سامي کلمه احد به معني "يک") به ميان مي آورد؛ افراد مجردي که تنها
خواسته شان (يکتا هد ف) دنباله روي از مسيح است که خود او به نام ايحيدايا،
پسر يگانه خدا خوانده شد .چراکه اين شکل افراطي از زندگي مسيحي در شرايط
انزوا بسيار آسان تر بود .از همان سده هاي چهارم يا پنجم ما شاهد گسترش
يک شکل از زندگي عزلت نشيني و رهباني هستيم و ديري نگذشت که واژه
ايحيدايا معني ديگري گرفت  :عزلت گزين ،يعني آنکه در تنهايي زندگي مي
کند ،که پس از اندي ،ايشان به نام راهبان ديرنشين خوانده شدند .به اين ترتيب
بود که شيوه اي از زندگي رهباني بومي ،فارق از رهباني گري مصر در بين
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النهرين شايع شد .اما به زودي آوازه « پدران مصر» همان که ترجمانش درزبان
نينوا « احکام معروف پدران صحرا» است ،از تأثير بر زاهدان بين النهرين وانماند.
در حدود سال  571آبراهام دُ کاشکار 4صومعه مهمي را بر روي کوه ايزال 5در
منطقه نيسيب بنا نهاد .بر پايه قاعده رهباني اش و به گفته ي يک شاهد ناشناش،
او تبديل به رأس و مراد تمامي راهبان خاوري شد .بسياري از فضالي نامي ،از
جمله بابايي کبير در آنجا بود که لباس رهباني خود را دريافت کردند.

انانيشوي6

راهب پيش از ساکن شدن در اين صومعه ،اقامتي طوالني در صحراي سته 7در
مصر داشت .به محض بازگشت او مبادرت به ترجمه « کتاب بهشت»

پاالديوس8

کرد ،که همين نشان دهنده پايه اي بلند از انديشمندي در صومعه ايزالست .به
لطف تأثير قاعده آبراهام دُ کاشکار ،زندگيزاهدانهجهش بلندي در بين النهرين
و تقريبا در تمام قلمروي کليساي نينوا -شرقي داشت .تعداد زيادي صومعه مهم
در آنجا سرشماري شدند که برخي مانند مورد موصل -نينوا ،حتي در نزديکي
شهرها تأسيس شدند؛ اما در بيشتر موارد در مناطقي دورافتاده بودند .سده ي
هفتم شکل دهنده قرن طاليي زندگيزاهدانهبود .بنابر شمارش انجام شده يک
سوم جمعيت مسيحي بين النهرين مي بايستي به زندگي رهباني گرويده باشند.
يکي از صومعه هاي مهم بيت ابه 9نام داشت که در شمال عراق کنوني واقع
بود؛ بنا شده به دست راهبان کوه ايزال ،اين دير شامل حداقل سيصد راهب در
4
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زمان کاتوليکوس ايشوياب سوم 10بوده است .در فاصله دو کيلومتري شمال
دهکده ي مسيحي به نام اقوُش که قديمي ترين در منطقه محسوب مي شود،
هنوز بناهاي با شکوه ديري بزرگ وجود دارد که در قرن بيستم به حال خود
رها شده است .اين صومعه نام بنيان گذارش را بر خود دارد ،هورمزد ربّان ،راهبي
با اصليت پارسي که در زمان تسخير مسلمانان مي زيسته است .از سده  16تا

ابتداي سده نوزدهم اين دير محل اقامت اسقفان اعظم آسوري بوده است .ژان
سول آقا ، 11نخستين مقام اسقفي کلداني در اين مکان سالهاي عمر رهباني خود
را سپري کرد .در سده ي نوزدهم تملک دير به کلدانيان رسيد .بيشتر به سمت
شمال و نه چندان دور از دهکده ي حسانا (شرق ترکيه) صومعه ايي به نام
کمول وجود داشت ،جايي که نويسندگان عرفان به ايشوُ 12و احيانا

ژوزف هازايا13

يعني رويابين ،دوره ي کار آموزي خود را در آن مي گذراندند .در مورد منطقه
موصل جاي آن دارد که ذکري کنيم از دير مار گابريل که بيشتر به عنوان «
صومعه ارشد» شناخته شده است .اين صومعه در خود يک هنرکده (آکادمي)
معروف را جاي داده بود اما آوازه اش بيش از آن به خاطر تدوين آيين نامه
مراسم عبادي اش بود که در نهايت مورد قبول تمام کليساي آسوري واقع شد.
به سمت جنوب ،صومعه مشهورديرِکُني در چهل کيلومتري جنوب شرقي
سلوسي ستسيفن 14قرار دارد؛ بنا شده در سده پنجم .اين دير ،به نقل از سنت،
محل آرامگاه مار ماري بوده که سيلي از زائرين را به خود جلب مي کرده است.
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در زمان پي ريختن شهربغداد 762ديرهاي ساخته شده فراواني ،پايتخت
عباسيان رادربرگرفته بودند .آن که به مار پتيون تعلق داشت نقش مهمي
درانتخاب بسياري از مقامات اسقفي داشت

زندگي رهباني
منابع زيادي جهت آگاهي ما از زندگي روزمره در ديرها و روال زندگيزاهدانهي
راهبان موجود است .معدني از اطالعات در « کتاب مسئوالن دير» يافت مي
شود که در گاهشمار وقايع روزانه دير بيت آبه است و در سده نهم به قلم تُوما،
اسقف مارگا 15و راهب سابق دير تحرير شد .ژان بارکالدون مؤلف جزء به جزء
زندگي راهب ربان يوسف بوشنايا از صومعه ربان هورمزد است .اين نوشته که
شکل گاهشمار به خود گرفته است ،بسياري از جزئيات زندگي رهباني را در
نيمه نخست سده دهم بر ما آشکار مي کند .کتاب پاکدامني به قلم ايشودناه،16
اسقف بصره که به همان تاريخ نوشته شده شامل يک رشته يادداشت هاي کوتاه
درمورد راهبان مؤسس صومعه هاست .اينطور به نظر مي رسد که در ديرهاي
آسوري برخي مشکالت مبني بر پيدا کردن تعادل بين عملکردهاي عمومي مانند
جا دادن هنرکده يا پذيرايي از زائرين و تکاليف روحاني و رهباني به معني تام
کلمه ،وجود داشته است .هنگامي که کاتوليکوس ايشوياب سوم در فکراين بود
که به دير بيت آبه مدرسه اي بزرگ با اساتيد و پژوهشگران و مفسران عطا
کند ،ابراز مخالفت مسئول دير و راهبان مبني بر اين بود که چنين تصميمي
Margâ
Ishodnah
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به زندگي راهبي و زاهدي شان لطمه مي زند .در نهايت هم کاتوليکوس از اين
طرح چشم پوشيد و مدرسه ي معتبر خود را در مکاني ديگر پايه نهاد .راهب
داديشو(سده  )7اهل صومعه رب کناره در قطر و عالم بزرگ به روحانيت رهباني
گري مصر ،کوشش در يافتن جاي درست ميان وظايف عمومي دير ،زندگي
گروهي و انزواي عزلت نشينان کرد .در گزارش خود در باب زندگي زاهدانه ،او
در مورد رياضت و مشغوليت هاي راهباني که در دير زندگي مي کنند صحبت
مي کند که کار اصلي شان شرکت در " نيايش هاي اوقات معين" ،به طور عادي
هفت بار در روز و کار کردن در باغات و پذيرش مالقات کنندگان بوده است که
به ويژه اگر صومعه در نزديکي جاده هاي عريض واقع شده بود ،تعدادشان زياد
بود .داديشو در کنار راهبان گروه هاي ديگري از" عزلت گزينان" را ذکر مي
کند  :کارآموزاني که همچنان در جمع زندگي مي کنند اما خود را براي
زندگيزاهدانهآماده مي کنند؛ عزلت گزيناني که روزهاي هفته را در تنهايي در
حجره هاي خويش سپري مي کنند که در حوالي صومعه واقع شده است تا
ايشان بتوانند تنها شنبه شب ها و يکشنبه ها را با ديگر ساکنان دير بگذرانند،

يعني ترک نکردن حجره ها در زمان روزه بزرگ ،دوره آييني رسوالن شليهه ها
و حضرت الياس؛ و باالخره عزلت گزيناني که دير را به قصد پناه بردن به تنهايي

مطلق در بيابان ،ترک مي کنند .واژه ي مصطلح براي عزلت و زندگيزاهدانه شليا
است ،لفظي که داللت بر آرامش و صلح دروني روان نيز دارد .پيش از آغاز يک
دوره ي شليا ،داوطلب مي بايد در وجدان خود کاوش کند تا معين شود که آيا
او آمادگي الزم جهت اين شيوه زندگيزاهدانهرا دارا است .او نمي بايست از به جا
آوردن دعاياي شرعي غافل شود و بايد براي خود پدري روحاني انتخاب مي
9

کرده ،که تنها کسي بوده است که حق و يا حتي تکليف اين را داشته است که
در طي زمان گوشه نشيني اوبه ديدارش برود .تمام نوشته هايزاهدانهنقش مهم

هدايتگر روحاني(مذهبالنا،راهنما) را برجسته مي کنند .کسي که به گفته ژان
دُ دالياتا 17مي بايد غني از رازهاي خداوندي بوده و کسي باشد که کارآموز پيکار
درون وسختي هايي را که درمسير روحاني خويش با آنها مواجه مي شود ،با او
در ميان بگذارد .مدت زمان آماده شدن درصومعه مي توانسته بين سه تا دوازده
سال باشد .ورود به حجره مانند يک روز جشن در نظر گرفته مي شده که تقديس
قوداشا حجره ناميده شده؛ با يک مراسم رسمي جمعي به همراه آيين دست
گذاري يک شب زنده داري در نيايش ومراسم عشاء رباني.

عرفان
اين شيوه ي زاهدانه دشوار ،زايش يک ادبيات پراهميت عرفاني را ميسر کرد
که يکي از بزرگترين افتخارات کليساي نينوا -شرقي ست؛ که در سده هاي هفتم
و هشتم با نويسندگاني چون ساهدُنا ، 18اسحاق نينوا ،ژان دُ دالياتا و ژوزف هازايا
به نقطه ي اوج خود دست يافت و مشخصه اش تأملي عميق بر روي تجربه درست
خداوند در نور انجيل بود که بي شک به ترجمان هاي نينوايي و از منابع روحاني ِ
يوناني و نينوايي خوانده مي شد .در ابتدا معرفي اي از نويسندگان مهمي بکنيم
که نامشان در فهرست گزيده نيامده است :آبراهام دُ نپتر .19اصليت اش متعلق به
شمال عراق بود و در حدود اواخر سده هفتم مي زيست .او چندنامه بر روي زندگي
17
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روحاني نوشته است که تأثير آنها حتي درخارج از فضاي خاص صومعه کليساي
شرق به مشام رسيد .سيمئون د ـ تيبوته . 20پزشک و راهب ،سيمئون (سده )7
رساله مهمي را به نگارش درآورد که در آن هفت گام سير و سلوک را توصيف مي
کند .او به اسم خود دـ تيبوته که به معني "از رحمت ايزدي" است ،به خاطر جاي
زيادي که فيض الهي در وي به خود اختصاص داده مديون است ،که اين پوينده
خدا را به دانش عرفان رهنمون کرد .ساهدُنا؛ متولد ابتداي سده هفتم در منطقه
کرکوک ،پيش از آنکه اسقف بيت گرمايي 21در شمال عراق کنوني شود ،راهب
بيت آبه بود .معزول از وظايف اسقفي به خاطر حدس اينکه به مسيح شناسي
کلسدوُني (شوراي اسقفان کلسدوني) عالقمند شده ،به منطقه اِدِس پناه مي برد،
جايي که در آن ،او کتاب خود « از کمال» و چندنامهرا نگارش مي کند .او شايد
در ميان همه نويسندگان عرفاني نينواـ شرقي بيشتر به کتاب مقدس رجعت مي
کند .رساالتش مملو از ارجاعات برگرفته از کتاب مقدس است؛ به ويژه از عهد
جديد و مزامير داوود که به شکلي شخصي و بي حاشيه به رشته ي تحرير درآمده
اند .در ميان مراجع نينوايي که مؤلفين عرفاني آنها را از نظر گذرانده اند ،بي شک
جاي آن دارد که از ژان دَپَمه 22اهل سوريه نام ببريم که مشهور به ژان گوشه
نشين نيز بود (ابتداي سده ي  .)6با آنکه مسيح شناسي اش متافيزيست بود ،اما
او به شدت بر روي نويسندگان نستوري تأثير گذاشت .داليشو حتي او را "
سرشناس ترين عالم معرفت باطني (گنوستيک)" به حساب مي آورد .يعني کسي
که داراي شناخت عرفاني ويا باطني ست .به ويژه تقسيم بندي زندگي مسيحي به
20
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سه مرتبه جسماني ،رواني و روحاني او بود که عرفاي شرقي را الهام بخشيد و
ايشان با تناسب دادن اين تصوير به قريحه و تجربيات خود از آن استفاده کردند.
درنامهاي بسيار معروف ،ژوزف هازايا اين تصوير را در پيوند با گام هاي
زندگيزاهدانهدر نظر مي گيرد و آن را با روشي نمادين در مقايسه با مراحل متفاوت
راه پيمودن اسرائيليان از بيابان تا صعود شان به سمت " صهيون باشکوه " قرار
مي دهد .براي ژوزف هازايا خروج از دنيا و ورود به دير ،به خارج شدن قوم اسرائيل
از مصر شباهت داشت .در نظر او مصر به مثابه ي دنيا ست که به موجب پايبندي
هاي گوناگون اش مانع رسيدن تفکر بشر به خداست .همچون رفتن به هامون ،در
ورود به زندگي اعتکافي است که گام هاي جسماني آغاز

مي شود؛ يعني زندگي

موقوف به تمرين هاي بدني مانند روزه ،شب زنده داري يا زانو زدن برابر صليب.
اين گام يعني پارسايي خاص راهبان نستوري با به همراه داشتن وسوسه هاي
بيشمار شناخته شده .اين تنها عشق محض (رحمت نفسه ها) است که راهب را
وامي دارد از زندگي آسوده ي پيشين در "مصر" رويگردان باشد .با قواعد زندگي
زاهدانه ،رياضت و اطاعت از راهنماي روحاني است که ره آموز از پس افکار کژي
که با او وارد دير شده اند ،برمي آيد تا در نهايت او به خلوص (دکويتا) ،به قله ي
زندگي جسماني برسد .اين بازگشتي به حالت طبيعي انسان است و بازيابي
"بذرهاي فطري" اي ست که خداوند در ذات آفرينش نخستين انسان پيش از
سقوط آدم اب البشر بکاشت .به فيض خداوند ،ره آموز قادر به سير و سلوک در
موجودات دنيا و ارتباطشان با خداست .انديشه هاي گوناگون فراواني که از دنيا
ناشي مي شوند مرده اند و به جاي آنها افکاري استوار ريشه کرده اند که منبعث
از همان بذرهاي فطري اند .براي ژوزف هازايا نائل شدن به وضعيت خلوص ،همان
12

زمان ِ "گذر از رود اُردن و نبرد با ملتي بيگانه است که در ارض موعود ساکن
شده اند" ،يعني ترک صومعه و عزلت نشيني در حجره .ژوزف دقت زيادي به
خرج مي دهد که به روشي جزء نگارانه چگونگي اين انزواي تازه را توصيف کند؛
به خصوص در طي اولين سالهاي گوشه نشيني بايد روز خود را نظام داد :نيايش
طي ساعت ها ،هفت بار در روز ،از بر خواندن مزامير به همراه غور در آن براي
يافتن معنا ،دعا و نيايش برابر صليب ،مطالعه عهد جديد و"کتاب پدران کليسا" و
سخنان حکيمانه پدران کليساي مصر ،کار يدي و شب زنده داري« .ملت هاي

بيگانه»اي که بايد به جنگشان رفت اساسا هفت شيطاني هستند که اِوَگر لوُ
پُنتيک 23از آنها ذکر مي کند که بر ذهن او چون افکاري بد متبادر مي شدند؛
مانند بيزاري از زندگيزاهدانهو يا براي مثال بي حوصلگي و خشم نسبت به راهنماي
روحاني .اوج مرحله رواني دومين گام خلوص است که متمايز از اولي است .آن را
شپويتا 24مي گويند ،مفهومي که داللت بر زاللي جان دارد و بر شفافيتي به دنياي
روحاني که اجازه ي سير وسلوک در موجودات عقبي و ادراک کتب مقدس را به
طريقي روحاني مي دهد .همه ي اينها در راهب سبب نوعي شگفتي مي شود که
خود را به صورت نيايش و تأمل دايم و اشک شعف بي امان ،نشان مي دهد .اينها
جداي از اشک توبه مرتبه جسماني ست .مرحله پاياني گام زندگي در روح القدس
است .در قياس با "صيهون با شکوه" ،اين حالت تنها به معدودي از راهبان عطا
مي شود که شايسته ديدن خوشبختي آينده قضاوت مي شوند .مشخصه ي اين
حالت توقف کامل تمام فعاليت هاي نيروي عقاليي و رواني است .به عکس گام
هاي آغازين ،ديگر نه جنگ دروني اي هست و نه ستيزي از نوع .راهب به تمامي
Evagre le Pontique
shapyutâ
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23
24

تحت نفوذ روح القدس است که او را در مسير "طي طريق" رهنمون مي شود که
به مکاشفه ي تثليث مقدس و مسيح در الوهيتش مي انجامد .اين تقسيم بندي
سه بخشي در نزد بيشتر نويسندگان عرفان کليساي شرق به گونه ها و لحن هاي

متفاوتي به چشم مي خورد .در ميان منابع يوناني مي بايد تأثير اِوَگر لوُ پُنتيک
(346ـ  )399را به حساب آورد که بسياري از آثارش از سده پنجم ،کمي پس از
مرگش به زبان نينوايي ترجمه شدند .دو نويسنده کليساي شرق ،بابايي بزرگ و
ژوزف هازايا نظرياتي در باب « فصل هاي معرفت» تحرير کرده اند؛ اثري که در
آن اِوَگر انديشه نظري خود از سير و سلوک هاي گوناگون را شرح مي دهد که با
آنها به شدت بر مؤلفين نستوري تأثير گذارده است .درنامه اش « در باب نيايش
» اِوَگر صحبت از نيايش محض يا روحاني مي کند که براي او سلوک خالص و
حذف افکاري ست که ريشه ي مادي و جسماني دارند .اسحاق نينوا نيزاين مفهوم
نيايش محض را به کار مي برد اما از نيايش روحاني جدايش مي بينيد ،که براي
او از آن ديگر واالتر است .برعکس آنچه که از کلمه نيايش اعاده مي کنيم ،در واقع
اين عمل يعني متوقف کردن نيايشي که از منش بي کنش ناشي مي شود .ديگر
فعاليت انساني اي وجود ندارد بلکه همه ،فرمانبرداري همه جانبه است .در کنش
روح القدس جاذبه اي ست توسط روح که عارف را در شگفتي برابر " شکوه
خوشگوار" خدا فرو مي برد .قائل شدن تفاوت بين نيايش محض و نيايش روحاني
با نگاه اسحاق نينوا ،شباهت به همان تفاوت بين حالت روان و حالت روحاني دارد.
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ب -زندگي زاهدانه کنوني
از بيشمار ديرهايي که در زمان سلسله عباسي وجود داشت ،تعدادي چند تا
به سده هفدهم باقي نماند که کمابيش در شمال عراق کنوني واقع بودند.
پراهميت ترين آنها دير ربّان هورمزد بود که اقامتگاه اسقفي بين  1504تا سده
هجدهم بود .در  1743اين صومعه همچنان پنچ ،شش راهب در خود منزل
مي داد ،اما احتماال پس از مدتي بعد از ويراني اش به دست سربازان حکمران
ايراني ،نادر شاه ،در  1734رها گرديد .در آغاز سده نوزده ،يک مسيحي کاتوليک
(کلداني) از ناحيه ي ماردن ،25به نام گابريل دانبوُ 26به کشيشي از سنت کليسايي
التين ،ساکن حَلَب (سوريه) ،ميل خود را مبني بر راهب شدن اعالم کرد .کشيش
به او توصيه کرد که وارد اجتماع رهباني التين يا ماروني نشود بلکه در دل
کليساي کلداني خود تشکيل يک زندگي زاهدانه را بدهد .در  1808گابريل
موفق شد با دو همراه ديگر در ويرانه هاي ربّان هورمزد به رغم مخالفت ضمني
ژان هورمزد ،اسقف موصل و اسقف اعظم پسين کلداني ،ساکن شوند؛ چراکه او
مي ترسيد عايدي حاصل از دارايي دير براي خانواده اش را از دست بدهد .دو
سال پس از آن ،اين تأسيس نوظهور ،بيست تن راهب را شامل مي شد .در
 1845گابريل دانبو براي کسب موافقت جهت ساز و بنا به رم رفت که اين امر
عجالتا در سال  1830مورد موافقت قرار گرفت .در بازگشتش دو سال پس از
آن ،وي و سه تن از راهبان قرباني سربازان پاشا کُرد روان دوزي 27شدند که با
يکي از دست نشاندگان خود در جنگ بود .در  1845پاپ گرگوار شانزدهم با
25
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عنوان موجز "موناشُروم انستيتوتا" ،28بر اجتماع رهباني ِ ربان هورمزد صحه
نهاد .در 1869بخاطر امنيت بيشتر ،راهبان تصميم به بناي ديري تازه در دره
روبروي صومعه پيشين گرفتند که آن را وقف " بانوي مقدس بذرها و حامي
خرمن ها (مريم)" کردند .تنها تعدادي از راهبان در ربان هورمزد باقي ماندند
(براي توصيف دير تازه مرمت شده پس از آنکه تا حدي در جنگ برابر کردها
ويران شده بود) .اسقف اعظم اُدُو 29نزد راهبان هورمزد بود که تعليم گرفت.
قاعده جديد اجتماع رهباني با توجه به اندکي اصالحات ،الهام گرفته از
قاعدهزاهدانهي اجتماع رهباني آنتونن ماروني ،30توصيف شده به سال 1740
است .از طرفي با پذيرش توجهي ويژه به زندگي ِ در سلوک و به پا داشتن مراسم
رباني ،در سنت زاهدانه شرق جاي مي گيرد؛ و از طرف ديگر با نگاهي به اجتماع
رهباني رسالت پيشه غرب ،گرايشي نيز به تبليغ (مذهبي) دارد؛ به اين صورت
که راهبانش به امرِ کشيشي ،مطالعات علمي و آموزش مشغولند و نقش مهمي
را در کليساي کنوني کلداني ايفا مي کنند .همچنين دو اجتماع رهباني خواهران
روحاني وجود دارد که عبارتند از  :دختران مريم مطهر (تأسيس  )1922و
اجتماع رهباني خواهران قلب مقدس ( .)1915در سخن پاياني شوراي اسقفان
جهت کليساهاي آسيا ،به نوامبر  1999پاپ ژان پل دوم راجع به کليساي ما و
اهميت عرفا و راهبان اش گفته :
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«روح مُبلغي اجتماع مذهبي شرق بين النهرين ازسده سوم تا چهارم با
مرکزيت اِدِس)Edesse

بسيار برجسته است .اجتماعات مذهبي

زاهدانه بين النهرين نيرويي اساسي براي انجيل گستري درآسيا ازسده
سوم به بعد ايجاد کرده بودند .اين نيروها جان روحاني کليسا رافراهم
آوردند ،به ويژه درزمان آزار و اذيت ميسحيان »...

در ماه اکتبر  ،2012در مجمع اسقفان مخصوص کليساهاي خاورميانه که در
شهر روم برپا شده بود ،اسقف کلداني  -کاتوليک تهران ،اسقف رمزي گرمو در
يکي از روزنامههاي ايتاليايي نکاتي را مطرح کرده بود ،بخشي از سخنان ايشان
به اينگونه ميباشد":
 ...درباره زندگي عرفاني و رهباني ،همانگونه که ميدانيد ،اين طرز زندگي مسيحي
در شرق يعني در مصر و بين النهرين و پارت وجود داشته که بعدها در اروپا نيز
گسترش پيدا کرد.
در ايران ،در بازه زماني مابين قرن چهارم تا سيزدهم ميبينيم که صدها دير
و صومعه وجود داشته و اگر کليساي شرق که امروزه به کليساي آشوري -کلداني
مشهور است ،در آن زمان توانسته است مژده مسيح را تا چين و مغولستان و
هندوستان برساند ،به خاطر حضور همين ديرها و صومعهها بوده است که در آن
زندگي روحاني در سپاسگزاري و نيايش خيلي زنده و عميق بوده است .ميتوان
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درک کرد که اگر ماموريت کليسا در چنين زندگي روحاني ريشه نگرفته باشد ،
مانند درختي خواهد بود ،بدون آب که هيچ وقت ميوه نميدهد و خشک ميشود.
متاسفانه امروزه ،ميبينيم که اين زندگي روحاني در شرق ديگر وجود ندارد،
به نظر من مهمترين دليل اين وضعيت رنج آور و اندوهناک ،در ايماني است که
ضعيف شده و همچنين به اين دليل است که به فعاليتهاي مختلف اهميت
بيشتري از دعا و تعمق داده شده است .خطر تندروي در فعاليت رسالتي ،آناني
را تهديد ميکند که مسئوليت شباني به عهده دارند زيرا که بها دادن زياد به
فعاليت و اعمال ثانويه ،باعث فراموش شدن اصول ماموريت ميگردد.
به ياد ميآوريم مژده مسيح و اتفاقي که در خانه مريم و مرتا افتاد ،که خود
عيسي اعالم کرده مريم که در پاي او نشسته بود تا کالم او را بشنود ،مناسبترين
موقعيت را انتخاب کرده و عمل بنياديني را انجام داده است

زايش و نوزايي
بياييم اين جمله شگفت را که کمي پيش تر بيان کرديم دوباره به ذهن
بياوريم  « :در سده هفتم ،عصر طاليي زندگي زاهدانه شکل گرفت .شمارش
شده که يک سوم از جمعيت مسيحي بين النهرين به زندگي زاهدانه
مي گرويدند ».بنابراين مي توان تأثير اين راهبان را بر روي مسلمانان به
محض رسيدنشان به امپراتوري پارس ،حدس زد و نيز مي توان فهميد که چگونه
18

ايشان عميقا بر روي اذهان نفوذ داشته اند .هم امروز نيز ما ردپاي اين تماس ها
را در شعرعرفاني کهن ايرانيان مسلمان پيدا مي کنيم ،آنچه که به ايشان
کمک ميکند پايبندي و قانون محض را در زندگي مؤمنانه شان پشت سربگذارد.
پس ميتوانيم درک کنيم که کشور ما امروزه تا چه اندازه به شهادت
مسيحياني که بعد از تعميد يافتن کامال زندگي خود را به خداوند تقديم کرده
باشند ،احتياج دارد.
به عالوه بي فايده نخواهد بود که خاطرنشان کنيم ،زندگي زاهدانهايي که
درعراق (کنوني) به دليل آزار و اذيت خاموش شده بود ،توانست به لطف پاسخ
يک تعميد گرفته ،به حس "فرا خوانده" شدن اش ،بار ديگر احيا شود .به جاي
انتخاب يک راه حل آسان و ورود به صومعه ايي التين يا ماروني ،بيرون از کليسا
و کشور خويش ،صبوري پيشه کرد تا زماني که خداوند به او اجازه بنا نهادن
ديري را در بطن کليساي خود به وي بدهد .آنچه به سده نوزدهم درعراق ممکن
شد ،دراميدي را به روي سرزمين و کليساي ما مي گشايد که بسيار به آن
نيازمند است...
« چرا که هيچ از براي خداوند نا ممکن نيست».
(انجيل لوقا1،37وکتاب پيدايش )14 ،18
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اينک مي توانيم با افراهات ،حکيم پارسي آشنا شويم ،مبدع حرکت " بني
قيامه" در بطن کليساي پارس.

فصل اول
افراهات ،حکيم پارسي چه کسي بود؟
الف -زندگي و معنويت اش
با توجه به زندگي نامنتظر اين حکيم ايراني کمتر نويسنده اي به اندازه ي او
چنين پنهان مانده است .در واقع رويدادنگاران قديم به زحمت اسمي از او برده
اند و تاريخ نويسان امروز مي بايد به يادداشت هايي به نهايت خالصه و به شدت
تکه تکه از متن رساالت بسنده کنند :افراهات از والديني بي دين به دنيا آمد؛
ايمان آورد ،و زندگي راهبي را برگزيد؛ سپس برتر پارسايان شد «،شکل گرفته
از شايستگي در کليسا و به گماني داراي مسئوليت اسقفي» .به همين ترتيب
تاريخ تولد و وفات او نامشخص هستند و نيز مکان دقيقي که او در آن مي
زيسته؛ البته بي شک در منطقه ي نينواـ موصل و در دير مار متايي بوده است.
اسم افراهات دير مطرح شده و هميشه با نامگذاري اي بسيار قديمي تر که همان
«حکيم ايراني» مي باشد ،همراه بوده است .همين صفت حکيم با مجموع معاني
اش است که نام راستين نويسنده رساالت هستند .درنامهدرخواست ،که نگارشي
به سبک مکاتبه اي است ،ما در سنت کتاب مقدسي ِ کاتبين متون و مفسرين
کالم مقدس هستيم ،که به ايشان همچنين «حکيم» گفته مي شود .اين همه
يعني «گشودن ابعاد روحاني ِهوش» براي «دريافتن» چيزي از متن کتاب
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مقدس .نگارش رساالت به ترتيب الفبايي (زبان) آرامي ،به شيوه کتاب هاي
امثال سليمان است .لحن افراهات با لحن درآمد بن سيرا قابل قياس است ،و
جستجوي خرد ،گنج خداوندي ،تنها دل مشغولي اوست :از اين سرچشمه است،
که او براي پخش فروتنانه شناخت دريافت شده از لذت خوب خداوندي برداشت
مي کند.
بنابر همين سنت ،استادان « تلموت » (کليميان) نيز به نام حکيم (حخاميم )
خوانده مي شوند؛ اما ايشان خود را « پيروان حکيم » ( تلميدي حخاميم )
مي نامند .به همين ترتيب افراهات خود را حکيم در نظر نمي گيرد بلکه « پيرو
کالم هاي مقدس» مي خواند .اين يگانه نامي ست که در پايان گزارش  22به
خود نسبت مي دهد ،به اين معني که با تکيه به ظهور منجي و انتشار روح
القدس ،رازهاي کالم مقدس بر همه ايمان داران آشکار مي شود و نه تنها به
ملتي خاص و يا به سطحي از هوشمندان ،و در اين راستاست که او(افراهات)
خود را از يهوديت بري مي کند .تا آنجايي که به اصليت افراهات اشاره شده،
توافق بر اين است که وي را با اعتماد به بخش هايي از رساالت ،مشرک بدانيم
 « :ما که بت ها را رها کرديم و آنچه را که پدرانمان براي ما نهادند شيادي
خوانديم » ؛ « او ما را مانع شد که راه مشرکين و سامريان را پيشه کنيم ».
برهان ها محتمل اند اما مطلقا قانع کننده نيستند چراکه شايد اين حکيم به نام
اقليت خودشان که از ريشه هاي گوناگون بود سخن گفته باشد؛ همين اصطالح
مي تواند در مورد توصيف اقليتي با اصليت يهودي به کار رود ،چراکه براي
افراهات مهم ترين گناه قوم اسرائيل بت پرستي بود .با اين همه به خاطر اسم
او ،و با قبول اينکه ابتداي شرح مختصر تئودُرا سنتي راجع به او باشد ،نظرات
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رسيده مبني بر اصليت مشرک افراهات را ـ بي شک نه با اطميناني محض ـ
مي پذيريم .اما بايسته است خود را به شناخت برتر از معمول او نسبت به کتاب
مقدس و سنت تفسيرشان ارجاع دهيم .پيشينيان او هر کس که بوده باشند،
مؤلف رساالت خود را چون استاد روحاني مرجع نشان مي دهد؛ نگراني هاي او
مردماني بودند که متاثر از براهين يهود (يا يهودـ مسيحيان) بودند و درمعرض
دلهره هاي جنگ و آزار و اذيت قرار داشتند .راهب بخوانيمش اما نه در مفهوم
تارِک دنيا يا انزوا گزيده ،دست کم نه در زماني که رساالت را مي نوشته است.
اگر او "عضو شيوه مذهبي " (يا " فرزندان عهد ") به حساب مي آمده که بعد
درباره اش خواهيم گفت ،مطمئنا با توجه به تجربه عرفاني و شناخت وسيع اش
از علوم کتاب مقدس ،جايگاه بااليي در ميان ايشان داشته است .او نظراتش را
مانند يک دکتر و استاد بيان مي کند ،همچون کسي که برايش آموختن يک
تکليف است .اين دروس ايده هاي ساده شخصي نيستند .حس احتياط در تمام
صفحات خود را نشان مي دهد؛ اما آنچه بيشتر در خور توجه است ،آزادگي نا
متداول داوري اش و بيان ايمان اش است که سرچشمه تمام آموزه هاي اوست،
به اين شکل که اين حکيم ،که اسقف بگويمش ـ که به نظر اينطور مي آيد اگر
بخواهيم به شرح (14نامه شوراي کليسايي) توجه کنيم ـ هرگز تالش نمي کند
قانون (حتي) مثبت کليسايي را تحميل کند که خطر آن برود که به ايمانداران
امنيتي اشتباه در رابطه با رستگاري شان داده شود .اوهر کس را به ضمير روحاني
آزاد خودش ارجاع مي دهد در قياس ِ به نفس با يکتا فرمان که همان محبت
است.
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ب  -نوشته هاي افراهات
اين حکيم پارسي نويسنده نسبتا پر کاري بوده است22 .رساالتي که از او
به دست ما رسيده بر طبق تعداد حروف الفباي آرامي و عالوه بر آن حاوي
نامهاي خاص براي شبانان کليسا است .اين نوشتهها آشنايي عميق با کتاب
مقدس و نيز سادگي زبان او بر طبق انجيل را نشان مي دهد .او در تأليفاتش
هميشه به کتاب مقدس خواه عهد قديم ،خواه عهد جديد رجوع ميکند .بايد
توجه کرد که رساالت افراهات با تفسير يهودياني که به وفور در بين النهرين
زندگي مي کرده اند نزديک است .اين نويسنده هيچ وقت خود را گرفتار
پيچيدگي کلمات يوناني که الهيدانان امپراتوري بيزانس از آن بهره مي جستند
 ،نمي کرد؛ زيرا هنوز نفوذ کليسأي بيزانس در امپراتوري پارس چندان ديده
نميشد؛ در نتيجه ارجاع هميشگي به کتاب مقدس شادابي و پرباري اين اثر را
نشان مي دهد و اينگونه مولف به ما مي آموزد که چگونه ما نيز مي توانيم مثل
او به شکلي بسيار ساده کتاب مقدس را مطالعه کنيم .در رابطه با پرسش هايي
که در زندگي روزمره خود داريم و در کوشش روحاني ،ما مي توانيم متون کتاب
مقدس را به موازات هم بياوريم و قياس کنيم ،و آنها را جمع بندي کرده تا
بتوانيم براي استفاده خودمان و برادرانمان به نور ژرف الهي پي ببريم و آنرا
بپذيريم .پس درابتدا طرحي را که نويسنده درارتباط با اين نوشتهها به ما داده
است مينگريم وبعد توصيه هايي راکه به خواننده مي کند خواهيم خواند
وسرانجام مي کوشيم به معناي اين اصطالح که خود او از آن فراوان استفاده
ميکند يعني بني قيامه پي ببريم.
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ت :طرح رساالت افراهات
اول طرح و عنوان اين 22رساالت را از خود نوشتههاي افراهات بخوانيم :
تمام اين يادآوري ها را من براي برادران و يارانمان نوشته ام،
اعضاي کليساي خداوند در هر دياري که باشند
تا که بخوانندشان
که ياد آورشان شود کوچکي مرا در نيايش هايشان
که بدانند من نيز گناهکارم و سست.
اما من ايمانم را
در فصل هاي نگارش شده ي پيشين نهاده ام.
نوشته ام :
اساس يعني ايمان ،و بر روي ايمان کارهايي که افزوده مي شوند .پس از "
ايمان" " ،دو فرمان عشق".
پس از " عشق"،
شرح "روزه داري و دستمايه اش" را نوشته ام
.پس از روزه داري
"  " ،نيايش ،ثمر و دستمايه اش" را نوشته ام.
پس از " نيايش"" ،درباره ي پيکار" را نوشته ام،
آنچه که دانيال نبي راجع به سرزمين ها نگاشته است.
پس از " پيکار"  " ،تشويق اعضاي گروه بني قيامه " را نوشته ام.
پس از "اعضاي گروه بني قيامه " " ،درباره ي دگرگوني " را نوشته ام.
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پس از " دگرگوني " " ،احياي مردگان" را نوشته ام.
پس از "احياي مردگان" " ،درباره ي فروتني" را نوشته ام.
پس از" فروتني" " ،شبانان و دکترها" را نوشته ام.
پس از " شبانان" " ،درباره ي ختنه" را نوشته ام ،اين پوچي به عبث ِ مردمان
يهودي.
پس از " ختنه" " ،درباره ي عيد پاک و چهاردهمين روز" را نوشته ام.
پس از " عيد پاک"" ،درباره ي شبات" را نوشته ام ،همان که يهوديان بدان
مي بالند.
پس از " شبات" ،يک سري ادله ،به خاطر کشمکش هايي که اين روزها رخ
داده است ،نوشته ام.
پس از "ادله" " ،درباره ي خوراک" را نوشته ام ،آنچه يهوديان نجس گويندش.
پس از " خوراک" " ،درباره ي اقوام " را نوشته ام ،همانها که وارد شدند و به
جاي اقوام پيشين ،وارثين شدند.
پس از " اقوام " ،نوشته و تفهيم کرده ام که خداي را پسري هست.
پس از " پسر خدا" " ،برضد يهوديان" را نوشته ام ،که بکارت را بي حرمت مي
کنند.
پس از جواب " درباره ي بکارت" ،بار ديگر در مخالفت با يهوديان نوشته ام که
مي گويند « :ثابت شده است که ما گرد هم خواهيم آمد».
پس از اين جواب " ،درباره بخشش به فقرا" را نوشته ام پس از" فقرا" ،شرح "
از ستم ديدگان " را نوشتم.
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پس از  ":ستم ديدگان " در انتها " درباره ي مرگ وزمانهاي آخر" را نوشته
ام.
اين  22گفتار را من به صورت 22نامهنوشته ام .دهنامهنخست رادر  648درزمان
پادشاهي اسکندر ،پسر فيليپ مقدوني نوشتم ،همانطور که در آخر آمده.

ج :نصيحت هايي به خواننده
حال ببينيم افراهات به خوانندگان خود چه نصيحت هايي ميکند :خودم
نيزسوال ترا ازخودم پرسيدم ،هرآن ،درآنچه برايت نوشته ام تعمق کن ،من به
گونه اي برايت نوشته ام که در توانم بود ودرخواندن کتب مقدس پشتکار بورز،
آنگونه که درکليساي خدا خوانده مي شود.
اين ده دفتر تکه تکه اي که برايت نوشته ام ،هريک منبعث از ديگري ست و
يکي به روي ديگري بنا شده است .از يکدگر جدايشان مکن .من براي تو از الف
تا واو نوشته ام؛ حرف به حرف .بخوان وبياموز؛ تووبرادران تو،اعضاي " اجتماع
رهباني "وفرزندان ايمان ما،شماياني که ازريشخند به دوريد،به بياني که در باال
برايت نوشته ام .به خاطر بياور آنچه تو را بدان توجه داده ام  :تا به اينجا من به
کلمه ي آخر در اين سخنان نرسيده ام ،دورم از آن! اين نيست و جزاين نيز هيچ
نيست .بدون بحث بي فايده ،ازآنچه ازمن (به تو) رسيده گوش بده و براين منوال
برادران مان ،فرزندان را ايمان را دنبال کن .هرآنچه بشنوي که به راستي سازنده
باشد ،پذيرا باش ،وهرآنچه مکاتب ديگر رامي سازد ،رد کن و به تمامي واژگونش
ساز ،چراکه ازمجادله ي بيهوده هيچ بنا نمي شود .دوست من!من چون يک
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حرفه ،براي بنا کردن به سنگهايي نزديک شدم که سنگتراشان دانا قلم زده اند
و در بنا جا داده اند و تمام کارگراني که براي ساختن رنج برده اند از صاحبِ
خانه مزد دريافت خواهند کرد

چ -مفهوم لفظ "قيامه"نزد افراهات
اصطالح آرامي"بني قيامه" عجيب به نظر ميرسد و با توجه به اينکه در زبان
آرامي معني خيلي عميق و وسيعي دارد بايد آنرا درک کنيم تا بتوانيم تمام
نوشتههاي افراهات را بفهميم .افراهات حدود  77بار واژه ي"بني قيامه" را به
کار برده است اما در  9خوانش گوناگون .پدر نگوگت در مقاله اي به نام «
ديرهاي نخستين کليساي نينوايي زبان» که در مجله ي « دوران مسيحيت
شرقي» در  1973چاپ شد ،به تفصيل واژه ي "بني قيامه" را در نزد افراهات
تحليل کرده است .در اينجا خالصه اي از اين مطالعه را مي آوريم.
 .1در ارتباط با ريشه ي کالم « ،قام » که به معني بيدار شدن و بر پا ايستادن است،
ما سه بار با واژه ي قيامت در معناي رستاخيز برخورد مي کنيم.
 .2در جاي ديگرما با اين واژه در معناي قامت سه بار برخورد مي کنيم ،که همواره
خود را با تمام اجزاء اش حفظ مي کند .در زمان مرگ و جدايي از روان ،بدن فرو مي
ريزد و از " قامت" منفک مي شود.
 .3هشت مرتبه ما اين واژه را در معناي پيمان مي يابيم ،قراردادي ديرپا با مشخصه
اي اجتماعي يا خانوادگي  :ازدواج يک« قيامه» است ،به همان صورت که توافق بين
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شاهان .براي مثال مي نويسد  " :زن قيامه شما " .او همچنين از قيامه يهوه با ابراهيم
سخن مي گويد ( ر.ک ،پيدايش7/15ـ )21و نيز با موسي ( ر.ک ،خروج3/ 24ـ)11
اين گونه عهدها تجاوز ناپذيرند و بايد بدان استوار و وفادار ماند.
 .4سي و پنج بار اين واژه در معناي پيمان با پاتريارخها آمده است ،با قوم برگزيده،
و در عيسي مسيح با ملتي تازه در خدا يعني کليسا .بنابران در اين معنا ،واژه ي
قيامه مي تواند جاي خود را به واژه ي يوناني دياتيکي به معني پيمان مذهبي بدهد.
 .5مسيح چهار مرتبه ،وقتي افراهات اشعيا  6 /52و روميان  27/11را تفسير مي
کند ،قيامه خوانده شده است .بت پرستي قوم برگزيده نخستين قيامه را از بين برده
بود و مسيح ،سراپا امين،
آمد تا که بر"قيامه" يا عهد
تازه با تمام اقوام مُهر تأييد بزند.
 .6کليسا در چهار جا "قيامه" خدا ناميده شده است که استوار بر روي صخره اي
بنا شده که همان مسيح است؛ وايمانداران نسبت به اين پيمان جديد که در
ملکوت خدا وارد مي شود ،بايد تا زمان مرگ وفادار بمانند ،چراکه مسيح خود
استوار و بدون تغيير به اين عهد باقي مي ماند.غسل تعميد ايشان ختنه ي قلب است
که مسلم مي باشد و ايماندار را با مهري نشان مي کند که تازمان بازگشت مسيح در
شکوه ،امکان تغييرش نيست
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-.7.افراهات اين لفظ رادرمورد کهانت عهد قديم به کارمي برد،کهانتي که قاطعانه به
مددالوي(کتاب مالکي نبي  )8/2بنيان نهاده شد .به شيوه اي مشابه و در خدمت
کليسا ،کشيشان پيمان جديد،خرسند از«قيامه» همانند هستند؛ چراکه به واسطه
عهدي ايشان با تقديس ودست گذاري خاص در پيوندند
-.8.گاهي افراهات اين واژه را درمعنايي مجازي استفاده مي کند ،براي مثال درمورد
ختنه که آن را "قيامه" مي نامد زيرا نشان يک پيمان است.
.-9.سرانجام ميرسيم به اصطالح "بني قيامه" که به ويژه برايمان مهم است .دربطن
کليسا ،اين مسيحيان "رازتقديس" را با دستگذاري اسقف دريافت نکردند .ايشان
کشيش وقف شده به خدمت رسمي نبودند بلکه گروهي خاص از متعهدان را درميان
تعميد يافتگان شکل دادند؛ به عبارتي عده اي زبده ،چراکه ايشان (پيمان)"قيامه"
ويژه را در زمان تعميد خويش بستند .بدين گونه متعهد در وفايي خاص وعالي به
انجيل درتمام جزئياتش بودند.

توضيحاتي چند در واژگان  :بني قيامه و ايحيدايا
آنچه باز هم نظر ما را در نزد افراهات به خود جلب مي کند ،لفظ ايحيدايا ،و
صورت جمع آن ايحيديهه است ،واژه اي که از ريشه احد مي آيد .اين واژه به
معني مجرد است ،بنابران يکتا نيت ،دنباله روي مسيح در يکتاپرستي اي حقيقي
است .مزامير داوود  86ما را دعوت به انکار تمامي ديگر اهداف زندگي مان و
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همه صنم هاي قلبي مان مي کند؛ و ما را اينگونه به نيايش مي خواند  " :قلب
مرا يکپارچه (واحد) کن تا نام ترا دريابم" .در واقع يکتاپرستي يک فلسفه
نيست بلکه کوششي ست براي داشتن تنها يک هدف و جستجوي همواره در
يگانه شدن با خداوند متناسب با ندا و لطفي که در زمان تعميد دريافت مي
شود؛ با نفي تمام بت ها ،يعني باقي اهدافي که قلب ما را چند پاره مي کنند،
مانند خودپسندي ،پول ،قدرت و لذت...خود مريم توانست به فرشته بشارت اقرار
کند که نيت او بکر ماندن است  " :من هيچ مردي به خود نشناخته ام ".خود
مسيح ايحيدايا ناميده شده ،چراکه نه تنها مجرد که پسر يگانه (وحيد) پدر
آسماني ست .اين افرادي که مجرد مي مانند ،ندايي دريافت کرده اند مبني
براينکه با ازدواج باعث از هم گسيختگي در زندگي شان نشوند ،همانگونه که
پلوس قديس ،در متني که اغلب افراهات از آن سخن مي گويد ،نوشته است " :
آنکس که ازدواج نکرده است دلمشغول امور خداست به اين معني که در صدد
چگونه خشنود ساختن خداوند است .اما آنکس که ازدواج کرده دلمشغول امور
دنياست ،چون مي جويد چگونه همسرش را خرسند کند؛ پس يکدل
نيست(".قرنتيان  )32/7اين ايحيدايه (جمع ايحيدايا) طبق پيمان بني قيامه
اعالم شده به وقت تعميد ،کامال با مسيح بر روي زندگي متمرکز هستند .در آخر
متوجه معناي لفظ ايحيدايا باشيم که به کلمه ي «  » Moineبه زبان فرانسه
(راهب) نزديک است ،زيرا «  » Monosبه زبان يوناني به مفهوم يگانه است.
بنابراين خيلي زود ،پس از آنکه آزار و اذيت ها (به مسيحيان) پايان گرفت،
کليساي شرق شاهد سربرآوردن صومعه هاي فراواني پر از راهب بود.

30

هدف و طرح « اظهارات »
افراهات به بني قيامه ها هدف و طرح نوشته هايش را با جمع بندي شرح
«درباره ي شبانان» توضيح داده است .سپس در پايان اثرش در شرح ِ  ، 22و
تمام کتابش را معرفي مي کند.
درابتدا طرح و عناوين  22اظهارات همان طور که ديديم
و اينک توصيه هايي که افراهات به خوانندگان و بني قيامه ها مي کند :
اقرار به ايمان
افراهات ملقب به حکيم ايراني ،در سده ي چهارم و در زمان آزار و اذيت
وسيع مسيحيان در دوران شاپور دوم مي زيسته است .وي  23خطابه يا به قولي
اظهارات بر روي موضوعات مختلف نوشته است؛ مانند روزه داري ،نيايش ،عيد
پاک ،رعايت شبات و غيره .قطعه انتخاب شده به موضوع ايمان مي پردازد  :ما
در آن اعتقادنامهاي را مي يابيم که نويسنده آن را به مثابه " ايمان کليساي
خدا" مطرح مي کند ،به اين معني که تنها يک اقرار به ايمان شخصي نيست .با
تکيه به زبان کتاب مقدس و رها از اصطالحات فلسفي نگارش شده (براي مثال
 :يکتا بودن پدرآسماني) به شکلي که براي ما در سمبل ايمان ،تنظيم شده در
مجمع اسقفان نيقيه با آن مواجهيم؛ درست کمي پيش از زمان حيات افراهات.
اي دوست  ،بيا تا خويش را به ايمان نزديک کنيم که آثار توانمندش اينچنين
پرشمارند  :به راستي که ايمان تا فراز آسمان بلند است .بر سيل پيروز است و
هم اوست که به آنچه عقيم است توان زايش دهد .اوست که از شمشير نجات
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بخشد و از گور بيرون کشد .اوست که تنگدستان را ثروت و اسيران را آزادي
دهد .اوست که رنج کشيدگان را رهايي دهد و آتش ها را براندازد .دريا را شکاف
دهد و در صخره رخنه کند .آناني را که در عطشند آب ِ نوشيدن دهد و گرسنگان
را سير کند .اوست که زندگي را به مردگان بازدهد و از هاويه بيرون آورد .امواج
را به سکوت بخواند و بيماران را شفا بخشد .ارتش ها را او فاتح است و باروها را
اوست که ويران کند .و هم اوست که پوزه ي شيران ببندد و شعله ها را خاموش
کند .خودپسندان را کوچک کند و فروتنان را به شکوه راهبر شود .تمامي اين
آثار توانمند به موجب ايمان است که انجام شدني ست .و اينک ،آنچه ايمان
است  :اعتقاد به خدا ،که سرور همه کس اوست و آفريننده ي آسمان و زمين و
دريا و هرآنچه در آنهاست؛ که آدم را به صورت خويش آفريد ،که تورات را به
موسي بخشيد و از روح خويش در پيامبران نهاد و در نهايت مسيح موعود را به
جهان فروفرستاد؛ که ما را اعتقاد به جان يافتن مردگان است و سرانجام اعتقاد
به راز تعميد .ايمان کليساي خدا اين است.
که گذرکنيم ازمراعات ساعات وشبات وحالت ماه وزمان ،از فال و ُيمن ،افسون
وجادو ،ازعياشي وشکم چراني ،ازنظريات عبث که آالت بدي هايند و از زبان
بازي به سخنان فريبنده ،از بد دهاني واز زنا .که شهادت دروغ برزبان مان جاري
نشود ،که دوگويي نورزيم .به راستي اينانند آثارايمان که بر روي سنگ حقيقي
جاي گرفته اند يعني مسيح ،برروي آن کس که تمام بنا از آن ،رو به باال سازه
بگيرد .اين متن ريشه داشتن آموزشهاي افراهات رادرکتاب مقدس به ما معرفي
مي کند.
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فصل دوم
نظام بني قيامه
الف – بنيانهاي نظام قيامه  :ايمان و نيکوکاري

ايمان :
چکيده ايمان مسيحي که در اينجا معرفي مي شود ،سادگي افراهات (به فارسي
امروزي فرهاد) را نشان مي دهد  :او بنيان هر چيز را بر کتاب مقدس قرار مي
دهد ،بي آن که به آن دسته از اصطالحات يوناني اشاره کند ،که چندي بعد،
سبب تکميل و پيچيدگي اين شرح ايمان خواهند شد .متن افراهات در اينجا
مي آيد :

اعتقادنامه شخص خردمند
و اينک ايمان اين است :
که به خدا ،خداوند همه ايمان داشته باشيم،
او که آسمان ،زمين ،درياها ،و هرآنچه که در آنهاست را آفريد،
او که آدم را به صورت خود آفريد،
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او که تورات را به موسي داد،
او که روح خود را در پيامبران فرستاد
و او که سرانجام مسيح خود را به جهان فرستاد.
که به برخاستن مردگان از مرگ ايمان داشته باشيم
و باالخره اين که به راز تعميد ايمان داشته باشيم.
چنين است ايمان کليساي خدا.

در ادامهء اين شرح ،افراهات اعمالي را نيز ذکر مي کند که مي بايد زندگي
مسيحيان را از يهوديان ،که در بين النهرين بسيار پرشمار بودند ،متمايز کند.
پس از مشخص کردن نکته هاي اساسي اين درس اخالقي ،او چنين تصريح مي
کند که همه زندگي ما بايد بر بنياد صخره ،مسيح ،بنا شده باشد.

[اين] که خود را از رعايت آداب
ساعتها و سبتها ،ماهها و فصلها،
طلسم ها و فال ها ،افسونها و جادوها،
از شهوتراني و پرخوري ها،
از تعاليم بيهوده اي که ابزارهاي آن شريرند
و از اغواگري سخنان فريبنده،
از دشنام و زنا رها سازيم.
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که شهادت دروغ نداده
و که گفتار و کردارمان دوگانه نباشند.
در واقع ،اعمال ايماني که بر آن صخره راستين ،يعني مسيح ،تکيه دارد ،اينها
هستند ،صخره اي که بر او همه عمارت بنا مي شود.

نتيجه
اي دوست من ،هنوز بسيار چيزهاي ديگر درباره ايمان در نوشته هاي مقدس
هستند .اما اين اندکي که به تو نوشته ام ،در ميان آن همه چيز ،من آن را براي
نيکوکاري تو يادآوري کردم ،تا که تو آن را بداني و به ديگران بياموزي ،تا که تو
باور داشته باشي ،و که ديگران تو را باور کنند.
و آنگاه که اعمال ايمان را خواندي و آموختي ،تو همانند زمين کشت شده اي
خواهي بود که بذر نيکو در آن افتاده است (متي 8 :13؛ مر 9 :4؛ لو  )8 :8و
محصول داده است ،صد ،شصت و سي به ازاي يک بذر.
و آنگاه که به نزد خداوند خود خواهي رفت ،او تو را خادم نيکو ،دورانديش و
وفادار (متي  )21 :25خواهد خواند که به لطف ايمان بزرگش ،به ملکوت خداوند
خود داخل شده است.

شرح ايمان در اينجا پايان مي يابد.
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شرح محبت
نيکوکاري :
در شرح دوم خود ،حکيم ايراني مي کوشد تا يگانه حکم منجي ،که بر اساس
سخن يوحناي رسول ( 1يو  )7 :4همانا نيکوکاري است ،را شرح دهد :
«هر که محبت مي کند از خدا زاده شده و خدا را مي شناسد...
زيرا خدا محبت است»

چکيده  :همه چيز بستگي به فرمان محبت دارد

 .1اي دوست من ،يقين دارم که همه شريعت موسي و نوشته هاي پيامبران
به دو فرمان بستگي دارند .در واقع نجات دهنده ما مي گويد :تورات و نوشته
هاي پيامبران به اين به دو فرمان بستگي دارند  :خداوند خداي خود را با
همه جان ،با همه نيرو و با همه توان خود محبت کردن ،و همنوع خود را
همچون خود محبت نمودن (مت 40-37 :22؛ مر  ،31-29 :12لو 27 :20؛
تث  .)5 :6تا آنجا که کسي که با يقين از آنها اطاعت نمي کند ،تورات و
نوشته هاي پيامبران نمي توانند او را متقاعد کنند (لو .)31 :16
 -2بنابراين پس از ارائه ايمان ،نگارنده نيکوکاري را نتيجه مي گيرد و دو فرمان
عهد عتيق را همانطور که بوسيله عيسي ارائه شده بودند ،يادآوري مي کند :
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محبت خدا و محبت همنوع (مت  .)40-37 :22او اين دو فرمان را در سرتاسر
عهد عتيق مطالعه مي کند ،سپس آن را با ايمان ارتباط داده و نيکوکاري را،
همانطور که مسيح آن را بوسيله زندگي و کارهايش به ما آموخت ،بويژه درباره
بخشش خطاها ،مطرح مي سازد.

در رابطه با شرح پيشين :ارتباط ميان ايمان و محبت
 همه اينها را به تو نوشتم ،اي دوست من ،زيرا در ابتدا ،در نخستين گفتارم
درباره ايمان ،به تو نشان داده بودم که بر روي ايمان است که اين «نظام»
مي تواند بنياد نهاده شود ،فرماني که ما بر پايه آن استوار شده ايم.
در اين گفتار دوم خود ،به تو نوشتم تا به ياد تو بياورم که همه شريعت
موسي و نوشته هاي پيامبران به دو فرمان بستگي دارند ،همانها که نجات
دهنده ما درباره آنها گفت که همه شريعت موسي و نوشته هاي پيامبران را
در بر دارند.
در حالي که شريعت در بر دارنده ايمان است ،و اين در ايمان است که
محبت راستين جاي مي گيرد ،آن محبت راستين بر اساس اين دو فرمان
 :که انسان خداوند خداي خود را محبت کند ،و همنوع خود را نيز مانند
خود محبت کند.
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فرمان دوگانه محبت ،بخشش خطاها

 .1پس به من گوش فرا ده ،اي دوست من ،که به تو از محبت بر اساس اين
دو فرمان مي گويم.
هنگامي که آن جان بخش ما آمد ،شور محبتش را به ما نشان داد .در
واقع او به شاگردانش مي گويد « :اين فرمان من است ،که يکديگر را محبت
کنيد».
افزون بر اين ،براي آن که به آنها نشان دهد که محبت چيست ،او اينچنين
به آنها گوشزد مي کند« :دشمنان خود را محبت نماييد ،و براي لعنت
کنندگان خود برکت بطلبيد ،براي آناني که شما را آزار مي دهند و شما را
نفرين مي کنند دعا کنيد» (مت 44 :5؛ لو  ،)28-27 :6و باز به آنها مي
گويد« :اگر کسي را محبت مي کنيد که شما را محبت مي کند ،نيکي شما
در چيست؟ در واقع اگر کسي را محبت مي کني که تو را محبت مي کند،
بي ايمانان نيز چنين مي کنند  :ايشان کسي که آنها را محبت مي کند را
محبت مي کنند» (مت 46 :5؛ لو  .)32 :6باجگيران و گناهکاران نيز چنين
مي کنند .اما شما ،از آنجا که پسران خدايي خوانده شده ايد ،که در
آسمانهاست ،بايد همانند او باشيد که حتي ناسپاسان را نيز محبت مي
کند» (لو .)35 :6
نجات دهنده ما همچنين مي گويد « :ببخشيد و بخشيده خواهيد شد،
بدهيد ،و به شما داده خواهد شد» (لو  .)38-37 :6و همچنين با هشدار
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مي گويد  :اگر تقصيرهاي مردم را نسبت به خود نبخشاييد ،پدر نيز
(گناهان) شما را نخواهد بخشيد» (مت .)15 :6
در واقع او اينچنين به ما گوشزد مي کند « :اگر برادرت به تو خطا ورزد ،او
را ببخش ،و حتي اگر او در يک روز هفت بار به تو خطا ورزد ،او را ببخش»
(لو .)3 :17
 .2هنگامي که شمعون پطرس اين سخن را شنيد ،به نجات دهنده ما مي
گويد « :اگر برادرم به من خطا ورزد ،تا چند بار بايد او را ببخشم؟ آيا تا
هفت بار؟» خداوند ما به او مي گويد « :نه تنها هفت بار ،بلکه تا هفتاد
مرتبه هفت (بار) .حتي اگر  490بار به تو خطا ورزد ،در يک روز بر او
ببخش» (مت .)22-21 :18

بخشايش خطاها در عهد عتيق .هفتاد هفته
از آنجا که او مانند پدر نيکويش است که بارها اورشليم را بخشيد  :با
فرستادن پسران اسرائيل به تبعيد بابل ،او آنها را در آنجا به مدت هفتاد سال
مجازات کرد .اما چون دلهايش مانند تبعيد شدگان متاثر شده بود ،آنها را
بوسيله عزراي کاتب در کشورشان گردهم آورد .او آنها را بارها در ميانه روز خود
بخشيد ،پس از هفتاد هفته سال ،يعني  490سال.
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ب – اعضاي نظام
افراهات در ششمين شرح خود ،هدفي را که به هر عضو بني قيامه پيشنهاد
مي کند را به تفصيل شرح مي دهد .اين به سادگي همان تقدسي است که
خداوند عيسي پيشنهاد کرد و خواهيم ديد که نگارنده ما خود را نزديک به
انجيلي نگه مي دارد که آن را مطالعه مي کند و تقريبا در هر سطر نوشتار خود
از آن نقل مي کند ،و در نتيجه نوشتار او رنگي از سادگي و نيز از ژرف انديشي
دارد ...او اندرزهاي بسياري مي دهد تا هر کسي بتواند به هدف دعوت الهي
خويش برسد .ما برخي از اين اندرزها را برگزيده ايم که هدف کساني را که
خواهان عضويت در اين گروه هستند را به خوبي توصيف مي کنند .به اين ترتيب
آن کساني در ميان ما که گمان مي کنند که به زندگي روحاني فراخوانده شده
اند خواهند توانست اراده خداوند را درباره خود تشخيص دهند.
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فصل سوم
نظامي که بر تعميد بنا شده و بايد در نبرد زيست شود
الف :تعميد
بههنگام خواندن اين سند در مورد اعضاي نظام ،سندي که در ميان ساير
نوشتههاي حکيم پارسي اساسي است ،برخي از خوانندگان ما شايد تعجب کنند
که چرا هيچ پاراگراف نسبتاً طوالني به تشريح مفهوم تعميد نميپردازد .همين
امر در خصوص ساير رساالت افراهات صدق ميکند .با اين حال ،او بهخوبي
ميداند که اين اندرزها که از انجيل اخذ شده است ،نميتوانند تنها به واسطه
انسان دنبال شود ،بلکه فيض خدا و قدرت روحالقدس براي اين امر ضروري
است .پس چرا بررسياي خاص و مبسوط در خصوص تعميد نمييابيم؟
دليل آن بسيار ساده است :کل نوشتههاي اين نگارنده مربوط به «فرزندان
عهد» (بني قيامه) ميباشد .اما اين دعوت به خدمت نوعي خاص از زندگي بر
اساس روحانيت و مطالبات تعميد و تقديس براي عيسي مسيح است ،و اين
ريشهاي است که از آن تماميت زندگي در ژرفاي اتحاد عرفاني و شهادت در
بطن کليسا شکل ميگيرد .بنابراين ،گرچه هيچيک از رساالت حکيم پارسي
بهطور خاص به روشن ساختن مفهوم تعميد اختصاص نيافته ،اما اين موضوع را
در تمام نوشتههاي او باز مييابيم .درک ما اين است که اين متون بهطور خاص
خطاب به تعميديافتگان نوشته شده ،تعميديافتگاني که عضو نظام هستند .اين
نکته را از اهميتي درک ميکنيم که براي متن جدعون در کتاب داوران 8-1:7
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و براي موضوع جنگ مقدس قائل شده است که با نهايت حيرت ،به موضوع
تعميد پيوند يافته و غالباً در اين رساالت مختلف تکرار شده است.
از هماکنون ،و در ارتباط با تعميد ،اين نکته را کشف ميکنيم که نويسنده
مورد نظر ما ميداند که آناني که فرا خوانده شدهاند تا مطالبات اين راز مقدسِ
اوليه را بهطور عميق زندگي کنند ،بايد در نبردي با «دشمن» و با وسوسههايش
درگير شوند ،نبردي بيرحمانه که در تمام زندگي ادامه خواهد داشت .اما اين
نبرد نه تنها از لحظه تعميد آغاز ميشود ،بلکه در اين راز مقدس ،روحالقدس
مدافع را دريافت داشتهايم که اين امکان را فراهم ميسازد تا در اين آزمايش
طوالني و پيروزي نهايي ،وفادار باقي بمانيم .اينک بررسي کوچکي را تقديم
ميکنيم که به دست نويسنده دو مُجلـّد مجموعه «منابع مسيحي» نوشته و به
افراهات اختصاص يافته و ما تمام اسناد خود را از آن استخراج کردهايم .پس از
مطالعه مجموع  23رساله افراهات ،اينها نتيجهگيريهايي هستند در خصوص
تعميد در اين اثري که اينقدر قديمي و مهم است.
ب -اعضاي نظام و تعميد
نقش تعميد در اين نهادِ اعضاي نظام چيست؟ نخست ،آن همچون آيين
گردآوري افراد براي جنگ توصيف شده ،و افراهات آن را به گزينش جنگاوران
توسط جدعون بههنگام ماجراي چشمه ي حرود تشبيه کرده است (داور -1:7
 .)8اين گزينش در دو مرحله صورت ميگيرد :يک گزينش مقدماتي از طريق
فراخوان و اعالم عمومي ،مطابق روشي که در تثنيه  9-5:20پيشبيني شده
است؛ بازشماري جديدي صورت ميگيرد که از طريق آزمون آب ،تعداد را سخت
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کاهش ميدهد ،و پس از آن ،از  10.000نفري که از 000ر 22باقي مانده بودند،
يعني آن 000ر 22نفري که پس از اعالم عمومي به خانههاي خود باز گشته
بودند ،فقط  300نفر باقي ماند .گردآوري افراد توسط آناني صورت گرفت که
مسؤول «نواختن کرّنا» بودند ،که در جاهاي ديگر همچون واعظان کليسا و
مسؤولين جامعه معرفي شدهاند .در اينجا ايشان «کاهنان ،کاتبان و حکيمان»
خوانده شدهاند.
آ .ووبوس 31که به تذکر تثنيه توجه نکرده ،در اين صحنه ،رد پاهاي آيين
نيايش تعميد با خصلتي کهنه را ميديد و در آن دليلي مييافت در اين خصوص
که تنها کساني ميتوانستند تعميد بگيرند که براي مجرد ماندن انتخاب شده
بودند .اما افراهات اين صحنه را همچون آيين نيايش معرفي نميکند ،و عادت
ندارد جزئياتي عملي در خصوص روش برگزاري رازهاي مقدس را ارائه دهد .اين
بخش بيشتر حالت تعليمات ديني براي تعميد را دارد :اين حکيم به مخاطبين
خود ،يعني کشيشان عضو نظام -شايد معلمين تعليمات ديني ،کشيشان يا حتي
اسقفان -الگويي از اندرزها براي تعميدخواهان عرضه ميدارد؛ او براي ايشان
تفسيري از يکي از نمونههاي تعميد در عهدعتيق را انجام ميدهد« ،راز اوليهاي
که درنشانهجدعون نشان داده شده است ».او به مخاطبين خود «الگويي براي
موعظه» براي تعليمات ديني ارائه ميدهد که بهطور خاصتري براي مسيحياني
سازگار است که ميخواهند بههنگام تعميد ،خود را وقف کليسا سازند :ايشان
قوياً به اين آرمان تشويق شدهاند ،اما از مشکالت آن نيز آگاه گرديدهاند ،در اين
زمان که جفا و جنگ از بيرون تهديدات خود را نشان ميدهد -زماني که اميد

A. Voobus
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31

به ظهور ملکوت مسيحايياي ميرفت که گرويدن امپراطوري روم به مسيحيت
همچون مقدمه آن تصور ميشود.32
اگر ماجراي جدعون همچون الگوي گردآوري «انزواجويان» انتخاب شده ،به
اين منظور است که آن آکنده از تصاوير مناسب است :جنگاوران به اين دليل
انتخاب شدهاند که در صف سپاه قرار گرفتهاند ،سر پا ميايستند و نميافتند (در
گناه ،در مرگ)؛ ايشان استوارند و در ايمان خود راسخ ميمانند ،و پسران
قيامت 33هستند .پدر موري 34خاطر نشان ميسازد که در محافل يهودي-
مسيحي که عبري ميدانند ،احتماالً نوعي شباهت واژگان ميان فعل عبري
«عامَد» (يعني سر پا ايستادن ،خدمت کردن) و واژه سُرياني «عمَد» (غوطهور
شدن ،تعميد گرفتن) مشاهده ميکنند -بهطوري که تعميديافتگان جديد که
سر پا ميايستند ،خود را همچون آمادهباشي به فرمان مسيح تلقي ميکنند.
تمثيل سگ نيز چندين جنبه ديگر از روحانيت ايشان را نمايش ميدهد:
نوشيدن آب که در دست خود گرفتهاند ،نخست به تجربه آيين نيايش در دريافت
راز سپاسگزاري اشاره دارد .سگ تا حد مرگ به صاحب خود وفادار ميماند و او
را در همه جا دنبال ميکند و اين نمونهاي است از شاگرد؛ ايشان به نگهباني
ميپردازند (روزه گرفتن براي خواب) و روز و شب پارس ميکنند :اين نمونهاي
 32اين دورۀ زماني ،بسيار متالطم است و اعضاي نظام خود را مانند سربازان سپاه و نخبگاني تلقي
ميکنند که در نبرد آخرتشناختي از سوي مسيح درگير شدهاند تا نجات را براي تمام مردم بهارمغان
آورند .مسؤوليت ايشان خطير است و سقوطشان ممکن است باعث هالکت ديگران گردد؛ به همين دليل
است که پيمانشکنان تهديد شدهاند و گزينشي سخت صورت گرفته است :فقط  300نقر از سوي حکيمان
و مسؤولين کليسا از ميان تمام انبوه جماعتي انتخاب شدهاند که پس از هشدار اوليه خود را وقف کرده
بودند ،و افراهات در اين امر ،تحقق کالم مسيح را مشاهده ميکند که فرمود« :زيرا طلبيدگان بسيارند و
برگزيدگان کم( ».مت .)14:22
 33تمام اين واژگان مرتبط است به محتواي مفهومشناختي کلمۀ «قيامه» از فعل «قوم» يعني سر پا ايستادن،
استوار ،قيامکرده.
34
P. Murray

44

است از کساني که بيوقفه کتابمقدس را ميخوانند ،آيين نيايش را برگزار
ميکنند ،و در فرصتهاي مناسب و نامناسب به تعليم ميپردازند.
صحنهپردازي ماجراي جدعون ،طوري که گويي با آيين نيايش تعميد سر و
کار داريم ،براي کساني است که تعميد را همچون آرزوي خود براي ورود به
نظام تلقي ميکنند .افراهات به اين سؤال مستقيماً پاسخ نميدهد که آيا تعميد
را بايد به همگان داد .او با ارائه الگويي از کتابمقدس به انزواجويان ،آناني را که
تصميم گرفتهاند خود را وقف سازند ،به هشياري و حس تشخيص اندرز ميدهد.
در خصوص ديگران ،يعني مسيحيانِ ازدواجکرده ،بديهي است که ايشان نيز
ميتوانستند تعميد بيابند؛ در واقع ،بهزعم افراهات ،همه نزد آب ميآيند ،و در
چنين موقعيتي است که بزرگان جامعه ،پس از هشدار در طول تعليمات ديني،
«انزواجويان» را بر ميگزينند و وقف آنان را ميپذيرند .گرچه مدارک مربوط به
اين دوره اندک است ،شهادت حکيم پارسي بايد مرتبط باشد با شهادت
«تستامنتوم دوميني» 35که ميگويد« :چنانکه کسي مشتاق است عهد بکارت
ببندد ،باشد که ايشان پيش از ديگران تعميد بگيرند» ،و از اين چنين نتيجه
ميشود که ديگران ،پس از آن تعميد داده ميشوند.36
تعليمات ديني مربوط به تعميد که افراهات به اعضاي نظام ارائه ميدهد،
محدود به تفسير ماجراي جدعون و جنگ مقدس نميگردد .حکيم پارسي در
چارچوبهاي ديگر ،جنبههاي ديگر و متون ديگر را مورد اشاره قرار ميدهد .37در
35

Testamentum Domini
 36دستکم بهنظر ميرسد که تحت تأثير آرمان «انزواجويي» و تحت فشار نهضتهاي آنکراتيت
) ،(encratitesبسياري از مسيحيان از دريافت تعميد در تمام طول دورهاي که متأهل بودند سر باز
ميزدند -و اين امر را با وجود اندرزهاي شبانانشان انجام ميدادند .در نيمۀ نخست سدۀ چهارم ميالدي،
مارسيونيها افراد متأهل را تعميد نميدادند.
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واقع ،تعميد بههمراه آيينهاي غوطهوري ،تدهين و اعتراف ،همانا ورود در عهد
نوين است ،عهدي که «انزواجوياني» را که نسبت به دغدغههاي اين دنيا بيگانه
شدهاند ،با مسيح يک ميگرداند .وقفشدگان اين را بهطريقي کامل و نبوتي
زيست ميکنند؛ افراد مسکين محکوم نميشوند که از آرمانزاهدانهاعضاي نظام
اندکي دور ميمانند .38در نيکويي درجاتي هست ،و يک ستاره از ستاره ديگر
درخشانتر است.
پ -تعميد و راز مقدس سپاسگزاري
قبالً مطالعه تعميد نزد افراهات را در رابطه با اعضاي نظام مورد توجه قرار
داديم .اکنون بايد بهدليل جايگاهش در اعتقادنامه حکيم پارسي و بر اساس تمام
 37تعميد واقعي همانا چاه يعقوب نيز هست که از سوي آن «نبي بزرگ» گشوده شد ،آن هنگام که خودش
تعميد يافت و سينهاش گشوده شد و همگان توانستند از آبش بنوشند (ارتباط با تعميد -مرگ مسيح -راز
سپاسگزاري) .همچنين بايد به تدهين سنگ در بيت ئيل با روغن اشاره کرد که نبوتي بود از افرادي که
مسيحي ميشوند .به عالوه ،تعميد به گذر از درياي سرخ تشبيه شده که شستن پاها اصل نمونه است،
همچون راز مصائب خداوند؛ يا همچنين تشبيه شده به گذر از رود اردن ،آن هنگام که يوشع قوم را بار
ديگر با چاقوي چخماق ختنه کرد؛ اين موضوع يهودي -مسيحي در بارۀ ختنۀ دوم (جديد) اغلب از سوي
افراهات بهکار برده شده است (چيزي مشابه در تعميد نوگروندگان جدي ِد يهودي وجود دارد که مرتبط شده
به آيين ختنه) :او از ايماني نام ميبرد که ابراهيم را قادر ميسازد تا اعقاب بيشمار روحاني داشته باشد
که اين امر مطابق است با نام او و با برکتي که در ارتباط با فراخوان قومها دريافت داشته بود .اين ختنۀ
قلبي به منزلۀ قطع کردن ارتباط با اعمال بد است که شراکت در بدن و خون مسيح را ميسر ميسازد؛ اين
ختنه توسط شمشير دو دَ ِم کالم خدا صورت ميپذيرد که مفاصل را ميسايد و مؤمنين را صيقل ميدهد؛
اين شمشير که همان داوري خلع يد است که در گذشته باغ عدن را ميبست و سالح تهاجمي است ،به هر
طرف حرکت ميکند تا از تعميديافتگان دفاع کند ،يعني از کساني که از ميوههاي درخت اوليه بهرهمند
هستند ،ميوههايي که از سر لطف و بهواسطۀ سخاوت آن «نيکو» داده ميشود .تعميد که نشانۀ حيات است
و منحصربهفرد ميباشد ،عطيۀ روح حياتبخش و بيعانۀ الوهيت ناميرا است که سه نام متعالي و پرجاللش
سر تعميدخواسته خوانده ميشود .همين «روح» است که روحِ زندهشده را ميبلعد و بدن را در قيامت
بر ِ
خواهد پوشانيد تا تماميت انسان «روح» شود و به استقبال مسيح به پرواز در آيد -همين «روح» که در
حال حاضر ،تشخيص معرفت را عطا ميکند .به اين ترتيب ،ميتوان تقريبا ً بهطور هميشگي تصاوير را
ادامه داد ،تصاويري که يکي ديگري را بهدنبال ميآورد.
 38حتي زاهداني که ديگر نميتوانند در تجرد زندگي کنند ،از سوي افراهات محکوم نميشوند ،به اين
شرط که وضعيتشان روشن باشد ،يعني آشکارا ازدواج کنند.
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عمل نجاتبخشش ،به آن باز گرديم .انبوهي از نمونهها و نمادها که از
کتابمقدس بر ميخيزد ،مطرح ميشوند و با هم تداخل مييابند تا راز آن را
بازگو کنند و راز مقدس آن گردند ،اما اينها از مقولههاي ما که بهشکلي خطي
و مطابق با ترتيب تمايز طبقهبندي شدهاند فراتر ميروند .در واقع ،افراهات
بهشکلي مادي به توصيف رسوم برگزاري آيين نيايش نميپردازد ،بلکه آنچه را
که رسوم مختلف رازهاي کليسا را بنا مينهد بهصورت عرفاني بيان ميدارد ،و
آزادانه با تمام تصاويري که کتابمقدس عرضه ميدارد بازي ميکند ،تصاويري
که همچون جنبههاي انساني مکاشفه حيرتانگيز آن «مرواريدِ» بيهمتا
هستند39؛ اما تعميد و راز سپاسگزاري ،در سطح راز ،تفکيکناپذير و تفکيکنشده
هستند ،حتي با اينکه راز سپاسگزاري ،در ترتيب آيين نيايش ،بعد از تعميد
صورت ميپذيرد.40
افراهات نجاتي را که توسط رازهاي مقدس کليسا يادآوري ميشود ،همچون
بازگشت به بهشت گمشده کتاب پيدايش توصيف ميکند ،نجاتي که در مسيح
تحقق يافته و بهصورت راز در مؤمنين توليد ميشود ،مؤمنيني که ميدانند مرگ
توسط قيامتْ مغلوب شده ،اينکه زماني که ميگذرد منتهي به هالکت نميشود
بلکه در منبع خود ميماند ،بهشرط اينکه در مسيح بمانند ،آن مسيح که با پدر

 39با بررسي «رسالههاي افراهات» ،خواننده متوجه خواهد شد که نميتوان شبکۀ نمادگرايانهاي را که
حکيم پارسي در هم تنيده ،از هم گشود ،مگر آنکه اصالت آن را خدشهدار ساخت .براي مثال ،مسيح در
آن واحد هم تاکستان است ،هم تاک و هم انگور ،و همۀ نمونهها را در خود گرد ميآورد.
 40ميوۀ درخت زيتون در آن واحد ،هم آب است ،هم خون ،هم روغن يا شير ،و همسان است با ميوۀ
مبارک تاک؛ اين ميوهها چيزي غير از خو ِد تاک نيستند ،يعني آن درخت حيات و درخت معرفت ،مسيح
و مؤمنيني که در او شراکت دارند و با آبي که از بطن او جاري است ،از نان و شراب بدنش و خونش،
شسته و تغذيه ميشوند.
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يک روح است .دسترسي به اين راز دقيقاً توسط آب صورت ميگيرد و تمام
قسمتهاي عهدجديد که به آب مربوط ميشوند ،اصل نمونه هستند ،يعني
گردآوري و آشکارسازي شکلهاي مختلف نجات بهواسطه آب در عهدعتيق.41
مسيح با شستن پاهاي شاگردانش ،راز شستشوي تولد تازه و مسؤوليتي را که
اين امر در قبال بشريت در پي دارد ،يادآوري ميکند.42
اين آب که همچون استحمام است ،همچنين نوشيدنياي است که دل
ايماندار را از درون ميشويد ،عطش او را بر طرف ميسازد و به او حيات
ميبخشد .43قومهايي که به کالم خدا گوش ميسپارند ،با غوطهور شدن در آب،
بهواسطه آن نيز سيراب ميشوند؛ زيرا اين آب همان نهر بهشت است که از
درخت معرفت و از درخت حيات ميجوشد؛ با وجود موانع ،اين نهر ميوههاي
خود را با شفقت کامل بر دنيايي جاري ميسازد که بدون آن نميتواند بقا بيابد؛
 41مؤمنين «از آبها تولد يافتهاند»  ،و اين موضوعي است که مرتبط است با ختنۀ دوم ،بعد از غوطهور
شمشير
شدن در رود اردن؛ اين امر ارتباط دارد به ايمان خداي واحد که اعمال بد را «قطع ميکند» (با
ِ
دو دَم که همان کالم خدا است) و احکام را تحقق ميبخشد ،که اينها گواهي است بر اصالت اين ايمان :آب
تعميد که ايمانداران در آن فرود آمده اند ،ايشان را دفن کرده است ،و اين راز مصائب خداوند است؛ اما
به واسطۀ تدفين ،بدن فاني ايشان روحاني شده ،بذر قيامت و بيعانۀ حيات گرديده است؛ زيرا آبي که
مصر دشمن
ميبايست ايشان را غرق سازد ،همان درياي سرخ است که گشوده ميشود تا ايشان را از
ِ
رهايي دهد -همان همين آب ميتواند ريخته شود تا فرعون و همدستانش را فرو برد ،زيرا آن ميب َُرد و
داوري ميکند؛ اين تعليم کتب مقدس است که همچون نهر حيات بر وادي انسانها جاري ميشود .در دل
دنيا ،عادالن-مسيحيان همچون چشمهاي هستند که بدون آن ،دنيا متالشي ميشد.
 « 42اگر من که آقا و معلم هستم ،پايهاي شما را شستم ،بر شما نيز واجب است که پايهاي يکديگر را
بشوييد .».در واقع ،تعميد صرفا ً شستشوي بيرون نيست که يهوديان به آن ميبالند .اين تعميد ديگر بخشايش
گناهان را ارائه نمي دهد ،زيرا تدبير عهد کهن گذشته است :معبد و چرخشت تاک اشعيا (تعميد کاهنان)
ديگر در جريان نيست .گذر از تعميد که به آبهاي جدعون تشبيه شده (که با نوشيدن سر و کار داشت)،
همچنين بهترين محل براي آزمايش آناني است که قادرند تمام زندگي خود را به کالم خدا بدهند ،مانند
سگهاي هشيار که صاحب خود را تا سرحد مرگ دوست دارند.
 43آبي که از پهلوي نجاتدهنده ،پس از ضربۀ نيزه ،جاري ميشود (يو  37:7و  -)34:14اصل نمونۀ
پهلوي آدم ،يعني آن زن که به واسطۀ او گناه و نفس اماره وارد جهان شد :در واقع ،زن منشأ گناه و سقوط
است؛ وي «آتش را در پهلوي آدم» ميگذارد که به واسطۀ آبي که از پهلوي سوراخ شدۀ مسيح جاري
ميشود ،خاموش گردد.
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آناني که اين ميوهها را دريافت ميدارند ،همچون دانهاي هستند در دل انگور
لطمهديده که بر روي آن برکتي قرار ميگيرد که به اين انگور اجازه ميدهد
نسل به نسل تداوم بيابد .از همان آغاز ،بذر کالم خدا که مطابق با اعتقادنامه
حکيم پارسي ،در مسير عهدها و در عطيههاي متوالي قرار گرفته و بر دنيا عطا
ميشود ،مرهم حيات و پادزهر سمّ مار است .44اين بذر که همچون طفلي
محبوب در مريم ،آن زمين بکر ،کاشته شده ،ميوهاش  ،زادهشده و آشکار ،بر
درختِ صليب رشد ميکند .درخت و ميوهاي که يکي هستند :درخت آغازين ،با
«ريشهاي» آسماني ،که در ميوهاش مکشوف ميشود (درخت زيتون و روغن،
تاک و خوشه انگور) .باروري کاوشناپذير اين مرگ که «باغ» را ميگشايد ،و
بيعانههاي حيات را عطا ميکند ،زيرا بدن بيگناهي که از مريم گرفته شد،
همچون تضمين به آسمانها برده شد ،و بهعنوان خوراک روحاني براي مؤمنين
باقي گذاشته شد .مسيح آن را در شام آخر داوطلبانه به شاگردانش داد و از اين
لحظه به بعد است که همچون مرگ بهشمار ميآيد ،آن هنگام که توسط آن
يازده شاگرد ،پس از رفتن يهودا در شب ،خورده شد .45اين خوراک راستي تنها
خوراکي است که انسان را سير ميکند.46

 44اين همان چربي درخت زيتون است (که براي تدهين پيش از تعميد بهکار ميرود) که از طريق آن
کاهن ،پادشاه و نبي ميشويم« ،که تاريکيها را روشن ميسازد ،به ضعيفان روغن ميمالد ،و توبهکاران
را به راز مخفي نزديک ميسازد.».
 45عطا کردن زندگياش داوطلبانه است و پيش از مرگ جسماني صورت ميگيرد ،مرگي که ديگر
ضابطهاش نيست .او بر روي صليب ،از نوشيدن سرکه امتناع ميورزد ،زيرا آن از انگور لطمهديده
سرياني ،تلخي و طغيان با کلمهاي واحد بيان ميشوند)،
ناشي ميشود که تصوير طغيان است (در زبان ُ
آن هنگام که نام آن با وجودش سازگار نيست.
 46آن سيرکننده است زيرا عطيهاي روحاني است ،مانند آب آن زن سامري .شاخهها که به تاک متصل
هستند ،ايمانداراني هستند که از جام مينوشند ،سگهايي وفادار که زخمهاي آن «فقير» را ميليسند .کسي
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تعميد يک عهد است« ،قيامه»
کامالً طبيعي است که افراهات اين «عهد فرزندان» را بر پايه تعميد بنا کرده
باشد .در واقع ،متخصصي به نام لوئي ليژيه ،47استاد آيين نيايش شرقي در رُم،
در مجله کـُنسيليوم ،48شماره  ،22مقالهاي در مورد نمادگرايي تعميد در
کتابمقدس نوشته و تأکيد ميکند که در آيينهاي نيايش شرقي باستان ،تعميد
بهروشني همچون رسمي مبتني بر عهد تعريف شده« ،عهد فرزندان».

تعميد و دعوت کهانتي
به اين ترتيب ،حکيم پارسي نظام خود را بر فيض تعميد بنا کرده ،تعميدي
که در تمام طول زندگي ،ما را همراهي ميکند و در قيام خداوند ما مسيح
شريک ميسازد .از اينجا ،بعضي که احساس ميکنند دعوت به کشيشي دارند،
ممکن است با يک سؤال مواجه شوند .آيا براي عضو نظام امکان دارد کشيش
شوند؟
در نوشتههاي افراهات چندين پاسخ مطرح شده است:

که نوشيندني را تقسيم ميکند ،خود را شير يا شراب ميسازد ،ناني که براي تمام دنيا تقسيم ميشود،
کبابشده به آتش همچون برۀ گذر که همچون قرباني براي بسياري مقبول ميافتد :يعني براي آناني که در
آبهاي تعميد استحمام ميکنند و خون مسيح را دريافت ميدارند« ،خون بهواسطۀ خون بخشيده ميشود،
بدن بهوسيلۀ بدن تطهير ميگردد ،گناهان با آب شسته ميشوند و نيايش با آن کبريا سخن ميگويد.».
47
Louis Ligier
48
Concilium
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همه تعميديافتگان کشيش شدهاند ،زيرا ايشان خود را قرباني کردهاند،
خصوصاً در طول راز مقدس سپاسگزاري که همه قوم آن را با هم برگزار ميکنند؛
بهعالوه ،ايشان تحت هدايت روحالقدس ،بايد با تمام محبت خود نسبت به
همگان ،در مورد حيات نويني که در راز مقدس تعميد دريافت داشتهاند شهادت
دهند .افراهات ،در رساله بيست و سوم و آخر خود ،به درخت زيتون و روغنش
اشاره ميکند «که با آن،نشانهراز مقدس را که حيات ميبخشد مشخص
ساختهاند ،و بهواسطه آن ،تدهينشدگان کامل شدهاند :کاهنان ،پادشاهان و
انبيا .».عهدهدار شدنِ خدمتي رسمي در کليسا حاوي خطري جدي در زمينه
تکبر است که کامالً در نقطه مقابل دعوت تعميديافتگان است؛ افراهات چنين
تأييد ميکند« :عناوين و مسؤوليتها باعث ورود به حيات نميگردند» .کشيش
شدن هيچگاه يک حق نيست ،بلکه پاسخي است به نياز قوم خدا .اسقف که
مسؤول تشخيص اين نيازها و اداره جامعه بهجاي عيسي ،آن شبان يگانه است،
بايد ببيند چه نيازهايي هست و چه کسي در ميان تعميديافتگان ميتواند براي
اين امر مناسب باشد .بنابراين ،او وقتي نيازي را در جامعه مسيحي مشاهده کرد،
ميتواند شخصي را که مناسب تشخيص ميدهد فرا خوانـَد .افراهات در پايان
رساله دهم خود در باب شبانان ،به اسقفان در خصوص گزينش و دعوت به
کهانت چنين توصيه ميکند« :اي شبانان ،مُصرّاً از شما ميخواهم چوپانان
احمق ،نادان ،يا طمعکار و خوشگذران را بر گله نگماريد.»...
البته اعضاي نظام «فرزندان عهد» (بني قيامه) بهواسطه تعليمات و تجربه
روحانيشان ،ميتوانند بهخوبي آماده شوند تا وظيفه کشيشي را بر عهده گيرند،
زيرا عيسي مسيح را ميشناسند و ميکوشند در هر امري از او پيروي کنند .در
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واقع ،ايشان بايد رسماً کالم خدا را اعالم کنند ،بهخصوص به آناني که هنوز
نجاتدهنده را نميشناسند ،و نيز بايد در رأس قوم خدا و بهجاي کاهن اعظم و
يگانه ،يعني عيسي مسيح ،بر راز سپاسگزاري نظارت کنند ،جامعه مسيحي را
در اتحاد گرد آورند و مانند آن شبان نيکو که هر گوسفند خود را به نام
ميشناسد و جانش را براي نجات همگان داده است ،بر هر يک از آنان مراقبت
بهعمل آورند .واژگاني که افراهات براي مسؤولين جامعه مسيحي بهکار ميبرد
عبارتند از« :انبيا»« ،معلمين»« ،چشم بدن»« ،ديدبان»« ،بناکننده»« ،نوازنده
کرنا»« ،واعظين کليسا»« ،پزشکان»« ،نگهدارندگان کليدها» و غيره .چنين
است فهرستي که خانم ماري-ژوزف پيير ،49متخصص افراهات و مترجم
نوشتههاي حکيم پارسي تهيه کرده است .به اين طريق ،ميتوانيم درک کنيم
افراهات تا چه حد از وظيفه سنگيني آگاهي داشت که بر دوش کسي قرار
ميگيرد که به کهانت فرا خوانده شده است.
در پايان ،درک ميکنيم که هر شخصي که احساس ميکند از سوي خداوند
فرا خوانده شده ،بهطور خودکار دعوت به کشيشي ندارد .اين امر هم در مورد
زنان صدق ميکند و هم در مورد مردان .بديهي است که مرداني که وارد نظام
«فرزندان عهد» (بني قيامه) ميشوند ،ميتوانند در صورت نياز ،آماده باشند به
دعوت اسقف پاسخ دهند ،اما همگان بايد آگاه باشند که راز تعميد به ايشان در
کليسا مسؤوليتهايي ميدهد تا خدمتي ارزشمند و ضروري انجام دهند .هر
کس بايد بهکمک برادرانش تشخيص دهد خدا چه عطايي به او داده و آن را در
خدمت به تمام کليسا بهکار برد ،هر يک در جاي خودش (ر.ک-1 .قرن .)7:12
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در کليسا تنها يک خدمت واحد کهانتي وجود ندارد ،خدمتي که بقيه را باطل
سازد ،همان گونه که پولس رسول نيز تأييد کرده ،ميفرمايد« :زيرا چنانکه بدن
يک است و اعضاي متعدد دارد و تمامي اعضاي بدن اگرچه بسيار است يک تن
ميباشد ،همچنين زندگي در مسيح نيز چنين ميباشد .زيرا که جميع ما به يک
روح در يک بدن تعميد يافتيم ...و همه از يک روح نوشانيده شديم .زيرا بدن
يک عضو نيست ،بلکه بسيار است .اگر پا گويد چونکه دست نيستم از بدن
نميباشم ،آيا بدين سبب از بدن نيست؟-1( »...قرن .)16-12:12

تعميد ،آيين عهد ،يعني قيامه
آيا توجه کردهايم که تعهدات داوطلبان تعميد -يعني رد کردنِ شيطان و
اعتراف ايمان -به لحاظ آيين نيايش مورد تأکيد قرار دارند؟ آنها در واقع دو بار
ظاهر ميشوند :در افتتاحيه آيين نيايش داوطلبين و بعد ،در لحظه اصلي ،درست
قبل از آيين تعميد .اين امري است که از سده دهم در «آيينهاي فولدا »50در
مورد آن گواهي داده شده و در قرن شانزدهم توسط «آيين رُمي» مربوط به
گريگوري سيزدهم تعميم يافت .اما از همان سده سوم ،اينها در کارتاژ (در شمال
آفريقا) و شايد هم در اسکندريه مورد اجرا بودهاند .در واقع ،ترتوليان يادآوري
ميکند که داوطلبين تعميد «دو بار بتها را نفي ميکنند» ،بار نخست «زير دست
اسقف» .و يک صفحه از «اندرزها به شهيد» ،اثر اُريژن نيز ظاهراً داللت دارد بر
نفي اوليه «در آغاز دوره تعليمات ديني داوطلبين تعميد» ،و يک انکار کامل
Sacramentaire de Fulda
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«در لحظه عهد با خدا» ،يعني در لحظه تعميد .لذا ممکن است که «آيين رُمي»
مربوط به گريگوري سيزدهم صرفاً رسمي کهن را متداول کرده است .در هر
صورت ،در اثر تکرار ،اقدام انسان اهميت بيشتري مييابد و مفهوم آن را بهطور
کامل نشان ميدهد.
براي پدران ،از سده سوم تا چهارم ،نفي شيطان و اعتراف ايمان همچون
عهدي با خدا بود .جمالت آيين نيايش ممکن بود تغيير کند .در غرب ،سه بار
اعتراف ايمان کافي بود تا بهتنهايي تمسک مثبت به عيسي مسيح را متجلي
سازد .در شرق ،تصميم بر اين بود که فرمولي تهيه شود تا از اين تعهد ،آنتيتزي
رسمي براي گسستن از شيطان تهيه شود .بدينسان ،در انطاکيه ،داوطلب تعميد
نخست به مغرب نگاه ميکرد و اعالم مينمود« :اي شيطان ،من با تو قطع رابطه
ميکنم ،با شکوه تو ،با عبادت تو و با فرشتگانت»؛ سپس رو به مشرق ميکرد و
ميافزود« :اي مسيح ،من به تو متصل ميشوم!» .اما اين تفاوتها ثانوي بودند.
قديسْ ژروم مشکلي نداشت که احساس خود را از طريق آيين نيايش شرقي
اورشليم ابراز دارد .و در انطاکيه ،يوحناي زريندهان بهمنظور تفسير اهميت اين
آداب براي داوطلبين تعميد ،به زباني عادي سخن ميگفت که يادآور گفتههاي
پولس رسول است« :ما همگي معاهدهاي با مسيح امضا کردهايم ،نه با مرکب
بلکه با روح ،نه با قلم بلکه با سخن ...ما حاکميت خدا را اعتراف کردهايم؛ ما ظلم
شيطان را انکار نمودهايم .اين است امضا ،اين است پيمان ،اين است قرارداد!».
همه مسيحيان درک ميکردند که اين تعهد ميبايست دائماً در فکرشان حضور
داشته باشد.
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قطعاً سؤاالتي که اين «عهد» مطرح ميساخت ،در مقايسه با عهدعتيق،
حاوي نکات جديدي بود :خودجوش بودن داوطلب تعميد ،اقدام فردي ،تصور
وجود عهدي با شيطان .اما اين خصوصيات جديد بايد در چارچوب الهيات عهد
درک شود .برتري ابتکار عمل الهي امري شناختهشده است؛ داوطلبين تعميد
مورد سؤال قرار ميگيرند :اين خدا است که از طريق گفتار کليسا ،از ايشان
سؤال ميکند .قديسْ آگوستين به ايشان چنين ميگويد« :آنچه که خدا با شما
آغاز ميکند ،يک عهد است!» .و اگر بر خالف عهدعتيق ،هر کس شخصاً پاسخ
ميدهد ،به اين دليل است که تعلق به قوم خدا ديگر بر پايه جسم نيست ،بلکه
بر پايه ايماني است شخصي .اما در هر صورت ،منظور پيوستن به قوم خدا است:
با ترک صفوف شيطان ،در ميان شاگردان مسيح جاي ميگيريم .بُعد اجتماعي
عهد امري بديهي است.
تداوم عهد نيز روشن است ،خصوصاً در گفتگوي ميان برگزارکننده و داوطلب
تعميد .همه چيز يادآور تجديد عهد است :پيدايش 2-1:35؛ تثنيه  26-4:27و
بهويژه ،همان طور که اُريژن قبالً تذکر داده بود ،برگزاري مراسم مذکور در يوشع
 .24براي دوران پاتريارخها ،موعظه يوشع که يادآور رهاييهاي الهي است،
نمادي از ايمان بود .بهدنبال آن ،سؤاالتي مطرح ميشد که ضروريات عهد را
عنوان ميکرد :يا عبادت انحصاري خداي واحد ،يا انتخاب يکي از خدايان
دروغين .قوم اسرائيل وفاداري خود را با صداي بلند اعالم کرد .و يوشع نتيجهاي
عملي را مطالبه نمود :تعهد به دور ساختن خدايان بيگانه ،متمرکز کردن دل بر
خداي پدران .لذا همه چيز مطابق ضربآهنگي بر اساس آيين نيايش صورت
پذيرفت :هشدار ،مکالمه ،اعالم تمسک و قطع رابطه.
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در ضمن ،ميدانيم اين تصوير تجديد عهد که بر اساس الهيات کالم خدا
شکل گرفته و بر آن بنياد نهاده شده ،در روزگار مسيح موعظه به نوکيشان و
سبک ادبيات منطقه کومران مربوط به «پيمان نوين» را الهام ميبخشيد .در
پايان اين تعليمات ديني براي داوطلبين تعميد که بر اساس موضوع «دو طريق»
تنظيم شده بود ،رسم ورود ميآمد .در همين راستا بود که رسوالن موعظه خود
را قرار ميدادند و نيز احتماالً آيين نيايش خود را .روميان  8-6:10به تجديد
فتواي تثنيه  14-11:30ميپردازد .در چند رساله اندرزهاي خود را بر اساس
طرح قطع رابطه و تمسک بنا کردهاند .و موعظههاي کتاب اعمال در قالب اختيار
کردن و گذر کردن سخن ميگويند :از تاريکي به نور ،از فرمانروايي شيطان به
فرمانروايي خدا .آيين تعميد طبيعتاً در چارچوب آيين نيايش عهد قرار ميگيرد.
اما در عهدعتيق ،اين پيمان بهمنزله عهد زناشويي بود .عهد در بيابان همچون
نامزدي خدا و اسرائيل بود .براي سيريل اهل اورشليم ،يوحناي زريندهان و
سيريل اسکندريه عهد داوطلبين تعميد با مسيح نيز قرارداد زناشويي است .تعهد
آنان تنها بهمنزله ورود به سپاه نيست ،يعني همان چيزي که از اصطالحات مورد
استفاده در انطاکيه استنباط ميشود .زيرا حتي در انطاکيه نيز يوحناي
زريندهان براي تفسير نفي ،از مزمور شب زفاف (مزمور  45يا  )44استفاده
ميکند .او «شيطان را نفي کن» را به شکل دعوت مسيحايي به نامزد شدن
توضيح ميداد« :اي دختر ،بشنو و ببين و گوش خود را فرا دار ،و قوم خود و
خانه پدرت را فراموش کن .».سيريل نيز در انطاکيه همين کار را ميکرد .عهد
تعميد مقدمهاي است بر جشن عروسي عرفاني .لذا با اين موضوع است که
يوحناي زريندهان موعظههاي خود را براي تعميد آغاز ميکند.
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اين برداشت از عهد همچون رابطه زناشويي ،داراي کاربرد عملي خاص خود
بود .در واقع ،با توجه به اينکه قرارداد و غسلْ متعلق به آيين ازدواج در ميان
ساميان بود ،آيين نيايش ورود نيز در نمادگرايي زناشويي خود ،ميتوانست
طبيعتاً تعهدات را وارد آيين تعميد سازد .وحدت تضمينشده بود .در ضمن ،اين
همان چيزي است که حضرت پولس در متن زيباي افسسيان  27-25:5مطرح
ميسازد که در آن ،بهواسطه وارد ساختن يک مفهوم ،غسل کليسايي که توسط
داماد تطهير شده ،تبديل ميشود به «غسل آب بهوسيله کالم» که مسيحي را
تقديس ميکند ،يعني تعميد .لذا زريندهان بهطور خاص شاد بود که آن را ذکر
کند .تعبير عهد بهعنوان رابطه زناشويي در آيين نيايش تعميد ميتوانست به
اين ترتيب ،همچون واسطي ميان آيين عهد و آيين غوطهور شدن عمل کند.
در هر صورت ،نقش آن در آيينهاي نيايش سوري-انطاکيهاي همين است .با
شروع از برکت دادن سنگاب تعميد ،موضوع مادر بودن با تأکيد مطرح ميشود:
حوضْ «بطن مادر» است؛ آن ،مانند کليسا ،با عنوان زيباي «مادر حيات» تحيت
گفته ميشود .به نوکيشان تهنيت گفته ميشود که «پسران کليسا و تعميد»
هستند .اما پيش از آن ،در ابتداي اين آيين نيايش ،کليسا همان عروس است.
سرودها او را در کنار رود اردن نشان ميدهند که بهدنبال داماد پنهان ميگردد،
دامادي که يحيي او را بر وي آشکار خواهد ساخت؛ اين سرود چنين ميگويد:
«حيرت مرا در کنار رود اردن فرا گرفت و شگفتياي ديدم آن هنگام که دامادِ
پرجالل ظاهر شد تا جشن عروسي را براي عروس آماده سازد و او را تقديس
کند ...عروس بسيار زيبا بود ،اما نميدانست دامادي که منتظرش بود کدام
است ...آنگاه داماد خودش ظاهر شد و نزد يحيي به نهر فرود آمد.».
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اما از ديدگاه کتابمقدس« ،عهد نوين» که تعميدْ راز مقدس آن است،
نميتواند به سطح تجديد عهدي ساده ،مطابق روش قديمي ،تنزل يابد .از اينجا
است که در تعميد ،دو مکمل آيين نيايشي ظاهر ميشوند که بايد به آنها توجه
داشت ،يعني اخراج ارواح پليد و تدهين.
پيمان نوين را «بحران آخرتشناختي» خاطر نشان ميسازد .موعظه عيسي
در ميان وسوسهاش و ظلمات مصائبش قرار داشت .اين دوره مخالفتها که قبالً
مخفي بود ،امروز ميان مسيح و شيطان آشکار شده است .در اين چارچوب،
انتخاب ايمان مبتني بر انجيل ،اهميتي را که براي مخاطرات و رهايي داشت به
خود ميگيرد .بهنظر ميرسد که اخراج ارواح در تعميد ،به واقعيت اين چارچوب
انجيلي پاسخ ميگويد .در واقع ،کافي نيست که آيين نيايش صرفاً دولتهاي
فرزندخواندگي را به شخص عطا کند ،بلکه براي آشکار ساختن ارزش آن ،تنش
آخرتشناختياي را که وجه مشخصه اين امر است ،بيان ميدارد .لذا حضور
اخراج ارواح براي باز گرداندن آيين عهد به حالت اول ،ضروري است ،در فراسوي
کوتاهي قضايي مکالمه آن ،و حقيقت انجيلي ساعتي که احيا ميسازد :يعني
گذر از تاريکي به ملکوت خدا و اعالم آزادي.
از همين جا است که آيين عهد حقيقت بشري خود را مييابد .در واقع ،براي
داوطلب تعميد ،دنيايي جديد در ايمان گشوده ميشود که قابل درک نيز هست.
آخرين اخراج ارواح براي او حاوي حمايت کليسا است .آيين نيايش قبطي که
در اين مرحله از او ميخواهد که زانو بزند ،به او يادآوري ميکند که نيروي الزم
از سوي کسي ميآيد که نامي برتر از هر نام ديگري دريافت داشته و در مقابل
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او هر زانوني خم خواهد شد ،حتي در جهنم .شخص که به زانو در آمده ،براي
هميشه پيروزمند خواهد بود.
تدهين که مدتها بدون فرمول ديگري جز فرمول اخراج ارواح عطا ميشد،
پيش از هر چيز مرتبط است با نفي شيطان و اخراج ارواح .در واقع ،بهشکلي
اوليه نام آن را بر خود دارد .لذا تقويتي است در برابر وسوسه« :دشمن جرأت
نميکند رو در رو بنگرد اگر درخششي را که از اين تدهين بيرون ميجهد ببيند،
درخششي که او را کور ميسازد ».لذا اين نمادگرايي همان نمادگرايي تدهين
شاگرداني است که در مأموريت انجيل بودند يا مأموريت کاهني که جذامي را
تطهير ميکرد.
اما تدهين ارزشي تکميلي مييابد که بر جايگاهش در بيان زمانهاي انجيل
تأکيد ميگذارد .خودِ آيين نيايش التين به فرمول «سنت رسولي» اکتفا نکرده،
بلکه فرمولي ديگر وارد ساخته که پيشنمايي است از موضوعات تدهين مابعد
تعميد« :من تو را تدهين ميکنم ...در خداوند ما مسيحْ عيسي براي ...حيات
ابدي .».مفهوم آن مثبت شده است .اين امر در اورشليم بيشتر به چشم ميخورد.
بهزعم سيريل ،اين تدهين اوليه نشان ميدهد که داوطلب تعميد «از درخت
زيتون وحشي کنده شده و به درخت زيتون زيبا پيوند خورده و شروع کرده به
شراکت در روغن درخت زيتون واقعي .».به اين ترتيب ،آن انطباق مييابد با
زمان انجيلي براي توبه و به دو زمان مربوط به آيين عهد :آن جدا ميکند و
متحد ميسازد .اين نمادگرايي بهمحض اينکه از سوي سيريل تصريح شد ،وارد
فرمولهاي آيين نيايش سوريه و مصر گرديد« :فالني ...با روغن شادماني در
مقابل همه کارهاي آن دشمن نشان گذاشته شده و به اين منظور که به درخت
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زيتون نيکوي کليساي مقدس ،جامع و رسولي ،به نام پدر و پسر و روحالقدس،
پيوند زده شود.».
 =4نبردي سخت :جنگ مقدس واقعي
الف -پاکدامني کامل
بديهي است که تعميديافتگاني که در چارچوب ازدواج زندگي ميکنند،
ايشان نيز به نوعي پاکدامني فرا خوانده شدهاند تا روابطشان بهراستي تجلي
محبت مسيح باشد .به همين دليل است که «ازدواج» يک راز مقدس است که
بهواسطه آن روحالقدس عطا ميشود تا وفاداري و محبت واقعي زوجها را ميسر
سازد .اما افراهات به تعميديافتگان يادآوري ميکند که دعوت خاصي هست ،راه
ديگري براي تحقق بخشيدن به مطالبات تعميد .در واقع ،عيسي بعضي را به
پاکدامني کامل دعوت ميکند ،اما اين امر بهمعني محکوم ساختن ازدواج نيست،
بلکه طلبيدن محبت انحصاري مسيح است ،آن داماد بيهمتا ،و در او محبت به
همه انسانها ،و اين همان چيزي است که انجيل و حضرت پولس ميفرمايند.
افراهات بر اين جنبه از دعوت اعضاي عهد تأکيد کرده است .او در رساله هجدهم
خود به اين نکته باز ميگردد تا به برخي از يهوديان روزگار پاسخ گويد ،يهودياني
که از اين دعوت به پاکدامني کامل انتقاد ميکردند .در واقع ،اين امر با ايراداتي
که امروز ميشنويم ،خصوصاً در ايران ،بيارتباط نيست.
نويسنده مورد نظر ما چنين ميگويد:
«دوست عزيزم ،ميخواهم باز استداللهايي به تو ارائه دهم ،در مورد آنچه
نيز در دل دارم ،در خصوص اين نظام مقدس که در زمينه بکارت و پاکدامني
60

داريم .زيرا يهوديان ميگويند« :وقتي خدا آدم را خلق کرد ،او را بدينسان برکت
داد و به او گفت :بارور و کثير شويد و زمين را پر سازيد (پيد  .)28:1به نوح نيز
به همين شکل فرمود :بارور و کثير شويد و زمين را پر سازيد (پيد  .)7 ،1:9او

ابراهيم را برکت داده ،به وي فرمود :اکنون بهسوي آسمان بنگر و ستارگان را
بشمار ،هر گاه آنها را تواني شمرد .پس به وي گفت :ذريت تو چنين خواهد بود
(پيد .)5:15
«به اسرائيل در برکات ميفرمايد“ :در ميان شما ...نر يا ماده ،نازا نخواهد
بود( ».تث  .)14:7و نيز ميفرمايد« :و در زمينت سقط کننده و نازا نخواهد بود”.
(خروج .)26:23
«اسحاق بهعنوان برکت به ابراهيم داده شد (پيد  .)16:17اسحاق دعا کرد تا
ربکا فرزنداني داشته باشد (پيد  )21:25و يعقوب را برکت داد تا نسلش فزوني
يابد.
«حنا با ناله ،سموئيل را درخواست کرد (-1سمو  )11-10:1و فرزندان زن
نازا کثير شدند (اش .)1:54
«همه عادالن توليد مثل و برکت دريافت داشتند و شما کاري را ميکنيد که
خدا امر نفرموده ،بهطوري که لعنت را دريافت داشتهايد و نازايي را کثير
ساختهايد.
«شما توليد مثل را رد کردهايد (که آن شامل) برکت عادالن است.
«شما زن اختيار نميکنيد و زنان به يک مرد تعلق ندارند .شما از توليد مثل
بيزاريد ،از برکتي که خدا داده است».
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افراهات پاسخ خود را با يادآوري ماجراي آدم و نخستين خلقت آغاز ميکند
که گناه بر آن اثر گذاشت ،تا آن حد که باروري اين گناهکاران منتهي شد به
طوفاني که همه چيز را پاک ساخت .سپس به پاکدامني موسي اشاره ميکند،
از روزي که خدا او را بر قله سينا دعوت کرد تا قدوسيت خود را بر او مکشوف
سازد و بعد ،تمام عهدعتيق را مرور کرده ،پاکدامني انبياي بزرگ ،ارميا (ارميا
 ،)16:17ايليا و اليشع را يادآوري ميکند .سپس پيش از ترغيب اعضاي نظام به
پاکدامني و تقدس ،مفهوم متن پيدايش  24:2را به اين شرح تصريح ميکند.
ازدواج و رابطه با خدا :تأويل پيد ۲۴:۲

 ما از شريعت چنين شنيدهايم :مردْ پدر و مادر خود را ترک کرده ،با زنخويش خواهد پيوست و يک تن خواهند بود (پيد .)24:2
در واقع ،اين نبوتْ عظيم و عالي است!
اين پدر و مادر که بعد از زن گرفتن ترک ميکنيم ،چه کساني هستند؟ اين
است مفهوم آن:
تا زماني که مردْ زن نگرفته است ،پدرش خدا و مادرش روحالقدس را دوست
ميدارد و عشق ديگري ندارد.
وقتي مردْ زن ميگيرد« ،پدر» و «مادر» خود را ترک ميگويد ،همانهايي را
که الساعه ذکر کردم ،و تفکرش جذب اين دنيا ميگردد.
فکرش ،دلش و مشغلهاش ،در بطن دنيا ،از خدا دور ميشود :او وي را دوست
داشته ،عزيز ميدارد ،همان طور که مرد زن جوان خود را دوست ميدارد ،و
عشقش او را از «پدر» و «مادرش» جدا ميسازد.
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نتيجهگيري :تشويقهايي براي اعضاي نظام
 دوست عزيزم ،اگر در زمينه بکارت و تقدس برايت مطلب نوشتم ،براي ايناست که شنيدم يک يهودي به يکي از برادران ما ،پسر کليسايمان ،اهانت کرد
و به او گفت« :شما که زن نميگيريد ،ناپاک 51هستيد .ما مقدس و بهتر هستيم،
زيرا فرزند داريم و نسل را در اين دنيا فزوني ميبخشيم.».
به همين دليل است که اين استدالل را برايت نوشتم.
در خصوص بکارت و تقدس ،قبالً برايت نوشته بودم و در رساله اعضاي نظام،
استدالالت قانعکننده داده بودم :اينکه بکارت نيکو و مطلوب است ،حتي اگر

شخص آن را در رنج انجام دهد ،همان گونه که خداوندگارمان فرمود :تمامي
خلق اين کالم را نميپذيرند ،مگر به کساني که عطا شده است (مت  ،)11:19و

رسول مسيح نيز فرمود :بهجهت تنگي اين زمان ،انسان را نيکو آن است که
همچنان بماند (-1قرن .)26:7
براي چنين انتخابي در زندگي ،پاداشي فراوان وجود دارد ،زيرا آن را در کمال
آزادي بهجا آوردهايم ،نه بهواسطه بندگي حکم يا اجبارِ ناشي از آن ،و تابع
شريعت نيستيم.

 51افراد ناپاک همانا بتپرستان هستند ،يعني افراد بيخدا و بيشريعت ،در نقطه مقابل «قوم» متشکل از
افرادي که احکام را نگاه ميدارند ،خصوصا ً حکم مربوط به توليد مثل .ناداني و رفتارشان مانع ميشود
ْ
ملکوت غريبه هستند« ،سگهاي» ولگرد هستند .يهوديان در
که به آن قدوس نزديک شوند؛ ايشان براي
مباحثه ،مسيحيان را چنين ميپندارند.
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ما تصوير و شباهت آن را در کتب مقدس يافتهايم و ديدهايم که آن نزد
انسانهاي ارزشمند يافت ميشود :اين شباهتي است با نگهبانان آسمان ،و بر
روي زمين بهواسطه عطا بهدست ميآيد.
وقتي اين موهبت از دست ميرود ،نميتوان آن را باز يافت ،و از طريق پول
نميتوان آن را مجدداً بهدست آورد.
آن کسي که آن را داشت و اکنون از دست داده ،آن را باز نمييابد ،آن کس
که آن را ندارد ،ميتواند بدود تا آن را بهدست آورد.
دوست من ،اين عطا را دوست بدار ،زيرا همانند آن در دنيا وجود ندارد ،و با
آنچه برايت نوشتهام ،گفتههاي يهوديان را رد کن ،زيرا بهسبب بيعفتيشان
است که به فضيلت بکارت و تقدس نائل نميآيند.
در اينجا رساله 52در خصوص بکارت و تقدس خاتمه مييابد.

ب -فروتني
افراهات ميداند که اعضاي عهد که در پاکدامني زندگي ميکنند ،ممکن
است در معرض خطر تکبر قرار گيرند و به همين دليل ،بر اهميت فروتني تأکيد
ميگذارد تا تعميديافتگان جايگاه خود را در کليسا بيابند :او طبق عادت خود،
تمام کتابمقدس را در مينوردد تا تمام نمونههاي فروتني و خطرات تکبر،

 52در اين متن ،هيچ اشاره اي به بکارت يحيي و عيسي نشده ،و حتي بهعنوان الگو نيز به اعضاي نظام
پيشنهاد نشده است .علتش احتماالً اين است که اين نمونهها به کار استدالل با يهوديت نميآمد.
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خشم ،حسادت و طمع را بر شمارد .او بهطور خاص فروتني و پست شدن فرزند
خدا را که منبع سرافرازي ما است يادآوري ميکند.
فروتني ،شرط سرافرازي :آدم و عيسي
 دوست عزيزم ،اين فروتني را دوست بدار ،وضعيتي را که بني بشر بايد درآن بماند.
اين است آن عدالت :که شخص خود را فروتن سازد .وضعيت آدم اين است
که از خاک زمين بر گرفته شده باشد (-1قرن .)47:15
و خداوندش حکمي براي او قرار داد تا نگاه دارد .اگر آنچه را که به او حکم
شده بود نگاه ميداشت ،خداوندش او را به وضعيتي باالتر ميرسانيد .خداوندگار
ما بر آن شهادت ميدهد و ميفرمايد« :هر که خود را بلند کند پست گردد ،و
هر که خود را فروتن سازد سرافراز گردد( ».مت 12:23؛ لو 11:14؛ .)14:18
آدم خود را بلند ساخت و پست شد (پيد  )19:3و به خاک بر گردانيده شد،
به شرايط قبلياش.
خداوندگار ما که رفيع و متعالي است ،خود را فروتن ساخت .به همين دليل،
به وضعيت پيشين خود رفعت يافت و سرافراز گرديد ،و جالل او فزوني يافت و
همه چيز تابع او شد (-1قرن .)27:15
خداوندگار ما که خود را فروتن ساخت ،جالل را دريافت داشت ،و افزوني را
دريافت نمود.
آدم که سرافراز شده بود ،فروتني را دريافت داشت ،و افزون بر فروتني،
لعنتها را دريافت داشت.
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اندرز پاياني :درختي با ميوههاي زيبا
لذا بدينسان ،دوست عزيزم ،مناسب و درست است که انساني که خدا را
دوست ميدارد ،فروتني را عزيز بدارد و در وضعيت فروتني خود بماند.
زيرا که ريشهاش بايد در زمين کاشته شود ،حال آنکه ميوههايش در حضور
خداوندِ کبريا باال ميرود :فروتني که اين ميوههاي مطلوب را نزد آن مييابيم:
درايت ،اعتدال ،افکار مطبوع.
فروتنان ساده و شکيبا هستند ،دوستداشتني و صادق ،درستکار و ماهر براي
نيکويي ،با فطانت و آرام ،دانا و خويشتندار ،ماليم و پر از شفقت ،توبهکار و رحيم،
عميق و بردبار ،عالي و مطبوع.
آن کس که درختي را دوست ميدارد که چنين ميوههايي ميآورد،
سعادتمند است ،زيرا در آرامي ساکن خواهد شد ،53و «آن» کس که انسانهاي
آرام و فروتن را دوست ميدارد ،در او ساکن خواهد شد.
در اينجا رساله در مورد فروتني خاتمه مييابد.
 نبرد جدعون و کوچک شدن چشمگير لشکرشافراهات اغلب بر متن کتابمقدس در مورد جدعون تأکيد ميگذارد و پيش
از بررسي تأمالتش ،بايد اين متن را متذکر شويم:
و يربعل که جدعون باشد ،با تمامي قوم که با وي بودند ،صبح زود بر خاسته،
نزد چشمه حرود اردو زدند ،و اردوي مديان به شمال ايشان ،نزد کوه موره در
 53درختي که ميوههاي نيکو دارد ،هم انسان درستکار است و هم بهشت اوليه که وي در آن آرام ميگيرد
و خدا در آن ميخرامد ،ر.ک .رسالۀ .)9-8:2( 3 ،23
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وادي بود .و خداوند به جدعون گفت« :قومي که با تو هستند زياده از آنند که
مديان را به دست ايشان تسليم نمايم ،مبادا اسرائيل بر من فخر نموده ،بگويند
که دست ما ،ما را نجات داد .پس اآلن به گوش قوم ندا کرده ،بگو :هر که ترسان
و هراسان باشد از کوه جلعاد بر گشته ،روانه شود .».و بيست و دو هزار نفر از
قوم بر گشتند و ده هزار باقي ماندند .و خداوند به جدعون گفت« :باز هم قوم
زيادهاند؛ ايشان را نزد آب بياور تا ايشان را آنجا براي تو بيازمايم ،و هر که را به
تو گويم اين با تو برود ،او همراه تو خواهد رفت ،و هر که را به تو گوم اين با تو
نرود ،او نخواهد رفت .».و چون قوم را نزد آب آورده بود ،خداوند به جدعون
گفت« :هر که آب را به زبان خود بنوشد ،چنانکه سگ مينوشد ،او را تنها بگذار،
و همچنين هر که بر زانوي خود خم شده ،بنوشد .».و عدد آناني که دست به
دهان آورده ،نوشيدند ،سيصد نفر بود؛ و جميع بقيه قوم بر زانوي خود خم شده،
آب نوشيدند .و خداوند به جدعون گفت« :به اين سيصد نفر که به کف نوشيدند،
شما را نجات ميدهم ،و مديان را به دست تو تسليم خواهم نمود .پس ساير قوم
هر کس به جاي خود بروند .».پس آن گروه توشه و کرناهاي خود را به دست
گرفتند و هر کس را از ساير مردان اسرائيل به خيمه خود فرستاد؛ ولي آن سيصد
نفر را نگاه داشت .و اردوي مديان در وادي پايينْدست او بود .و در همان شب،
خداوند وي را گفت« :بر خيز و به اردو فرود بيا زيرا که آن را به دست تو تسليم
نمودهام.».
ممکن است تعجبآور بهنظر برسد که خدا در لحظه آمادگي براي نبرد با
دشمني نيرومند ،مطالبه کند که تعداد جنگاوردان شديداً کاهش يابد :متن
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کتابمقدس تأکيد ميکند که از آن سي و دو هزار جنگاوري که جدعون گرد
آورده ،تنها سيصد داوطلب برگزيده باقي خواهند ماند تا با دشمن مواجه شوند.
بدينسان روشن خواهد بود که اين يهوِه است که با همکاري اين تعداد اندک
پيروزي را کسب خواهد کرد .پس هيچ سؤالي براي افراهات مطرح نميشود که
تعداد بيشتري داوطلب گرد آورد ،زيرا نبردْ سخت خواهد بود و در ابتدا ،آزمايشي
که صورت ميگيرد ،پيروزي را در پايان اين نبرد «تمام عيار» تضمين ميکند.
ميدانيم که متعاقب آن چه اتفاقي افتاد :جدعون به پيروزي کامل رسيد و
تمام دشمنان قوم خدا پا به فرار گذاشتند .اين است نتايجي که حکيم پارسي
براي ما از اين امر اخذ ميکند ،ما تعميديافتگاني که ميخواهيم عيسي را از
نزديکتر پيروي کنيم و در نبرد عظيم تقديس کامل «فرزندان عهد» درگير
شويم.

دعوت به جنگ مقدس
 شما که براي جنگ احضار شدهايد ،به صداي کرنا گوش دهيد و دل قويداريد.
روي سخنم با شما نيز هست ،شما که کرناها را بهدست داريد ،کاهنان،
کاتبان و حکيمان (تث .)9-2:20
تمام قوم را فرا خوانيد و بگوييد:
آن کس که هراس دارد ،بادا که از جنگ روي گردانـَد ،تا دل برادرانش را
مانند دل خود نشکند.
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آن کس که تاکستاني غرس کرده ،بر گردد تا آن را کشت کند ،تا به آن
نينديشد و در جنگ متحمل شکست نشود.
آن کس که زني اختيار کرده و ميخواهد با او ازدواج کند ،بر گردد و با زن
خود شادي کند.
آن کس که خانهاي ساخته ،به آن بر گردد ،مبادا خانه خود را به ياد بياورد
و تمام نيروي خود را بهکار نبرد.
نبردْ انزواجويان را مناسب است ،زيرا روي خود را به آنچه پيش رو است ثابت
نگاه داشتهاند ،و آنچه را پشت سر دارند به ياد نميآورند (فيل .)15-13:2
همه غنائمي که بهدست ميآورند از آن ايشان است و بقيه را بهفراواني
دريافت ميدارند.
گزينش جنگاوران :آبهاي جدعون
شما که کرنا مينوازيد ،باز به شما ميگويم :وقتي هشيارسازي را به پايان
رسانديد ،آناني را که باز ميگردند ببينيد ،آناني را که باقي ميمانند مورد بازرسي
قرار دهيد و ايشان را به آبهاي آزمايش فرود آوريد ،آناني را که خود را وقف
جنگ ساختهاند.
هر دليري را آبها خواهند آزمود ،و کاهالن را در آنجاست که تشخيص خواهيم
داد
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 دوست من ،گوش فرا دار به اين راز که جدعون پيشاپيش تصويرش رانشان داده :وقتي قوم را براي جنگ گرد آورد ،کاتبان کار هشدار را انجام دادند،
مطابق با سخنان شريعت و آياتي که در باال برايت نوشتم.
آنگاه جمعيتي کثير از لشکر بر گشتند.
هنگامي که فقط آناني باقي ماندند که خود را براي جنگ وقف کرده بودند،

خداوند به جدعون فرمود :ايشان را نزد آبها فرود آور و آزمايش کن .کسي که
آب را با زبان در دست خود بخورد ،براي رفتن به جنگ آماده و دلير خواهد بود.
آن کس که روي شکم خود بيفتد تا آب بخورد ،براي رفتن به جنگ زيادي شـُل
و زيادي ضعيف خواهد بود (داور .)5:7
زيرا دوست من ،آنچه جدعون پيشاپيش نشان داد ،رازي بزرگ است :آن
نمونه تعميد است ،راز نبرد و الگوي انزواجويي.
در واقع ،پيش از آزمون آب ،او پيشاپيش به قوم هشدار داد ،و چون ايشان
را با آب آزمود ،تنها  300نفر از 000ر 10تن براي نبرد انتخاب شدند (داور -2:7
.)8
بدينسان کالم خداوند ما تحقق مييابد که فرمود« :خواندهشدگان بسيارند و
برگزيدگان کم( ».مت 16:20؛ .)14:22
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جدعون و آيين ورود به نظام
 بنابراين ،اين است آنچه براي نوازندگان کرنا ،يعني واعظان کليسا مناسباست :بادا که ايشان تمام نظام الهي را پيش از تعميد فرا بخوانند و به ايشان
هشدار دهند.
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بادا واعظان به آناني که خود را به بکارت و تقدس وقف ميکنند ،مردان و
زنان جوان ،باکره و مقدس ،هشدار دهند و بگويند:
آن کس که قصد تأهل دارد ،باشد که پيش از تعميد ازدواج کند تا در جنگ
نيفتد و کشته نشود.
آن کس که از شرکت در نبرد هراسان است ،بادا که باز گردد ،مبادا دل
برادران خود را مانند دل خود بشکند.
آن کس که مالدوست است ،بادا که از لشکر باز گردد ،مبادا جنگ سخت
شود و او به ياد اموال خود بيفتد و از آن رويگردان شود.
آن کس که به نبرد پشت ميکند ،خود را دچار تحقير ميسازد.
آن کس که خود را وقف نساخته و هنوز سالح بر تن نکرده ،اگر بر گردد
کسي به او اهانت نخواهد کرد.
اما هر که خود را وقف کرده تا سالح بر تن کند ،اگر در طول نبرد پشت کند،
دچار استهزا خواهد شد.

 54اين اصطالح را افراهات بسيار بهکار ميبرد ( 75بار) .هشدار دادن يکي از وظايف شبان يا ديدبان
است که بايد مؤمنين خود را از غفلت باز دارد .در نوشتههاي رابيها نيز با اين مفهوم هشدار در چارچوب
قضايي آشنا هستيم.
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نبرد مناسب کسي است که خود را از خويشتن خالي ساخته ،زيرا آنچه را
پشت سر دارد به ياد نميآورد و بهسوي آن باز نميگردد.
به ياد آوردن داوري در شرايط کنوني
 دوست من ،همه اينها را به تو نوشتم ،زيرا در روزگار ما کساني هستند کهخود را وقف انزواجويي ساختهاند ،وقف عضويت در نظام مقدسين.
ما با دشمن خود ميجنگيم ،و او ،يعني دشمن ما بر ما هجوم ميآورد تا ما
را به شرايطي بيفکند که در نهايت آزادي ،خود را از آن جدا ساختيم.
در ميان ما افرادي هستند که متحمل شکست شده ،ضربه خوردهاند ،و در
حالي که شکست خوردهاند ،خود را مقصر ميدانند.
با اينکه خطاهايشان را ميشناختيم ،ايشان به اين عقيده پايبندند ،و
نميخواهند خود را براي توبه آماده سازند.
ايشان بهسبب شرمساري خود ،در موت ثاني خواهند مرد ،زيرا آن کس را به
ياد نميآورند که احشا را تفتيش ميکند.
و نيز کساني هستند که به اشتباه خود اعتراف ميکنند ،که به آنان مصالحه
را نميدهيم.
تو که در خانه مسيح ارباب هستي ،به يار خود مصالحه را عطا کن ،و به ياد
آورد که ارباب تو آناني را که توبه ميکنند رد نمينمايد.
کرکاس در مزرعه کاشته شده است ،اما صاحب حصاد به خدمتکارانش اجازه
نميدهد کرکاس را پيش از زمان درو از گندم جدا کنند (مت .)30-24:13
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تور به دريا افکنده شده ،اما ماهيها پيش از آنکه تور به سطح زمين کشيده
شود ،بر داشته نميشوند (مت .)50-47:13
خدمتکاران مبلغي از ارباب خود دريافت کردهاند ،اما ارباب آن خدمتکار کاهل
را داوري خواهد کرد (مت 30-14:25؛ لو .)27-12:19
گندم و کاه با هم آميخته هستند ،اربابْ مزرعه خود را مورد تشخيص قرار
داده ،آن را تطهير خواهد کرد (لو .)17:3
افراد بسياري به ضيافت عروسي دعوت شدهاند ،اما کسي که جامه مناسب
در بر ندارد ،اربابش او را به تاريکي خواهد افکند (مت .)14-1:22
حکيمان و احمقان با هم ميايستند ،ارباب حجره زفاف ميداند چه کسي را
انتخاب کند (مت .)13-1:25
اما چه فکري بايد کرد دربارهآناني که مانند سگ ،آب را با زبان مينوشند و
براي نبرد و تأمين پيروزي انتخاب شدهاند؟ سنت يهود (-1سمو 43:17؛ )15:24
سگ را حيواني ناپاک تلقي ميکند ،گرچه طبق اين سنت ،سگها بههنگام گريز
از مصر پارس نکردند و خروج را ميسر ساختند (خروج  .)7:11بهعالوه ،طوبيا در
تمام طول سفرش توسط سگ بسيار وفادارش همراهي ميشد .و باالخره ،خودِ
انجيل نشان ميدهد که از اين حيوان اهلي و خانوادگي نبايد ترسيد و نبايد آن
را از سفرهاي که به روش خودش در آن سهيم است ،راند (متي  .)26:12پس
براي افراهات ،در محيط پارسي ،سگْ تصوير شاگرد واقعي و وفادار است که از
ارباب خود ،هر جا که برود ،پيروي ميکند ،تمام شبِ جتسيماني در کنار او
ميماند و زندگي خود را در دفاع از او به خطر مياندازد .در اين زمينه ،کافي
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است فقط يک جمله از رساله هفتم را نقل قول کنيم« :از ميان تمام حيواناتي
که همراه با انسان خلق شدند ،هيچيک مانند سگ به اربابش وفادار نيست.».
بهزعم قديسْ افرايم« ،عيسي مسيح دو تعميد بههمراه آورد»
قديسْ افرايم ،يکي از بزرگترين پدران کليساهاي سُرياني شرق که کمي بعد
از حکيم پارسي ميزيست ،دربارهدو تعميد سخن ميگويد :تعميد آب که با آن
بهخوبي آشنا هستيم ،و نيز از تعميدِ بازگشت که وجه مشخصه آن ،نبرد با تمام
جفاهاي شيطان است ،يعني از طريق روزه ،سکوت و تالش براي تقديس
بهواسطه صليبِ هرروزه که انسان را براي قيامتِ موعود آماده ميسازد ،قيامتي
که سرآغاز آن تعميد آب بود .آنچه مالحظه ميکنيم ،اين است که اين متن،
بسيار نزديک است به تأمالت افراهات در خصوص «فرزندان عهد» .اينک متني
کوتاه از قديسْ افرايم:
«در خداوند ما ،يگانه تطهيرکننده همه انسانها ،دو تعميد وجود داشت:
تعميد آب و تعميد صليب .بهواسطه تعميد «مصائب» بود که تعميد آب را
شناسانيد .در واقع ،توبه همچون مصلوب شدن خودِ گناهکاران است ،توبهاي که
بهشکلي پنهان تمام اندامهايشان را سوراخ ميکند تا تسليمِ نفس امّاره نشوند؛
همان گونه که يحيي آن را پيش از خداوندمان پيشگويي کرده بود (مت -1:3
 .)12لذا هر دو تعميد براي عادالن و گناهکاران ضروري است .اگر تنها يک
تعميد وجود ميداشت ،نميتوانست بهتنهايي حيات ببخشد.
«اگر بگويي که عمالً جفايي آشکار وجود ندارد ،به تو پاسخ ميگويم که
هميشه جفايي پنهان هست .ناخنهاي سخت آهنين مانند بدعتها هولناک
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نيستند ،نه شکنجهها مانند بازجوييها ،نه کندن پوست مانند تزوير ،و نه گردن
زدن مانند ترديدهاي فکر.
«نفرتِ جفا؟ محبت را بنما!
طمع جفا؟ آرامش را بنما!
نفس امّاره جفا؟ کامالً پاکدامن باش!
و همچنين ،اگر بيعدالتي جفا هست ،عدالت را نشان بده .اگر پول جفا
هست ،خداوندمان را اعتراف کن ،خداوند همگان را.
«تمام اين جفاکنندگان ،جفاکشان را در دوره آرامش جفا ميرساندند؛ و
چون با وجود اين جفاکنندگان مخفي خود را متمايز ساختند ،رسماً از سوي
جفاکنندگان اين دنيا تاجگذاري شدند .در مقابل جفاکنندگاني که ديده
نميشوند مقاومت کن ،تا بتواني در مقابل آنهايي که ديده ميشوند مقاومت
کني .اگر جفاکنندگاني که در تو هستند پيروز شوند ،فکر ميکني چگونه بر
آناني که در بيرون از تو هستند پيروز خواهي شد؟»
با خواندن اين متن ،ميتوانيم انجيل را به ياد آوريم« :مرا تعميدي است که
بيابم و چه بسيار در تنگي هستم تا وقتي که آن به سر آيد( ».لو « .)50:12آيا
ميتوانيد آن پيالهاي را که من مينوشم بنوشيد ،و تعميدي را که من ميپذيرم
بپذيريد؟» (مر « .)38:10پس به دل راست ،در يقين ايمان ،دلهاي خود را از
ضمير بد پاشيده ،و بدنهاي خود را به آب پاک غسل داده ،نزديک بيابيم؛ و
اعتراف اميد را محکم نگاه داريم ،زيرا که وعدهدهنده امين است .و مالحظه
يکديگر را بنماييم( »...عبر « .)24-22:10همه کساني که ميخواهند در مسيحْ
عيسي به دينداري زيست کنند ،زحمت خواهند کشيد-2( ».تيمو .)12:3
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«ايشان کساني ميباشند که از عذاب سخت بيرون ميآيند و لباس خود را به
خون بره شست و شو کرده ،سفيد نمودهاند .از اين جهت ،پيش روي تخت
خدايند( »...مکا .)15-14:7
الف :جفا
اين نبرد بسيار سخت است زيرا شاگردان در اين زمان ،در شرايط جفاي
تهديدکننده زندگي ميکنند .نويسنده مقدمه جلدي از مجموعه کتاب ها تحت
عنوان «منابع مسيحي» که به افراهات تخصيص يافته ،شرايطي را توصيف
ميکند که تا حدي شبيه شرايطي است که در ايران مشاهده ميکنيم ،اگر
اصطالح «شبانان مسؤول» را با اصطالح «بزرگان جامعه» جايگزين سازيم ...اين
است آن توصيفي بسيار پرمفهوم و مهم دربارهجامعه مسيحياي که در آن
«فرزندان عهد» زندگي ميکنند.
در دورهاي که افراهات مطالب خود را مينوشت ،جامعه مسيحي متحمل جفا
بود .55اين جفا قطعاً واکنشي به فرمان ميالن ( 313ميالدي) و مشکالت سياسي

 55اين جفا فقط مختص مسيحيان نبود .مانويان و نيز تمام آناني که دين رسمي حکومت ايران را پيروي
نميکردند ،به استثناي يهوديان ،تحت جفا قرار داشتند .در واقع ،ايشان در دربار حضور دارند و ملکۀ
مادر ،افرا هرمزد نسبت به يهوديت عالقۀ وافر دارد (متون مسيحي تا آن حد پيش ميروند که او را يهودي
ميخوانند) .جامعۀ يهودي شاپور دوم را تقريبا ً کورش جديد تلقي ميکند .در اواخر سدۀ چهارم ميالدي،
شاهنشاه يزدگرد با سوزان ،دختر رئيس اعظم يهوديان ازدواج ميکند .اما براي افراهات ،وضعيت پارس
شبيه به وضعيت سامره در زمان ايليا ،تحت حکومت اخاب و ايزابل است که نمونههاي آن ،شاپور دوم و
افرا هرمزد ميباشند -و حمله به ايزابل و نيز اشاره به اينکه «زنان در رأس قدرت هستند» (رساله
 )26:14نبايد صرفا ً جنبۀ ادبي داشته باشد :ايزابل به بني اسرائيل تشبيه شده که خون بيگناهان را
مي ريختند .روزۀ او نيز که انحرافي از شريعت است ،در نقطه مقابل روزۀ خالصانۀ اهالي نينوا قرار داده
ت عادل بر سر بدکاران فرود خواهد آمد .در رساله
شده که براي افراهات بسيار عزيز بودند؛ خون نابو ِ
 4:3و  ،26:14بايد اشارهاي به قتل عام تمام کاهنان بهدست ايزابل شده باشد (-1پاد  14-10:19و روم
.)3:11
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ميان امپراطوري روم و مملکت پارس بود ،عالوه بر اينکه کنستانتين اين فکر
ناشينانه به ذهنش رسيد که نامهاي به نفع مسيحيان پارس به شاپور بنويسد.56
جفا به تحريک مغان پس از مرگ کنستانتين آغاز شد ،در حدود سال ،340
بهدنبال فرمانهاي شاپور از مسيحيان خراجي دو برابر براي تأمين هزينههاي
جنگ مطالبه ميکردند .در پي امتناع مسيحيان ،فرمانهاي ديگري صادر شد که
در آنها پادشاه دستور داد کليساها مورد بيمهري قرار گيرند و حتي در صورت
مقاومت ،ويران شوند .57شمعون بار صبعه ،پاتريارخ پايتخت ،اندکي بعد از اين
به قتل رسيد ،و نيز دو جانشينش ،يعني شاهدوست و باربشمين .اگر به کتاب
«اعمال شهيدان» باور داشته باشيم ،ايالت اديابنه و مناطق مجاور که تعداد
مسيحيان در آنها بسيار زياد بود ،صحنه بيرحمانهترين آزارها بود .که بهمدت
چهل سال طول کشيدند و بسيار خونين بودند .روحانيون و مردمان کليسا ،بنا
به شهادت افراهات ،آماج اصلي آزارهاي مقامات و روحانيون مزدايي بودند .بنا
به نوشته سوزومِن ،دستکم شانزده هزار کشته از ميان نجبا وجود داشت .غير
ممکن است تعداد شهيدان را بهخاطر ابهام در منشأ آن شمارش کرد .افراهات
احتماالً يکي از آنان بود.58

 56چنين نامهاي که دخالت در امور داخلي تلقي ميشد ،صرفا ً باعث تحريک شاپور «ذواالکتاف» گرديد
و سبب شد او مسيحيان را تهديدي بالقوه به شمار آورد.
 57افراهات به اين ويراني سيستماتيک که همراه بود با بازداشتهاي گروهي اشاره کرده و آن را همپايۀ
جفاهاي ديوکلسيان در غرب بهشمار آورده است .اين آزارها چنان خشونتبار و همراه با هيجانات بود که
حتي باعث نگراني شاپور شد ،چرا که اوآستازادِس ،خواجۀ پير و محبوب او نيز در ميان قربانيان بود.
دست کم از زمان بهرام دوم ،مسيحيت تا به دربار نيز اشاعه يافته بود.
 58بهواقع ،پس از «رساالت» رد پايي از افراهات در دست نيست.
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ب -وضعيت بر اساس «رساالت»
رساالتِ افراهات بازتاب مستقيم و دردآور اين وضعيت است .اينها ابتدا مربوط
ميشوند به وضعيت سياسي و تحوالت آن در طول چند دههاي که نگارش آنها
شاملشان ميشود .افراهات نامههايي بنا بر موقعيت ،در پاسخ به يک «دوست»
و به يک جامعه متشکل از «برادران» مينويسد ،زيرا ايشان سؤاالت و
دغدغههايي کامالً مشخص را براي او مينوشتند .اما اين «رساالت» جنبهاي غير
زماني دارند و در آنها هيچ اشارهاي به اسامي مکانها يا اشخاص نشده است؛
هيچ نقد روشني از گردانندگان امور ،و خصوصاً از مذهب رسمي يا نمايندگان
آن بهعمل نيامده است ،زيرا خوانندگانش با وضعيت بهاندازه کافي آشنايي
داشتند.
«رساالت» در دوره حکومتي مستبد نوشته شده و ميبايست مراقب بود که
کار به محکمه کشيده نشود .همچنين ميبايست مراقب بود هيچ نکتهاي
دربارههويت برادران فاش نشود ،چرا که ممکن بود خبرچينها نامهها را فاش
کنند .افراهات از کارآيي پليس مخفي ميترسد و حتي نام اسقف سلوکيه-
تيسفون را نميبرد ،زيرا مخاطبينش ميتوانستند بدانند او در مورد چه کسي
سخن ميگويد .59حکيم پارسي فقط با «کلمات مخفي» براي کساني مينويسد
که به امور اسرارآميز عادت داشتند ،يعني کساني که اشارات کتابمقدسي را
درک ميکردند و با کتابمقدس و سنت تفسير آن آشنايي داشتند .متن آن
 59حتي گفته نشده که اين شخص اسقف بوده ،بهگونهاي که بعضي کوشيدهاند او را يکي از ساتراپها بدانند.
در واقع ،افراهات اتهامي هولناک بر او وارد ميسازد ،اتهام برقراري تماس با «پادشاهان ديگر» .اما
اين اتهام اصلياي است که بر شمعون بار صبعه ،بههنگام محاکمهاش وارد شده بود .او وقتي از مشاورين
اين مقام مذهبي اعظم انتقاد ميکند ،مشاوريني که برادران خود را محکوم ساختند ،از «داوران» سخن
ميگويد ،چيزي که ظاهرا ً عنوان متداول ايشان نبوده است .از اين واژگان مخفي ميتوان نمونههاي زيادي
آورد.
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براي يک بيايمان غير قابل درک است و کسي که با ايمان بيگانه است نميتواند
از آن استفاده کند.60
جامعه مسيحي در اين رژيم تماميتخواه ،در جنگ و جفا ،هميشه بر اساس
اصالت ايمان عمل نميکند .بسياري از مسيحيان از سالم کردن به برادرانشان
اجتناب ميورزند ،مبادا با آنان يکي انگاشته شوند .تملق به مقامات با طمع پيوند
ميخورد و مسيحيان بدون توجه به ضعيفان ،ميکوشند از وضعيت به نفع خود
سود جويند .خود منصب کشيشي در سلوکيه-تيسفون مترادف با ترقي اجتماعي
شده است.
تأييد اين امر در دورهاي که جفا حالت مخفي داشت ،عجيب است؛ اما اگر
اظهارات «سالنامه سئرت» را بپذيريم ،قابل درک خواهد بود ،که در آن گفته
شده شمعون بر صبعه زماني «دوست» شاپور دوم بود .او مانند «رِش گالوتا»،
رئيس اعظم يهوديان ،بهنوعي جزو درباريان شده است .ادعاي او به برتري بر
تمام منصبهاي مسيحي در امپراطوري پارس همراه است با خدمت به شاهنشاه
که به اين ترتيب ،کليساي پارس را تحت کنترل در ميآورد و آن را در داخل
مرزها محدود ميسازد .مسيحياني که ميکوشند از اين دستاندازي حکومت
طفره روند ،بهدست شبانان خودشان تسليم مقامات ميشوند ،شباناني که
ميبايست نمونهاي از آزادي انجيلي باشند .جلب خشنودي پادشاه مستبد
بهمنظور حفظ موقعيت ،قاعده حاکم بر جاثليق سلوکيه است و او بايد از هر

 60براي جامعۀ مسيحي ميبايست روشن باشد که «قوچي» که در رسالۀ  5به آن اشاره شده ،شاپور بوده،
همان نبوکدنصري که دوباره زنده شده بود« .سالنامۀ سئرت» آن را بهصراحت ذکر ميکند .او همان مرد
ديوانهاي است که در نقطه مقابل «مرد دانا» يعني کنستانتين قرار دارد .رسالۀ پنجم نوشتهاي است الهياتي-
سياسي ،نبوتي ،در باره جنگي که ميبايست کمي بعد ميان روم و پارس درگيرد.
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اقدامي در جهت نااطاعتي در ميان گلهاش اجتناب ورزد .61در واقع ،گرچه او از
افتخارات و امتيازات مادي برخوردار است ،اما مورد حسادت و دسيسههاي
قدرتمندان و تغييرات در حاالت پادشاه قرار دارد .اين احتماالً همان چيزي است
که بر سر شمعون آمد و او قرباني دسيسههاي خودش در خارج ،بعد از «نامه
شورايي» معروف ،و امتناع از پرداخت ماليات مضاعف گرديد« .رساالت» با حالتي
رمزي ،اقدامي مبتني بر انجيل در قلب کليسايي است که در خطر انضمام توسط
قدرتمندان اين دنيا قرار دارد .62افراهات تسليم رؤياهاي سياسي نميشود ،او
روم را که مسيحي شده بود ،ظهور ملکوت مسيحيايي تلقي ميکرد.
از اينجا درک ميکنيم که چرا افراهات تمام رساله  21خود را به موضوع جفا
اختصاص داده است .او پس از آنکه تمام عادالن عهدعتيق را که متحمل جفا
شدند به ياد ميآوَرَد ،تأکيد ميکند که عيسي الگوي کامالً وفادار از ميان تمام
شاهدانِ پدر است و اينکه بسياري از مسيحيان ،از زمان استيفان ،نخستين شهيد
مسيحي ،تا زمان خودش ،جان خود را فدا کردند تا شهادت خود را در خون
خود بنيان گذارند .اين موضوع جفا چنان در عهدعتيق و عهدجديد فراوان است
که نويسنده مورد نظر ما ،گفتار خود را طوالني ميسازد .او گفتار خود را با
دعوت به وفاداري در تمام آزمايشها ،به بره ايستاده ،اما ذبحشده ،با تساليي بسيار
پدرانه ،به پايان ميرساند.
 61ايشان از سر طمع ،با بدسگاالن همپيمان ميشوند و مانند ناداب و ابيهو ،آن سودجويان ،خدمت مقدس
را مورد غفلت قرار ميدهند؛ تهديد بر ايشان سنگيني ميکند.
 62از اين نقطه نظر ،اين وضعيت مشابه با غرب است که در آن کليسا بيش از پيش تحت کنترل امپراطور
در ميآيد.
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تسلي به جامعهاي که مانند عيسي مورد جفا است
 اگر همه اين يادآوريها را به تو نوشتم ،براي اين است که عيسي مورد جفاقرار گرفت( ،همان گونه که) عادالن متحمل جفا شدند ،به اين منظور که
جفاديدگان امروز تسلي يابند ،همانهايي که در راه عيساي جفاديده جفا
ميکشند ،زيرا او براي ما نوشت و قوت قلب داد« :اگر مرا زحمت دادند ،شما را
نيز زحمت خواهند داد ...جهان ايشان را دشمن داشت ،زيرا که از جهان نيستند،
همچنان که من نيز از جهان نيستم( ».يو 20-19:15؛ .)14:17
در واقع ،پيش از آن براي ما نوشته بود« :برادرْ برادر را و پدرْ فرزند را به موت
تسليم خواهند کرد ...و بهجهت اسم من ،جميع مردم از شما نفرت خواهند
کرد( ».مت 22-21:10؛ 9:24؛ مر 13-12:13؛ لو 17-16:21؛ يو .)21:16

تسلي ،دنباله :حضور روحالقدس در جامعه مسيحي
او همچنين به ما تعليم داده ،فرمود« :وقتي شما را به حضور بزرگان ،واليان
و پادشاهاني که دنيا را در دست دارند حاضر سازند ،از پيش نگران نباشيد که
چه بايد بگوييد و چگونه پاسخ دهيد :من خود به شما دهان و حکمتي خواهم
داد که دشمنانتان نتوانند بر شما غلبه يابند ،زيرا شما نيستيد که سخن خواهيد
گفت ،بلکه روح پدر شما ،او براي شما سخن خواهد گفت( ».مت 20-19:10؛
مر 11:13؛ لو 12-11:12؛ .)15-14:21
همين روح بود که بهواسطه دهان يعقوب با جفاکنندهاش عيسو سخن گفت،
روح حکمت که بهواسطه دهان يوسفِ جفاديده در حضور فرعون سخن گفت،
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روحالقدس بود که بهواسطه دهان موسي در تمامي معجزاتي که در سرزمين
مصر کرد سخن گفت،
روح علم که به يوشع پسر نون داده شد ،آن هنگام که موسي بر او دست
نهاد (اعد 23:27؛ تث  )9:34و قومهايي که بر او جفا ميکردند ،از حضور او نابود
و قلع و قمع شدند،
روحالقدس که از دهان داودِ جفاديده ميسراييد ،بهواسطه او بود که وي براي
استراحت يافتن شائول ،جفاکنندهاش ،از روح بد ،ميسراييد (-1سمو ،)23:16
روحالقدس که ايليا را ملبس ساخت و بهواسطه او بود که وي ايزابل و اخاب،
جفاکننده خود را توبيخ کرد،
روحالقدس که بهواسطه اليشع سخن گفت و وي نبوت کرده ،هر آنچه را که
روز بعد ميبايست اتفاق افتد ،به جفاکننده خودْ پادشاه بيان کرد (-2پاد ،)1:7
روحالقدس که در دهان ميکاه ميجوشيد ،آن هنگام که جفاکننده خود،
پادشاه را توبيخ کرد و به او گفت« :اگر بهراستي باز گردي ،يعني اينکه خداوند
بهواسطه من سخن نگفته است!» (-1پاد ،)28:22
روحالقدس که ارميا را تسلي بخشيد و او با جرأت بر پا ايستاد تا صدقيا را
توبيخ کند،
روحالقدس که دانيال و يارانش را در سرزمين بابل نگاه داشت ،همين روح
که مردخاي و استر را در سرزمين اسارتشان محافظت کرد.
تسلي ،دنباله :تاريخ طوالني شاهدان ايمان
 دوست من ،گوش فرا دار به نامهاي شهيدان ،رنجبران و جفاديدگان:82

هابيل کشته شد و خونش زمين را سرخ ساخت (پيد ،)10:4
يعقوب جفا کشيد و گريخت و پناهنده شد،
يوسف جفا کشيد ،فروخته شد و به گودال افکنده شد،
موسي جفا کشيد ،و به مديان گريخت،
يوشع پسر نون جفا کشيد و ناگزير به جنگ شد،
يفتاح ،شمشون ،جدعون و باراق ،اينان نيز جفا کشيدند ،و دربارهآنان رسول
خجسته فرمود« :وقت مرا مجال نميدهد پيروزيهاي آنان را بازگو کنم( ».عبر
.)32:11
داود نيز از شائول جفا کشيد و به کوهها پناه برد ،در غارها و در آبکندها،
سموئيل نيز جفا کشيد و براي شائول عزا گرفت (-1سمو ،)35:15
حزقيا نيز جفا کشيد و در مصائب به زندان افتاد،
ايليا جفا کشيد و به بيابان رفت (-1پاد ،)4:19
اليشع جفا کشيد و پناهنده شد،
ميکاه جفا کشيد و به زندان افتاد (-1پاد ،)27:22
ارميا جفا کشيد و او را به گودالي گِلآلود انداختند (ار ،)6:38
دانيال جفا کشيد و در چاه شيران افکنده شد (دان ،)17:6
حنانيا و برادرانش نيز جفا کشيدند و به کوره آتش انداخته شدند (دان ،)21:3
مردخاي ،استر و پسران قومشان از دست هامان حفا کشيدند،
يهوداي مکابي و برادرانش جفا کشيند و ايشان نيز متحمل اهانت شدند،
آن هفت برادر ،پسران آن زن خجسته ،متحمل مجازاتهاي تلخ شدند،
شکنجهها را تحمل کردند ،جفاديده و شهيدان واقعي گرديدند (-2مکاب ،)7
83

ايلعازر سالخورده الگويي نيکو گرديد ،جفا کشيد و شهيدي کامل گرديد (-2
مکاب .)31-18:6
 شهادت عيسي از همه عظيمتر و بهتر بود :او بهلحاظ مصيبت و جفا از همهگذشتگان و از همه آيندگان پيشي گرفت.
آنگاه استيفان ظاهر ميشود ،آن شهيد وفادار که يهوديان سنگسارش کردند
(اع .)60-55:7
شمعون و پولس شهيدان کامل بودند،
يعقوب و يوحنا 63در جاي پاي سرورشان مسيح گام نهادند.
از زمان رسوالن به بعد ،در جاهاي مختلف( ،افراد) جفاديده بودند و شهيدان
واقعي ظاهر شدند.
نزد برادران ما در غرب نيز ،در روزگار ديوکلسيان ،مصيبتي عظيم و جفايي
بر تمام کليساي خدا عارض شد ،در تمام سرزمينشان :کليساها ويران گرديده،

 63يحيي جزو فهرست شهيدان نيامده است .بر اساس سنتي که افراهات دنبال ميکند ،يعقوب و يوحنا در
سرياني متعلق به سال  411ميالدي
شهادت به يکديگر مرتنط هستند .اين امر بهصراحت در نوشتهاي ُ
تأييد شده است ( 26دسامبر :استيفان ،سرور شهيدان در اورشليم 27 .دسامبر :يوحنا و يعقوب ،رسوالن
مسيح ،در اورشليم 28 .دسامبر :پولس رسول و پطرس ،سرور رسوالن خداوند ما) ،و اين مطابق است
با نبوت عيسي به «پسران رعد» در مرقس « ،39:10پيالهاي را که من مينوشم خواهيد آشاميد و تعميدي
را که من ميپذيرم ،خواهيد پذيرفت .».طبق سنت غربي ،يوحنا در آرامي چشم از جهان فرو ميبندد ،پس
ا ز آنکه جام زهر را متحمل شد يا مجازات روغن جوشان را در روم ،دروازۀ التين .يعقوب پسر زبدي
بسيار زود بهدستور هيروديس اگريپاس اول شهيد شد (در سال  43يا  ،44پيش از عيد گذر) و احتمال
دارد که برادرش يوحنا نيز همزمان با او جان سپرده باشد .مطابق اعمال  ،2:12پادشاه يعقوب برادر
يوحنا را به شمشير کشت .ترجمه اتيوپيايي چنين آورده« :يوحنا برادر يعقوب را» .اما اين يوحنا خيلي
زود با يوحناي کشيش (که خدمتش در افسس و پتموس قرار داشت) اشتباه گرفته شد ،احتماالً بهخاطر
سرياني و افراهات که از «دياتسارون» استفاده ميکردند ،با مشکل
حفظ رسولي بودن انجيل .کليساي ُ
هويت انجيلنگار مواجه نشدند و شايد سنتهاي اصلي فلسطيني را دنبال ميکردند.
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ريشهکن شدند ،بسياري جفاديده و شهيد شدند ،و «او» پس از آنکه ايشان
متحمل جفا گرديدند ،بهسوي ايشان باز آمد.
در روزگار ما نيز همين امر بر ما وارد ميآيد ،زيرا گناه کردهايم ،ولي همچنين
براي آنکه آنچه نوشته شده بود تحقق يابد ،همان گونه که نجاتدهنده ما
ميفرمايد« :همه اينها بايد واقع شود( ».مت 6:24؛ مر 7:13؛ لو  ،)9:21و رسول
او نيز ميفرمايد« :بر ما چنين ابري از شاهدان قرار داده شده که جالل ما است».
(عبر  ،)1:12که در طول آن ،بسياري بايد جفا بکشند و کشته شوند.
در اينجا رساله در خصوص جفا پايان مييابد.
اي عيسي ،برۀ خدا که گناه جهان را بر ميداري ،من تو را اعتراف ميکنم.
بهخاطر نام تو ،شبانان اسقف قرباني شدند و شبانان رئيس گله قرباني شدند،
و ياوران شبانان ،قيامۀ مقدس.
دعاي برگرفته از اعمال مارتا ،ناشناس ،تيسفون ،سدۀ پنجم
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فصل چهارم
ترغيب به ايمان آوردن
پذيرفته است سخني که به تو مي گويم و شايسته است که آن را پذيرا
شوي :
بيدار شويم از خواب ،در اين زمان (روميان  )11 ،13و با دستانمان قلب
خويش به سوي خدا بلند سازيم؛ که اگر ارباب خانه به ناگاه بيايد ،به وقت
بازگشت ما را هوشيار بيابد (متي  / 42 ،24مرقس  .)35 ،13مراقبت خويش
بيش کنيم از براي قرار با همسرِ جالل ،تا با او به حجله پا گذاريم (متي ،25
 .)10براي چراغ هاي خويش روغن آماده سازيم ،تا از براي ديدارش در شادي
بيرون شويم (متي 4 ، 25ـ .)7ذخيره ي منزل خود فراهم آوريم ،براي راه سخت
و باريک (متي .)14 ،7هرچه آلودگي را از خود بيرون کنيم و پس زنيم ،از براي
پوشيدن جامه ي نکاح (متي  .)12 ،22از دارايي اي که به ما رسيده (ديگري
را) بهره مند کنيم ،تا ما را خدمتگزار زبده بخوانند (متي  .)21 ،25وفادار به
نيايش باشيم براي گذر از منزل خطر .قلب خويش از کفرگويي پاکيزه کنيم،
براي ديدن باري تعالي در درخشندگي اش (متي  .)8 ،5رحيم باشيم آنگونه که
نوشته شده ،تا بر ما رحيم باشد خداوند ما (متي  / 7 ،5لوقا .)36 ،6
که در ميان ما صلح جاري باشد تا برادران مسيح خوانده شويم (متي  .)9 ،5بي
تاب دادگري باشيم براي سيري يافتن از جشن پادشاهي(آسمان) (متي .)6 ،5
که ما نمک حقيقت باشيم تا خوراک مار نشويم .بذر خويش از خاشاک پاک
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کنيم ،تا ميوه اي صد برابر به بار نشينيم( .متي 7 ،17ـ  / 8مرقس 7 ،4ـ / 8
لوقا 7 ،8ـ  )8بناي خويش را بر روي صخره بگذاريم ،که مبادا از بادها و از امواج
به لرزه بيفتد(.متي 24 ،7ـ  /27لوقا 48 ،6ـ )49
ظروفي درخشان باشيم (1تيم ،)21 ،2تا از سوي خداوند از براي برخورداري آواز
داده شويم .هرآنچه دارايي ماست بفروشيم ،تا براي خويش آن مرواريد بخريم و
توانگر شويم (متي  .)46 ، 13گنج خود در آسمان جاي دهيم (متي / 20 ،6
 / 10،21لوقا  ،)33 ،12تا بر ما باز شود به گاه رفتنمان و تا ما همواره در خوشي
ها باشيم .خداوند خويش را در بيماران مالقات کنيم (متي 33 .36 ،25ـ )34تا
او ما را براي ايستادن در سوي راست خويش فرابخواند .از خود بيزاري بجوييم
و مسيح را دوست بداريم (يوحنا  )25 ،12همان گونه که او ما را دوست بداشت
وخودازبراي ماتسليم کرد (اف .)2 ،5
گرامي بداريم روح مسيح را ،تاازآن فيض بر ما رسد.
بيگانه باشيم با اين دنيا تا همانگونه که مسيح با آن بيگانه بود( .يوحنا .)14 ،17
فروتن و آرام باشيم براي به ميراث بردن زمين زندگي (متي  / 4 ،5و هم ،11
 .)26به خدمتگزاري وفاداري ورزيم ،براي خدمت در خيمه ي قديسين .نيايش
او را به دعا در خلوص به جا آوريم ،تا (اين نيايش) در برابر خداوندِ جالل حاضر
شود .شريک مصائبش باشيم تا به همان گونه رستاخيزش را زندگي کنيم ( في
 /10 ،3غل1 /17 ،6تسا  )10 ،1نشان او بر تن خود گذاريم ،براي رهايي از "
خشمي" که مي آيد ،چراکه مهيب است روز آمدنش و چه کس آن را تاب مي
آورد؟ خشم او مشدد و آتشين است؛ و بي دينان را نابود مي کند .سر خويش به
پوشش رستگاري در امان کنيم ،مبادا در کارزار زخم خوريم يا که بميريم .کمر
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خويش محکم کنيم به حقيقت ،مبادا در ميانه ي نبرد خود را ناتوان ببينيم .به
پاخيزيم و مسيح را بيدار کنيم ،تا وي طوفان ها را خاموش کند .سپري در برابر
آن شرير به دست گيريم که همانا آماده کردن انجيل منجي مان است .از
پروردگار خويش توان بگيريم براي لگد کوب کردن مارها و عقرب ها .خشم را
در خويشتن فرونشانيم ،به همان گونه که هر ميل شديد و هر بدخواهي را .که
هيچ ناسزا از دهاني خارج نشود ،که با آن خدا را نيايش مي کنيم .نفرين نکنيم،
تا به نحسي " قانون" دچار نياييم .کارگر زبده باشيم تا مزد خويش با اولين ها
طلب کنيم .سنگيني کار روز را تاب آوريم تا مزدي برتر درخواست کنيم.
کارگراني کاهل نباشيم چراکه هم اينک خداوندمان ما را در تاکستان خويش به
کارگمارد .مانند کنده ي مو در خاک ريشه کنيم در ميان تاکستانش ،چراکه
وي خود تاکستان حقيقي ست .کنده هاي مويي باشيم که از تاکستان
جداناشدني باشند .عطرهايي دلپذير باشيم که رايحه مان در ميان کساني که
اطراف ما هستند ،پراکنده شود .بگزاريم که به چشم دنيا فقير جلوه کنيم ،اما
بسياري مردمان را از آموزه هاي خداوندمان توانگر سازيم .هيچ کس را بر روي
زمين پدر خويش نخوانيم تا که فرزندان پدري باشيم که در آسمان است .آنگاه
که هيچ نداريم ،همه چيز در اختيار ماست .آنگاه که هيچ کس نمي شناسدمان،
ما را بسياري آشنايي هاست .بي وقفه در اميدواري خويش شاد باشيم ،تا در ما
شاد زيد آنکس که اميد و نجات بخش ماست .خويشتن را به داد قضاوت کنيم
و خود را نکوهيده بدانيم ،تا به ناچار سر خويش برابر قضاتي که بر تخت داوري
قبايل تکيه خواهند زد ،خم نکنيم .سالح (روحاني) دست بگيريم براي نبرد،
يعني همانا آماده کردن (راه) انجيل .بر در آسمان بکوبيم تا از برايمان باز شود
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و ما وارد شويم .مصرانه طلب رحمت کنيم تا به آن حد که احتياج مان است.
در جستجوي پادشاهي آسمان و دادگري اش باشيم و بر روي زمين همي بيشتر
به ما رسد .از آنچه در اعلي ست نصيب جوييم ،از آنچه آسماني ست و در آن
تأمل کنيم؛ درهمانجا که مسيح به آن باال برده شد و رفعت يافت .دنيا را به خود
واگزاريم ،که از آن ما نيست تا به جايي نايل شويم که به آن دعوت شده ايم.
چشمانمان را به سوي بلندي ها پرواز دهيم ،براي ديدن درخشندگي اي که
نمودار خواهد شد .بازوهايمان را به سان شاهيني باال بريم تا تن را در جايي که
به واقع هست ببينيم .براي آن پادشاه پيشکش فراهم آوريم ،از ميوه هاي دلخواه
روزه و نيايش .قول هاي او را در خلوص حفظ کنيم ،تا ما را به کار گنج اش
بگمارد؛ چراکه به راستي آنکس که از قول هاي او دلسرد شود ،راهي به سوي
ورود به گنج به او داده نشود .همواره بر بدن مسيح مراقب باشيم تا بدن هايمان
به وقت آواي شيپور ز جا برخيزند .گوش هاي خويش به نداي "همسر" بسپاريم
تا با او به حجله پاي نهيم .براي جشن نکاح اش هدايا مهيا کنيم و براي ديدارش
به شادي بيرون شويم .جامه ي مقدس به تن کنيم تا بر سر ميز در رأس
برگزيدگان بنشينيم .آنکس که مي خواهد به " تور ِ" (او) درآيد ،بايد که بي
وقفه تور خويش براي صيد پرت کند .آنکس که آموزه هاي پهلواني دريافت
کرده ،باشد که خود را همواره از دنيا حفظ کند .آنکس که خواهان تاج است،
باشد که چون فاتحي به سوي نبرد تازد .آنکس که مي خواهد از بهر پيکار به
گود درآيد ،باشد که در برابر دشمن خويش کارآزموده ظاهر شود .آنکس که مي
خواهد به جنگ درآيد ،بايد که سالح برگيرد و خويش را بي وقفه بپااليد .آنکس
را که رويش به مثال فرشتگان است ،باشد که خويش را با انسان ها بيگانه بيابد.
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آنکس که يوغ قديسين بر خود مي نهد ،بايد از داد و ستد بپرهيزد .آنکس که
مي خواهد بر خويش مسلط باشد ،بايد که از تسلط دنيا بري گردد .آنکس که
دوستدار منزلي در آسمان است ،مبادا که براي خانه اي از گِل کهنه اندوهگين
باشد .آنکس که در انتظار سوار شدن به شعف بر ابرهاست ،باشد که ارابه هاي
مزين از براي خود نسازد .آنکس را که انتظار ضيافت نکاح "همسر" است ،بايد
که خواهان وليمه هاي عروسي ناسوتي نباشد .آنکس که مي خواهد ازآن "
شراب در امان" شادي بيابد ،بايد که از ميگساري دوري کند .آنکس که خود
براي شام آماده کرده مبادا که عذر بياورد براي پرداختن به کسب و کار .آنکس
که بر او بذر خوب افکنده شده ،مبادا به آن " شرير" مجال پراکندن علف هرز
در خويش بدهد .آنکس که ساخت برجي را پي ريخته است ،باشد که همه ي
دارايي خويش از براي آن گزارد .آنکس که آغاز به ساختن کند بايد که به پايان
اش برد ،مبادا که خويش را مضحکه ي رهگذران کند .آنکس که مي خواهد
بناي خويش بر روي صخره نهد ،بايد که پي اي عميق در افکند ،تا به گاه توفان
ها ويران نشود .آنکس را خواهان گريز از تاريکي هاست ،باشد که آنقدر راه پويد
تا روشنايي را بيابد .آنکس را که هراس فرار در زمستان است ،بايد که خويش از
تابستان مهيا سازد .آنکس که در انتظار آرميدن است ،بايد که آذوقه ي شبات
(ملکوت) را آماده کرده باشد .آنکس که در طلب چشم پوشي از جانب خداوند
است ،بايد که خود نيز از بدهکاران خويش بگذرد .بر آنکس که صد سکه دينار
خود درخواست نکند ،پروردگارش هزاران استعداد نهد .آنکس که پول سرور
خويش در گوشه ي حساب نهد ،خدمتگزار نادرست خوانده نشود .آنکس که
فروتني را دوست بدارد ،در زمين زندگي او را ارثي هست .آنکس که صلح جوست
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در ميان فرزندان خدا جاي خواهد داشت .آنکس که خواست پروردگار خويش
مي داند ،باشد که آن به جاي آورد تا در زيادي جزا نيفتد .آنکس که قلب خويش
از مکر طاهر کند ،چشمانش آن پادشاه را در جمال خود ببينند .آنکس که روح
مسيح را پذيرا شود ،باشد که انسان درونش را آراسته کند .آنکس که معبد خدا
خوانده شده ،بايد که تن خويش از هر آنچه نجاست مطهر کند .آنکس که روح
مسيح را اندوه رساند ،نتواند سر خويش بلند کند به پيامد اندوه .آنکس که بدن
مسيح را با خود دارد ،باشد تا تن خويش از هرآنچه ناپاکي نگاه دارد .آنکس که
خويش از پير زال وجود تهي کند ،باشد که به کرده هاي پيشين خود بازنگردد.
آنکس که به جامه ي انسان نو درآيد ،باشد که از کثافات خود را حفظ کند.
آنکس که از آب تعميد سالح به تن آويخته ،بايد که ديگر خود از آن جدا نسازد،
مبادا که شکست خورد .آنکس که برابر " شرير" سپر به دست گرفته ،باشد که
خود از تيرهايي که به سويش پرتاب مي شود ،در امان سازد .سهل انگار را
پروردگارش نخواهد .آنکس که انديشه هاي خويش بر قانون خداوندش مطابق
کند ،از افکار اين دنيا آشفته نشود .آنکس که در قانون پروردگارش غور کند ،به
سان درختي ست کاشته به نزديک آب ها .آنکس که اعتماد او به خداوندش
است ،نيز به درختي ماند روييده بر کنار جويبارها.
آنکس که اعتماد خويش بر انسانها گزارد به بالياي اِرمياي نبي دچار
شود.آنکس که" همسر"او را دعوت کرده ،بايد که خودمهيا کند.آنکس که چراغ
خويش برافروخت ،باشد که به خاموشي اش ندهد.آنکس که در انتظار ندا ست،
بايد که روغن از ظرف خويش برگيرد .آنکس که نگاهبان ورود است ،باشد که
91

خداوندِ خويش را به انتظار ايستد .آنکس که دوستدار بکارت است ،بايد که مانند
باشد او به الياس نبي .آنکس که يوغ قديسين بر خود حمل مي کندِ ،به که
بنشيند و سکوت گزيند.آنکس که آرامش را دوست مي دارد،
باشدتاپروردگارخويش ،اميدزندگي راچشم به راه ايستد.
زندگي يک نبرد است .ترفند " دشمن"
دوست من ،به راستي که خصم ما خبره و حيله گر است ،همان کس که
برابر ما مي جنگد .برضد بي باک ترين و درخشان ترين هاست که خويش آماده
مي سازد ،تا دست کشند ايشان .چراکه او سست عنصران را مالک است و جنگ
با اسيراني که از پيش گرفتارند نمي کند .آنکس را که بال پرواز هست ،بايد که
تا به دور از او پرگيرد تا به تيرهايي که به سويش مي فرستد او را در کنف
خويش نياورد .معنويان حمالت او را مي بينند و هيچ سالح او بر تن ايشان
کارگر نيست .هيچ يک از فرزندان روشني را از او کمترين هراسي نيست زيرا که
تاريکي ها از برابر نور بگريزند .فرزندان " خوبي " را ترسي از " شرير" نيست،
چراکه وي (مسيح) آن را به ايشان براي لگدکوب کردن داده است .اگر او (شرير)
به آنان حس بودن در تاريکي را مي دهد ،ايشان اما خود روشنايي خواهند بود.
اگر او چون مار از ايشان باال خزد ،آنان نمکي خواهند بود که او آن را تناول
نتواند .اگر او خود را به مانند انواعي از افعي کند ،ايشان به سان کودکان خواهند
بود .اگر او در پي ورود به نزد ايشان با ايجاد ميل به خوراک باشد  ،ايشان بر او
با روزه به طريق منجي مان پيروز خواهند شد .اگر او به واسطه ي خواهش
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چشم بخواهد با آنان بستيزد ،ايشان را بلنداي نگاه به آسمانها خواهد بود .اگر او
با زبان بازي قصد فتح شان رادارد،ايشان راگوش بدان نيوش نيست .اگراو بي
پرده به جنگ ايشان برخيزد،همانا باشد که ايشان جنگ افزاربرگيرندوبه
پا،ازبرابرش درآيند.اگر اوخواهد که به گاه خفتن به خانه ي ايشان واردشود ،آنان
مراقبند ،نگهباني دهند ،زبور خوانند و نيايش کنند .اگر او خود را شيرين جلوه
دهد تا که به نزدشان درآيد ،آنان مزه اش نمي کنند ،چراکه به طمع گزنده ي
آن آگاهند .اگراو ايشان را درآزمندي حوا بسوزاند ،آنان تنها زندگي کنند و نه با
فرزندان حوا.
********************
امر به احتياط براي اعضاي اجتماع رهباني
برادران من ،هر مرد ،عضو اجتماع رهباني يا قديس دوستدار زندگي در
عزلت ،که بخواهد زني از اجتماع رهباني چون خود او ،با او زندگي کند ،همان
به که او را آشکارا به همسري بگيرد تا در عطش خواهش نسوزد .همچنين،
اينک آنچه زن را بايسته است :اگر او را توان جدايي از مردي عزلت گزيده نيست،
باشد که بي پرده خويش را به او دهد .مناسب آن است که (در اجتماع رهباني)
زنان با زنان زندگي کنند و شايسته است که مردان با مردان منزل کنند .مردي
که مي خواهد در قداست بماند ،همراه اش (زن) با او زندگي نکند ،مبادا که وي
به منزلگاه پيشين بازگشت کند و مبادا که اين (مجاورت) زناکاري به حساب
آيد.

93

بي ترديد شايسته است ،مناسب و درست است اين توصيه که من به خود مي
کنم و نيز به شما دوستان عزلت نشينم که زني به همسري نگرفته ايد و به شما
باکرگان که به هيچ مردي تعلق نداشته ايد و به آناني که قداست را دوست مي
دارند  :طبيعي و شايسته و درست است که حتي به گاه دشواري ،انسان تنها
باشد.
اينچنين است که زندگي اي مناسب ،به نقل از آنچه ارمياي نبي نوشته است،

مي کند :خوشا به حال آنکه قيد از جواني بر خود نهد ،که تنها نشيند و سکوت
پيشه کند ،چراکه او را قيد تو بر شانه هاست .بدين سان اي دوست من شايسته
است ،آنکس که قيد مسيح بر خود نهاده ،آن را در خلوص حمل کند.
********************
رستگاري به واسطه تبار زن
بي ترديد ،به خاطر آمدن کودک مريم خجسته ،خارها از ريشه برکنده و
مشقات برداشته شدند .درخت انجير نفرين ،و گرد و خاک نمک شد .بدشگوني
ها بر صليب از حرکت افتادند و دو دم شمشير از برابر درخت زندگي که همانا
به ايمانداران طعام مي بخشيد برداشته شدند .پرديس در ميان خجستگان،
باکرگان و قديسين است ،و ميوه ي درخت زندگي خوراکي ست داده شده به
ايمانداران و باکرگان؛ به آناني که خواست خدا را به جا آورند .در باز است و راه
هموار .چشمه مي جوشد و به آناني که تشنه اند براي نوشيدن مي دهد .ميز
آرايش شده و سور مهيا است .گاو نر پروار کشته و جام رستگاري آميخته شده.
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جشن آماده شده و" همسر" براي حضور بر سر ميز نزديک مي شود .رسوالن
سياهه ي مدعوين را نوشته اند و مناديان پرشمارند.
********************
ترغيب براي آمادگي و فوايد باکرگي
شما اي کساني که انتخاب شده ايد ،خود را آماده کنيد :
روشنايي در درخشش است ،باشکوه و زيبا .جامه هايي که به دست انسان بافته
نشده مهيا است و ندا نزديک مي شود .گورها گشوده مي شوند و از گنج هاي
پنهان پرده کنار مي رود .مردگان به پا مي خيزند و زندگان به ديدار شاه پر مي
گيرند .وليمه ترتيب يافته و شيپور جرأتي دوباره مي دهد .ترومپت ها به شتاب
مي آيند و مراقبان آسمان به تعجيل مي رسند .جايگاهي براي " قاضي" افراشته
شده و آنکس که رنج برده خرسند مي شود .آنکس که سست بوده در وحشت
است و آنکس که کژ رفتار بوده به قاضي نزديک نمي شود .فرزندان سمت راست
به وجدند و آنها که در چپ جاي دارند مي گريند و مي نالند .يمين يان در نور
بدرخشند و يساريان در تاريکي ها شکوه سردهند تا ايشان را فقط اندکي زبان
تر کنند( .براي گناهکار) رحمت ايزدي رفته و دادگري جاي آن نشسته است،
ديگر محلي براي به دين درآمدن نيست .زمهرير نزديک است ،و تابستان رفته
است .شبات استراحت مي آيد و کار خاتمه يافته( .براي عادالن) تاريکي برچيده
شده و روشنايي برقرار مي شود .مرگ خار خويش از کف داده و به دهان زندگي
بليعده شده .آنها که بايد به شئول بازگردند مي گريند و دندان مي فشارند اما
آناني که به پادشاهي آسمان مي روند شادي مي کنند ،در وجدند و ستايش مي
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کنند .آناني که زن اختيار نکرده اند ،از دست مراقبان آسمان پذيرايي شوند.
آناني که قداست را حفظ کرده اند ،در پرستشگاه باري تعالي بيآسايند .تنهايي
گزيدگان را پسر يگانه ي پدر شادي بخشد .ديگر نه مردانه اي هست نه زنانه
اي ،نه اسيري هست و نه انسان آزادي ،بلکه همگي فرزندان باري تعالي خواهند
بود .همه ي باکرگان پاکِ پذيرفته شده از جانب مسيح ،چراغ هاي خويش
بيافروزند و با " همسر" به اتاق نکاح پا گذارند .همه ي آناني که مسيح ايشان
را پذيرا شود ،از نحوست " قانون " دور گردند ،و از جزايي که بر دختران حوا
گزارده شده نجات يابند .به راستي که اين زنان به مردان (يا بت ها) متعلق
نيستند تا بدشگوني ها را دريافت کنند و در اندوه و درد بمانند .ايشان در شمار
آناني نيايند که به سوي مرگ مي روند ،چراکه (به مرگ) فرزندي نداده اند .به

جاي تن دادن به مردي ميرا ،از جانب مسيح پذيرفته شده اند .از آنجا که ايشان
فرزندي نياورده اند ،او به ايشان نامي برتر از پسران يا دختران داده است .به
جاي ناله و شکايات دختران حوا ،ايشان را همواره بر لب غزل " همسر" است.
جشن نکاح دختران حوا هفت روز بيش نباشد ،حال آنکه ايشان را همسري ست
که فقدانش نيست .لباس دختران حوا از پشم است که کهنه شود و پاره گردد
اما ايشان را جامه هايي ست که فرسودگي اش نيست .زيبايي دختران حوا
درپيري پژمرده گردد حال آنکه زيبايي ايشان به گاه رستاخيزنو شود.
********************
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گوشزد به زنان اجتماع رهباني
شما اي باکرگاني که مسيح پذيراي تان شده است اگر مردي از اعضاي
اجتماع رهباني يکي از شمايان را گفت  " :با تو زندگي خواهم کرد ،مرا خدمت
کن ".همانا آنچه شما به او خواهيد گفت  " :من را شاه مردي به خود پذيرفته
و هم اوست که خدمت اش مي کنم ،اگر خدمت به او را براي پرستاري از تو
وانهم ،او به خشم آيد ونامهي طالق برايم بنويسد و مرا از منزلش بيرون براند.
اگر مي خواهي که ترا گرامي بدارم و من نيز نزد تو محترم بمانم و زياني متوجه
هيچ يک نشود ،آتش در سينه ي خود ميافروز ،مبادا جامه ي خويش به آن
بسوزاني .در شرافتمندي خود بمان و من نيز در آبرومندي خويش خواهم ماند.
براي آنچه که " همسر" به جشن نکاح ابدي اش فراهم آورده حضور داشته باش
و خود از براي ديدارش مهيا کن .و از من تدراک روغن باشد براي ورود به همراه
باکرگان دانا ،که مبادا به خارج از در رانده شوم با باکرگان ديوانه.

دستورهايي به عزلت گزيدگان
دوست من ،دوباره به آنچه برايت مي نويسم گوش کن؛ به آنچه براي عزلت
گزيدگان مناسب است ،براي اعضاي اجتماع رهباني ،باکرگان و قديسين .پيش
از هر چيز بر شخص بايسته است که يوغ بر خود نهد؛ که ايمانش استوار باشد،
همانگونه که در نخستيننامهام برايت نوشته ام .که او را در روزه و نيايش پشتکار
باشد؛ که او را وجود سوزان از عشق مسيح باشد.
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که او فروتن و آرام و هوشمند باشد ،و کالمش آسوده و دلپذير .که انديشه
اش با همه راستين باشد و او به تعادل سخن بگويد .که او از دهان خود حصاري
بسازد برابر سخنان زيانبار ،و زنهار بدارد از خود خنده هاي ديوانه وار .که جامه
هاي فاخر بر خود روا نکند .نبايد که او گيسوان خويش بلند بگذارد و آنها را
زيور کند.
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فصل پنجم
عيسي ،تنها انسان بيگناه و پيروزمند
 -1از ميان تمام نوزادگاني که بدني پوشيدهاند ،تنها يک بيگناه و معصوم
وجود دارد ،و آن هم خداوند ما عيسي مسيح است ،مطابق با شهادت خودِ او.
بهواقع او فرمود« :من بر جهان غالب آمدم( ».يو  .)33:16نبي نيز دربارهاو
چنين شهادت ميدهد« :شريعت حق در دهان او ميبود و بيانصافي بر لبهايش
يافت نميشد( ».مال .)6:2
پولس رسول نيز فرمود« :او را که گناه نشناخت ،در راه ما گناه ساخت-2( ».
قرن  .)21:5و چگونه او را گناه ساخت ،جز اينکه وي گناه را بر داشت ،او که آن
را مرتکب نشده بود ،و اينکه آن را بر صليب ميخکوب کرد؟ (کول )14:2
رسول مسيح باز ميفرمايد« :عده بسياري در ميدان ميدوند ،اما فقط يک
نفر تاج را ميبَرَد-1( ».قرن .)24:9
بهعالوه ،از ميان پسران آدم ،کس ديگري نيست که به نبرد فرود آمده باشد
بدون اينکه مجروح و در هم کوبيده شده باشد ،زيرا گناه از زماني که آدم از
فرمان سرپيچي کرد حکمفرما بوده است (روم .)14:5
گناه انبوه مردم را زده ،انبوه مردم را مجروح ساخته ،و انبوهي از آنان را
کشته است.
اما از ميان اين توده مردم ،هيچ کس پيش از آمدن نجاتدهنده ما گناه را
نکشته است :او آن را بر داشت و بر صليب ميخکوب کرد.
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با اينکه گناه بر صليب ميخکوب شد ،اما باز نيش خود را دارد (-1قرن
 ،)56-55:15و بسياري را نيش ميزند ،تا وقتي که زمان آخر فرا رسد و نيش
او در هم شکسته شود.
********************
بازگشت ،مرهم زخم گناه
 -2براي همه دردها مرهمي هست ،و آنها شفا مييابند اگر پزشکي دانا آنها
را بيابد.
براي آناني که در نبرد ما مجروح شدهاند ،مرهمِ بازگشت هست ،باشد که بر
زخمهاي ايشان قرار گيرد و ايشان را شفا بخشد.
اي طبيبان ،اي شاگردان طبيب داناي ما ،اين مرهم را براي خود تهيه کنيد
که با آن زخمهاي بيماران را درمان خواهيد کرد.
در واقع ،جنگاوراني که در جنگ بهدست آن کس که با ايشان جنگيده است
مضروب شدهاند ،چنانچه طبيب دانايي يافت شود ،به آنان دارويي ميدهد که
زخمهايشان را صحت ميبخشد.
و وقتي طبيبْ سالمتي را به کسي که در نبرد مضروب شده باز ميگرداند،
از پادشاه هدايا و افتخارات دريافت ميکند.
بدينسان ،دوست من ،آن کس که در نبرد ما زحمت ميکشد ،اگر آن
«دشمن» بر او هجوم آورد و مجروحش سازد ،تا زماني که توبه مجروح در خودِ
او شديد است ،بايد به او مرهم بازگشت را داد ،زيرا خدا توبهکاران را رد نميکند.
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در واقع ،حزقيال نبي ميفرمايد« :من از مُردنِ مرد شرير خوش نيستم ،بلکه
خوش هستم که شرير از طريق خود بازگشت نمايد( ».حزقيال .)11:33
********************
اندرز به مجروحان
 -3آن کس که در نبرد مضروب شده ،نبايد خجل باشد از اينکه خود را به
دستان طبيبي دانا بسپارد ،زيرا جنگ بر او غلبه يافته و او را مضروب ساخته
است.
و وقتي شفا يافت ،پادشاه او را رد نميکند ،بلکه او را سرشماري کرده ،با
لشکر خود بهحساب خواهد آورد.
از اين رو ،شخصي که بهدست شيطان مجروح شده ،نبايد خجل باشد از اينکه
خطاي خود را تصديق کند ،از آن دوري نمايد ،و مرهم بازگشت را براي خود
درخواست کند.
در واقع ،کسي که از نشان دادن جراحت خود خجل است ،دچار قانقاريا
خواهد شد و صدمه به تمام بدن او وارد خواهد آمد.
کسي که شرمسار نيست ،زخمش درمان خواهد شد ،و به نبرد باز خواهد
گشت.
اما کسي که مبتال به قانقاريا شده ،ديگر نميتواند شفا يابد و قادر نخواهد
بود سالحي را که بر زمين گذاشته بود باز بر گيرد.
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همين امر در مورد کسي که در نبرد ما مغلوب شده است صدق ميکند :اگر
بگويد« :گناه کردهام» (لو  )18:15و درخواست بازگشت نمايد ،ميتواند شفا يابد.
اما کسي که خجل است نميتواند درمان شود ،زيرا نميخواهد زخمهاي خود
را به طبيبي که دو دينار گرفت تا تمام مجروحين را درمان کند (لو ،)35:10
نشان دهد.
********************

اندرز به طبيبان ،رؤساي جامعه مسيحي
 -4شما اي طبيبان ،اي شاگردان آن «طبيب» درخشنده ،نبايد از درمان
کسي که نياز به درمان دارد امتناع ورزيد.
کسي که زخم خود را به شما نشان ميدهد ،به او مرهم بازگشت را ارزاني
داريد.
آن کس که شرم دارد زخم خود را به شما نشان دهد ،شما او را نصيحت
کنيد تا آن را از شما مخفي نسازد.
وقتي آن را به شما نشان داد ،آن را افشاء مسازيد ،مبادا که به اين سبب،
بيگناهان از سوي دشمنان و مخالفان همچون مجرم بهشمار آيند.
صفي که در آن کشتهشدگان ميافتند ،از سوي مخالفان همچون شکست
کامل تلقي ميشود.
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چنانچه مجروحاني يافت شوند ،باشد آناني که مجروح نيستند درد آنان را
درمان کنند ،اما بدون اينکه آنها را به دشمنانشان نشان دهند.
زيرا اگر آنها را به آگاهي همگان برسانند ،تمام اردو در اثر آن شهرت بدي
خواهد يافت .و پادشاهي که لشکر را رهبري ميکند از آناني که به اين شکل
اردوي او را برهنه در مقابل چشمان ديگران قرار دادهاند خشمگين خواهد شد،
و ايشان را با زخمهايي وخيمتر از آنچه که آنان در جنگ متحمل شده بودند
خواهد زد.

هشدار به طبيبان و مجروحين
 -5اگر مجروحين نخواهند جراحتهاي خود را آشکار سازند ،طبيبان در
معرض هيچ سرزنشي قرار نخواهند داشت که تندرستي را به مجروحين باز
نگرداندهاند.
چنانکه مجروحين ميخواهند دردهاي خود را مخفي سازند ،ديگر نخواهند
توانست سالح بر گيرند ،زيرا بدنشان مبتال به قانقاريا شده است.
اگر مبتال به قانقاريا هستند و اصرار بورزند که سالح بر گيرند ،وقتي وارد
نبرد شدند ،سالحشان ايشان را داغ خواهد ساخت ،جراحتشان خواهد گنديد و
عفوني خواهد شد ،و در اثر آن خواهند مرد.
وقتي آناني که مجروحين زخمهاي خود را از آنان مخفي ساختند اجساد
ايشان را بيابند ،آنگاه بهخاطر تمام دقتي که ايشان براي مخفي ساختن دردهاي
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زخمهاي خود بهکار برده بودند استهزا خواهند کرد و حتي اجسادشان را تدفين
نخواهند نمود ،چرا که ايشان را ابله ،شرير و خودرأي تلقي خواهند کرد.
 -6کسي که زخم خود را نشان داده و شفا يافته بايد مراقب محل بهبوديافته
باشد ،مبادا بار دوم از همان محل مضروب شود .زيرا کسي که بار دوم مضروب
شد ،شفايش دشوار است ،حتي براي طبيبي دانا.
در واقع ،زخمي که بر جراحتي ديگر وارد آيد ،غير قابل شفا است ،و حتي
اگر بار ديگر بهخوبي درمان شود ،ديگر نميتوان سالح بر گرفت.
و حتي اگر با خودرأيي به بر داشتن سالح اصرار ورزد ،عادت کرده که مغلوب
شود.
********************

اندرز :فرا گرفتن هنر جنگ
 -7اي شما که سالح مسيح را بر تن کردهايد ،فنون جنگ را بياموزيد ،مبادا
مغلوب شويد و در نبرد سست گرديد.
«دشمن» ما حيلهگر و ماهر است ،اما اسلحه او سستتر از سالحهاي ما است.
ما را الزم است که با او بجنگيم و سالحهايش را بهوسيله هشياري در خواب
از او بستانيم.
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در واقع ،او وقتي ما را مورد حمله قرار ميدهد غير قابل رؤيت است؛ پس به
کسي روي بياوريم که او 64را ميبيند تا او را براي ما قلع و قمع کند.
 -8پس شما را اندرز ميدهم ،اي شما که مجروح شدهايد ،تا شرمسار نباشيد
از اينکه بگوييد« :در نبرد سست شدهايم.».
براي خود مرهم قياسناپذير را فراهم سازيد ،بازگشت نماييد و زنده بمانيد،
و اين بهتر است تا اينکه کشته شويد.
********************

هشدار به طبيبان :سه فراخوان به بازگشت
و شما اي طبيبان ،آنچه را که در کتابهاي آن طبيت داناي ما نوشته شده
به ياد شما ميآورم ،زيرا او بازگشت را رد نکرده است.
در واقع ،وقتي آدم گناه کرد ،خدا او را به بازگشت فرا خواند و به او فرمود:
«آدم ،کجايي65؟» .اما وي گناه خود را از کسي که دلها را ميآزمايد مخفي
ساخت و ادعا کرد که آنکه او را فريفت ،حوا بود.
از آنجا که خطاي خود را تصديق نکرد ،مرگ را بر خود و بر تمام فرزندانش
وارد ساخت (پيد .)19-10:3
 64يا «ما را».
 65افراهات اين «کجا» را همچون سؤالي ساده در بارۀ محل تلقي نميکند ،بلکه همچون فراخواني به
بازگشت ،مانند تئوفيلوس اهل انطاکيه و سنت يهود.
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براي قائن نيز همين امر رخ داد ،براي او که پر از حيله بود ،و خدا هديه او
را نپذيرفت :او به وي بازگشت را عطا کرد ،اما وي نپذيرفت .در واقع به او فرمود:
«اگر نيکويي ميکردي ،آيا مقبول نميشدي؟ و اگر نيکويي نکردي ،گناه بر درْ
در کمين است( ».پيد .)7:4
او مطابق حيله دل خود ،برادرش را کشت و لعنت شد و بر روي زمينْ لرزان
و سرگردان گرديد (پيد .)12-8:4
براي نسلي که در روزگار نوح بود نيز چنين شد ،که به آنان  120سال
بازگشت را ارائه ميداد ،و آنان نخواستند بازگشت کنند :ايشان را در انتهاي صد
سال از ميان برد (پيد .)6:7
********************
بازگشت نجاتبخش :تقدير نينوا و اسرائيل
 -9مالحظه نما،دوست من،چقدربراي انسان بهتر است شرارت خودراتصديق
کندو از آن دوري جويد ،زيرا خداي ما بازگشتکنندگان را رد نميکند.
در واقع ،گناهان پسران نينوا 66بسيار وخيم بود .اما ايشان موعظه يونس را
که واژگوني را بر آنان وعظ ميکرد پذيرفتند .ايشان بازگشت کردند و خدا بر
آنان شفقت فرمود (يون .)3
وقتي بني اسرائيل قصورات خود را فزوني بخشيدند ،او ايشان را به بازگشت
فرا خواند ،اما ايشان نپذيرفتند.
 66باز در اينجا نمونهاي از تجليل از مقدسين محلي را مييابيم :اهالي نينوا الگوي مسيحيان جامعۀ افراهات
يهوديان ردشده.
هستند ،يعني بازگشتکنندگان ،در نقطه مقابل اسرائيل ،يعني
ِ
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بهواقع ،او ايشان را بهواسطه ارميا فرا خواند که فرمود« :اي فرزندان مرتد،
بازگشت نماييد و من ارتدادهاي شما را شفا خواهم داد( ».ار  .)22:3او به
گوشهاي اورشليم وعظ کرد و فرمود« :بهسوي من بازگشت نماييد ...همان گونه
که دختر بازگشت ميکند( ».ار  .)12:3همچنين به بني اسرائيل فرمود« :هر
کس از راه بد خود و از ظلمي که در دست او است بازگشت نمايد( ».يون .)8:3
اين است آنچه به قوم فرمود« :اگر بهسوي من بازگشت نمايي ،من بهسوي تو
بازگشت خواهم نمود و در حضور من خواهي ايستاد( ».ار  .)1:4باز در ضمن
لعنت کردن ايشان فرمود« :اي دختر ساکن اورشليم ،نزد من بازگشت نما ،اما
تو بازگشت ننمودي( ».ار .)10 ،7:3
او همچنين مَثـَلي دربارهايشان آورد و نوشته شريعت را به ياد ايشان آورد،
زيرا ميخواست بهواسطه بازگشت ايشان ،از زبان شريعت دروغ بگويد .67او گفت:
«وقتي مردْ زني ميگيرد و اين زن از نزد او بيرون ميرود تا از آن مرد ديگري
شود ،اگر آن مردي که او را گرفت بميرد يا او را رها کند و اينکه اين زن نزد
شوهر اول خود باز گردد ،شوهر اولش مجاز نيست او را دوباره بگيرد ،پس از
آنکه نجس شده باشد .زيرا اگر او را بگيرد ،اينک اين زمين کامالً نجس ميشود.
اما اکنون من تو را براي خود گرفته بودم ،اي اورشليم ،و تو از آن من بودي .تو
از نزد من بيرون رفتي و در ميان سنگها و چوبها رفتي تا روسپيگري کني .اما
اينک نزد من باز گرد و تو را خواهم پذيرفت؛ بهسبب توبه تو ،من شريعت را
منسوخ ميکنم( ».ار 1:3؛ تث .)4-1:24
********************

 67خدا شريعت ندارد.
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اندرز به اميد ،بر اساس کتابمقدس
 -10شما که بازگشت مينماييد ،مهراسيد از اينکه از اميدِ مکتوب در
کتابمقدس منقطع شويد ،زيرا روح خدا اينچنين صالح ميبيند که هشدار دهد.
در واقع ،او بهواسطه حزقيال نبي هشداري داده ،فرموده است« :اگر شخصي
در همه ايام عمر خود راستي و عدالت را بهجا آورده ،و در ايام آخرِ خود مرتکب
شرارت شود ،او در شرارت خود خواهد مرد .اگر شخصي در همه ايام مرتکب
شرارت شده باشد و بازگشت نمايد و راستي و عدالت را بهجا آورد ،او خواهد
زيست( ».حزق 15-12:33؛ .)24-21:18
او بهواسطه صرفاً اين سخن ،شخص عادل را هشدار ميدهد ،مبادا که گناه
کند و مسابقه را ببازد.
و به شخص شرير اميد ميبخشد تا از شرارت خود دور شود و زيست کند.
باز به حزقيال ميفرمايد« :حتي اگر اميدِ شخص بيدين را از او بگيرم ،تو
دائماً به او هشدار بده .و اگر به شخص عادل دائماً قوت قلب ببخشم ،تو ترس را
در مقابل او بگذار تا هشيار باشد .اگر به شخص گناهکار بگويم که بهيقين خواهد
مرد و تو به او هشدار نداده باشي ،گناهکار در شرارت خود خواهد مرد ،و حساب
خون او را از تو خواهم خواست ،زيرا به او هشدار ندادي .و چنانچه به شخص
گناهکار هشدار بدهي ،اين گناهکار بهخاطر هشدار تو زيست خواهد کرد ،و تو
حيات خود را در امان نگاه خواهي داشت .وقتي به شخص عادل بگويم“ :بهيقين
خواهي زيست” و او به اين اعتماد کند ،بايد به او هشدار دهي ،مبادا مغرور شود
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و گناه کند .کسي که به او هشدار داده شده زيست خواهد کرد ،و تو حيات خود
را در امان نگاه خواهي داشت( ».حزق 21-17:3؛ .)9-7:33
اي شما که بازگشت مينماييد ،باز گوش فرا دهيد (به کسي که) با دستِ
درازشده ،شما را به بازگشت فرا ميخواند.
در واقع ،او بهواسطه ارمياي نبي سخن گفته و بازگشت را ارزاني داشته است.
در واقع اين است آنچه او فرموده است« :اگر عليه قومي و عليه مملکتي بگويم
که ريشهکن سازد و فرو کوبد ،واژگون نمايد و ويران سازد ،و اين قوم از شرارت
خود بازگشت کند ،من آن بدي را که عليه او امر کرده بودم از او بر خواهم
گردانيد .و اگر دربارهقومي و دربارهمملکتي بگويم که بنا کند و بکارد ،و او به
اين سخن اعتماد کند ،و در حضور من بدي را بهجا آورد ،من نيز آن نيکويي را
که به او وعده داده بودم از او بر خواهم گردانيد ،و او را بهسبب شرارتش و
بهخاطر گناهانش از ميان خواهم برد( ».ار .)10-7:18

اندرز به رؤسا ،بر اساس کتابمقدس
 -11شما نيز که کليدهاي دروازههاي آسمان را در دست داريد و دروازهها
را به روي آناني که بازگشت مينمايند ميگشاييد.
اجازه دهيد بهواسطه آنچه رسول خجسته ميفرمايد متقاعد شويد« :اگر
کسي به خطايي گرفتار شود ،شما که روحاني هستيد چنين شخص را به روح
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تواضع اصالح کنيد .و خود را مالحظه کن که مبادا تو نيز در تجربه افتي».
(غالطيان .)1:6
در واقع ،اين همان چيزي است که رسول از آن ميهراسد و دربارهآن هشدار
ميدهد .بهواقع ،او دربارهخود ميفرمايد« :مبادا چون ديگران را وعظ نمودم،
خود محروم شوم-1( ».قرن .)27:9
پس آن کس از ميان شما که گرفتار خطايي شده ،او را دشمن مشماريد،
بلکه او را چون برادر نصيحت کنيد و هشدار دهيد .زيرا اگر او را از خود جدا
سازيد ،شيطان او را خواهد زد.
باز ميفرمايد« :ما که توانا هستيم ،ضعفهاي ناتوانان را متحمل بشويم».
(روم .)1:15

اندرز به توبهکاران :خدا شفقت ميفرمايد
 -12شما نيز که بازگشت مينماييد ،به شما ميگويم که اين وسيله را که
براي شفا ارزاني شده رد نکنيد.
خدا در واقع ،در کتابمقدس ميفرمايد« :هر که (گناهان خود) را اعتراف
کند و ترک نمايد ،رحمت خواهد يافت( ».امث .)13:28
مالحظه کنيد پسري را که اموال خود را بر باد داد :وقتي نزد پدرش بازگشت،
وي از اين امر شادمان شد ،او را پذيرفت و برايش گوساله پرواري را ذبح کرد.
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پدرش از بازگشت او 68شادمان گرديد ،و دوستانش را نيز دعوت کرد تا با او
شادي کنند.
پدرش او را در آغوش گرفت و بوسيد و گفت« :اين پسر من مرده بود و به
زندگي باز گشته ،گم شده بود و باز گشته است( ».لو  .)32:15و پدرش حتي او
را بهخاطر بر باد دادن اموالش سرزنش نکرد.
 -13خداوند ما به آناني که بازگشت ميکردند قوت قلب داد و فرمود:
«نيامدهام تا عادالن ،بلکه تا عاصيان را به توبه بخوانم( ».لو  .)32:5همچنين
فرمود« :بر اين منوال خوشي در آسمان رخ مينمايد بهسبب توبه يک گناهکار
بيشتر از براي نود و نـُه عادل که احتياج به توبه ندارند( ».لو )7:15
چوپان از تمام گله ،به آن گوسفندي توجه دارد که گم کرده است ،بيش از
تمام گوسفنداني که گم نشدهاند (مت .)14-12:18
در واقع ،مسيح براي گناهکاران مرد و نه براي عادالن ،چنانکه بهزبان نبي
ميفرمايد« :گناهان بسياري را بر خود گرفت( ».اش  .)12:53و رسول او
ميفرمايد« :زيرا اگر در حالتي که دشمن بوديم ،بهوساطت مرگ پسرش با خدا
صلح داده شديم ،پس چقدر بيشتر بعد از صلح يافتن بهوساطت حيات او نجات
خواهيم يافت( ».روم .)10:5
کسي که خطاي خود را تصديق ميکند ،خدا آن را بر او ميبخشايد.
در واقع ،وقتي داود گناه کرد (-2سمو  ،)15-1:12ناتان نبي نزد او رفت و
خطايش و رنجي را که بايد ميکشيد به او گوشزد کرد .آنگاه داود تصديق کرد
 68يا :از بازگشت؛ يا از توبۀ او (اين کلمه معاني متعدد دارد).

111

و گفت« :گناه کردهام .».نبي به او گفت« :خداوند گناهت را دور ساخته ،زيرا آن
را تصديق کردي-2( ».سمو .)13:12
وقتي دعا ميکرد ،اينچنين ميگفت« :به تو و به تو تنها گناه ورزيده و در
نظر تو اين بدي را کردهام( ».مز  .)4:51و باز از خدا ميخواهد و ميگويد« :بر
بنده خود به محاکمه بر ميا .زيرا زندهاي نيست که به حضور تو عادل شمرده
شود( ».مز .)2:143
سليمان نيز فرمود« :چه کسي ميتواند بگويد :دل خود را طاهر ساختم و از
گناه خويش پاک شدم؟» (امث .)9:20
و نيز در شريعت نوشته شده که موسي نزد خدا دعا ميکرد و ميگفت« :تو
شرارت و گناه را ميبخشايي ،اما در خصوص معصومشماري ،تو معصوم
نميشماري( ».خروج 7:34؛ اعد .)18:14
و وقتي خدا خواست قوم خود را بهسبب گناهانشان محو سازد ،موسي با دعا
و استغاثه چنين عرض کرد« :گناه اين قوم را ...بيامرز ،چنانکه اين قوم را از مصر
تا اينجا آمرزيدهاي .».و خدا به او فرمود« :بر حسب کالم تو آمرزيدم( ».اعد
.)20-19:14
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سه نمونه بازگشت مطلوب در کتابمقدس
 شما که بازگشت را ميطلبيد ،شبيه هارون ،آن کاهن اعظم باشيد :وقتيقوم را بهواسطه گوساله به گناه کشيد ،گناه خود را تصديق کرد و خداوندش او
را بخشيد (خروج .)24-21:32
داود ،رئيس پادشاهان اسرائيل نيز خطاي خود را تصديق کرد و گناهش براي
او آمرزيده شد (-2سمو .)13:12
و شمعون ،رئيس شاگردان نيز آن هنگام که سه بار انکار کرد که هرگز مسيح
را نديده و با لعنت و سوگند تأکيد کرد که «او را نميشناسم!» (مت 74:26؛ مر
71:14؛ لو  ،)60:22اما چون دچار پشيماني شد ،اشکهاي بسيار ريخت( 69مت
75:26؛ مر 72:14؛ لو  ،)62:22خداوند ما او را پذيرفت ،از او بنياد را ساخت و
او را پطرس (صخره) ناميد ،عمارت کليسا (مت 18:16؛ يو .)42:1
****************

 69بعضي اضافه ميکنند« :و گناهان خود را با ريختن اشک بسيار شست».
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سه نمونه از رد بازگشت در کتابمقدس
 ابله مباشيد مانند آدم که شرم داشت خطاي خود را تصديق کند (پيد ،)12-8:3و مشابه قائن مباشيد که وقتي بهخاطر کشتن برادرش سرزنش شد،
گفت« :نميدانم (او کجا است) .مگر پاسبان برادرم هستم؟» (پيد .)9:4
با احساسات متکبرانه به خود مباليد ،مانند نسل فاسد.
شرارت بر شرارت ميفزاييد ،و گناهان خود را فزوني نبخشيد و خود را بيگناه
جلوه مدهيد ،حال آنکه مجرم هستيد.
****************
سه نمونه از رد کردن :فروتني پدران
به پدران گذشته ما گوش فرا دهيد که گرچه عادل بودند ،خود را وقف
فروتني ساختند.
بهواقع ،ابراهيم فرمود« :اينک من که خاک و خاکستر هستم( ».پيد ،)27:18
و خود را به نهايتِ کوچک بودن وقف ميکرد.
داود نيز گفت« :انسان ...روزهايش مثل سايهاي است که ميگذرد( ».مز
.)3:144
و سليمان چنين ميگويد و هشدار ميدهد« :اينک مرد عادل بر زمين جزا
خواهد يافت ،پس چند مرتبه زياده مرد شرير و گناهکار( ».امث .)31:11
****************
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روگرداني :اندرز براي صرف نظر از بازگشت
 دوست من ،از تو بهخاطر رحمت خدا خواهش ميکنم ،اگر ميخواهي ازاين هشياري صرف نظر کني که نياز به بازگشت نداري يا نياز کمتري به آن
داري ،به اين دليل نباشد که به تو نوشتم خدا بازگشتکنندگان را رد نميکند.
زيرا بازگشت فقط به کساني داده ميشود که به آن نياز دارند ،و فقط مربوط
به تو ميشود که به بازگشت نياز نداشته باشي.
اين دستي است که بهسوي گناهکاران دراز شده ،اما عادالن آن را درخواست
نميکنند.
در واقع ،صدقه را به فقيران ميدهيم و توانگران به آن نياز ندارند.
کسي که بهدست راهزنان برهنه شده ،به اوست که پوشاک ميدهيم تا عرياني
خود را که از آن شرم دارد بپوشاند.
آنچه را که از آن توست ،آن را از دست مده تا مجبور نشوي خود را خسته
سازي که آن را جستجو کني ،که آن را بيابي يا نيابي.
و حتي اگر آنچه را که از آن تو بود باز يابي ،ديگر همان نخواهد بود .در واقع،
کسي که مرتکب خطاهايي شده و بعد بازگشت کرده ،قابل مقايسه نيست با
کسي که خطا از او دور مانده است.
****************
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دعوت به کامليت
تو که رفيعترين سهم را دوست داشتهاي ،خود را از هر قصوري دور نگاه دار.
با تمام سالحهايت ،کامالً دلير باش تا در نبرد مجروح نشوي و نياز نداشته
باشي مرهم درخواست کني و خود را براي رفتن نزد طبيب خسته سازي.
زيرا حتي اگر خوب شفا يابي ،باز جاي زخمها قابل تشخيص خواهد بود.
به اين اعتماد مکن که الزم شد خود را درمان کني و اين باعث شده نام بدي
از خود بر جاي گذاري ،بلکه به فراسوي بازگشت برو.
کسي که جامهاش پاره شده ،نياز به مرمت آن دارد ،و حتي اگر خوب دوخته
شده باشد ،همه متوجه آن خواهند شد.
کسي که شکافي در حصار خود دارد ،آن را با زحمت بازسازي ميکند ،و
حتي اگر خوب ساخته باشد ،باز آن را شکاف مينامند.
کسي که دزدان به خانهاش نقب زدهاند ،خانه بهشکلي اصالحناپذير سوراخ
شده و اين سوراخ قابل تشخيص است ،و با زحمت فراوان ميتواند آنچه را که از
دست داده باز ستانـَد.
کسي که درخت ميوه خود را قطع ميکند ،زماني طوالني الزم دارد تا آن
دوباره رشد کند و ميوه بدهد.
کسي که در چشمه آب خود رخنهاي ايجاد ميکند ،بايد زحمت بکشد و
خود را خسته سازد تا آن را باز ببندد ،و وقتي خوب بست ،ميترسد که آب بيايد
و فشار آورد و باز رخنهاي ايجاد کند.
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کسي که تاکستان خود را در فصل شکوفه دادن انگورچيني ميکند ،خود را
از خوردن انگورِ رسيده محروم ميسازد.
کسي که دزدي ميکند چهرهاش از خجالت سرخ است ،و خود را خسته
ميسازد و زحمت ميکشد تا دوباره مورد لطف قرار گيرد.
کسي که کارش در تاکستان سست بوده ،بههنگام دريافت اجرت سرافکنده
است و نميتواند بيشتر مطالبه کند.
اما کسي که جلوِ قوت جواني خود را ميگيرد ،در حضور قديمااليام شادي
خواهد کرد ،و کسي که از آبِ دزدي نمينوشد ،بر سر چشمه آب حيات
استراحت خواهد نمود.
دعوت به جنگ مقدس
 شما که به نبرد احضار شدهايد ،به صداي کرنا گوش فرا دهيد و قوت قلببگيريد.
با شما نيز سخن ميگويم ،شما که کرناها را بر ميگيريد ،کاهنان ،کاتبان و
حکيمان (تث .)9-2:20
فرا بخوانيد و به تمام قوم بگوييد:
آن کس که ميترسد ،باشد که از نبرد بر گردد (داور  )3:7تا دل برادران خود
را مانند دل خود نشکند.
آن کس که تاکستاني غرس کرده ،باشد که براي کِشت آن باز گردد تا به آن
فکر نکند و در جنگ متحمل شکست نشود.
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آن کس که زني گزيده و ميخواهد با او ازدواج کند ،باشد که باز گردد و از
زن خود مسرور شود.
آن کس که خانهاي ساخته ،باشد که به آن باز گردد ،مبادا که خانه خود را
به ياد آوَرَد و نيروي خود را بهطور کامل صرف نکند.
جنگْ انزواجويان را شايسته است ،زيرا روي خود را به آنچه در مقابل است
دوختهاند ،و آنچه را که در عقب است به ياد نميآورند (فيل .)15-13:2
هر غنيمتي که بهدست ميآيد از آن ايشان است و بقيه را بهفراواني دريافت
خواهند داشت.
گزينش جنگاوران :آبهاي جدعون
شما که کرنا مينوازيد ،باز به شما ميگويم :وقتي هشدار دادن را بهپايان
رسانديد ،آناني را ببينيد که از آنجا باز ميگردند و آناني را که باقي ميمانند
بازرسي کنيد ،و ايشان را به آبهاي آزمايش فرود آوريد ،آناني که خود را به جنگ
وقف کردهاند.
هر فرد دليري را آبها خواهند آزمود ،و آناني که کاهل هستند در آنجا
تشخيص داده خواهند شد.
 دوست من ،گوش فرا ده به اين رازي که جدعون تصوير آن را از پيشنشان داد :وقتي قوم را براي جنگ گرد آورد ،کاتبان هشدارهاي الزم را دادند،
مطابق کالم شريعت و آياتي که در باال برايت نوشتم.
آنگاه مردمي بيشمار از لشکر بر گشتند.
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وقتي فقط کساني باقي ماندند که خود را وقف جنگ کرده بودند ،خداوند به
جدعون فرمود« :ايشان را نزد آبها فرود آور و آزمايش نما .آن کس که آب را به
دستان خود گرفته ،آن را به زبان خود بنوشد ،براي رفتن به جنگ آماده و دلير
خواهد بود .آن کس که براي نوشيدن بر روي شکم خود بيفتد ،براي رفتن به
جنگ بيش از حد سست و ناتوان خواهد بود( ».داور .)5:7
زيرا دوست من ،اين راز بزرگي است که جدعون از پيش نشان داده است:
اين نمونه تعميد ،راز نبرد و الگوي انزواجويان ميباشد.
در واقع ،او پيش از آزمايش توسط آب ،پيشاپيش قوم را هشدار داد ،و چون
ايشان را بهواسطه آب آزمود ،تنها  300مرد از 000ر 10مرد براي نبرد انتخاب
شدند (داور .)8-2:7
بدينسان فرمايش خداوندِ ما تحقق يافت که فرمود« :خواندهشدگان بسيارند،
اما برگزيدگان کم( ».مت 16:20؛ .)14:22
****************
جدعون و آيين نيايش ورود به نظام
 لذا اين است آنچه مناسب است تا نوازندگان کرنا ،يعني واعظان کليساانجام دهند :باشد که پيش از تعميد ،تمام نظام را بخوانند و ايشان را هشدار
دهند.

70

 70افراهات اين اصطالح را بهفراواني بهکار ميبرد ( 75بار) .هشدار دادن يکي از وظايف شبان يا
ديدبان است که بايد مؤمنين خود را از خطاهاي سهوي دور سازد .همچنين در نوشتههاي ربيها با اين
مقولۀ هشدار در مضمون قضايي مواجه ميشويم.
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آناني که خود را وقف بکارت و تقديس ميکنند ،چه مردان جوان و چه
دختران جوان ،باکره و مقدس ،باشد که واعظان به ايشان هشدار دهند و بگويند:
آن کس که تصميم گرفته تأهل اختيار کند ،باشد که پيش از تعميد ازدواج
کند تا در نبرد نيفتد و کشته نشود.
آن کس که از شرکت در نبرد ميهراسد ،باشد که از آن بر گردد ،مبادا دل
برادران خود را مانند دل خود بشکند.
آن کس که اموال را دوست ميدارد ،باشد که از لشکر بر گردد ،مبادا که
جنگ سخت شود و او به ياد اموال خود بيفتد و از آن بر گردد.
زيرا کسي که در نبرد ،پشت ميکند ،در خطر تحقير قرار دارد.
آن کس که خود را وقف نکرده و هنوز سالح بر تن نکرده است ،اگر بر گردد
کسي او را ناسزا نخواهد گفت.
اما هر کس که خود را وقف کرده تا سالح بر تن کند ،اگر در طول نبرد پشت
کند ،در خطر استهزاء ميباشد.
نبرد کسي را شايسته است که خود را از خويشتن خالي کرده ،زيرا آنچه را
که در پشت سر است به ياد نميآورد و به آن باز نميگردد.
 چون موعظه و اعالم صورت گرفت و تمام نظام خدا هشدار يافت ،باشد کهآناني که خود را وقف نبرد کردهاند به آبهاي تعميد نزديک شوند و باشد که
ايشان را بيازمايند.
بر اساس تعميد ،ديده خواهد شد کدام افراد دلير هستند و کدامها ناتوان.
دليران را بايد قوت قلب داد.
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سستدالن و ناتوانان بايد علناً از نبرد بر گردند ،مبادا بهمحض بروز لحظات
دشوار ،سالح بر زمين بگذارند ،بگريزند و متحمل شکست شوند.
خدا به جدعون فرمود« :آناني را که خود را وقف کردهاند ،نزد آبها فرود آور».
(داور .)4:7
و چون قوم نزد آبها فرود شدند ،خداوند به جدعون فرمود« :همه آناني که
آب را با زبان مانند سگ مينوشند ،ايشان هستند که با تو به جنگ خواهند
رفت (داور  .)5:7هيچ يک از آناني که براي نوشيدن بر زمين ميافتند ،نبايد با
تو به جنگ برود.».
****************
انحراف از موضوع :جدلي از سگ
دوست من ،رازي که جدعون پيشاپيش نشان داده عظيم است :او گفت« :هر
کس که آب را مانند سگ بنوشد ،براي رفتن به جنگ مناسب است.».
از ميان همه حيوانات که با انسان خلق شدند ،هيچ يک صاحب خود را مانند
سگ 71دوست نميدارد.
سگ روز و شب از نگهباني دادن براي صاحبش باز نميايستد.
حتي اگر صاحبش دائماً او را بزند ،از نزد او نميرود.
 71بسيار نادر است که جدلي از سگ در دنياي سامي مشاهده کنيم .در نظر يهوديان ،سگ حيواني است
نجس .اما سنت ربيها تذکر ميدهد که سگهايي که در «خروج» پارس نکردند اجر يافتند و اينکه پيکر
هابيل را سگ وفادار او حفظ کرد .اُريژن در زمينۀ جدعون ،نقطه نظر مثبتي در بارۀ سگ ميدهد .اما
نکتۀ کوتاه جدلي افراهات قطعا ً به قطعهاي سرياني نزديک است که خصوصيات سگ اهلي را تحسين
مي کند و ناشي از محيط ديرنشيني ايراني است .احاديث قرآن در خصوص اصحاب کهف اهل افسس نيز
بايد ناشي از چنين محيطهاي ديرنشيني باشد.
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اگر با صاحبش براي شکار بيرون رود و شيري نيرومند جلو آيد ،او خود را
در راه صاحبش فدا ميکند.
همين امر دربارهاشخاص دليري که در کنار آبها تشخيص داده شدهاند صدق
ميکند:
ايشان مانند سگ بهدنبال اربابشان حرکت ميکنند.
جان خود را در راه او فدا ميکنند.
در راه او با شجاعت ميجنگند.
روز شب از نگهباني دادن براي او باز نميايستند.
مانند سگ پارس ميکنند آن هنگام که روز و شب شريعت او را ميکاوند.
ايشان زخمهاي او را آن هنگام که بدنش را بر ميگيرند ميليسند ،آن را بر
روي چشمان خود مينهند و با زبان خود آن را ميليسند ،72آن گونه که سگ
صاحبش را ميليسد.
اما آناني که شريعت را نميکاوند ،سگهاي گنگ ناميده شدهاند که قادر به
پارس کردن نيستند ،و همه کساني که روزه را رعايت نميکنند ،سگان حريص
ناميده شدهاند که سيريناپذيرند (اش .)11-10:56
آناني که نيروي خود را صرف درخواست رحمت ميکنند ،نان پسران را
دريافت ميدارند ،و آن را براي ايشان مياندازند (مت .)26:15

 72منظور ليسيدن پاها است .رسم قرار دادن هداياي راز سپاسگزاري بر روي چشمان در همين زمان
مورد تأييد سيريل اهل اورشليم بوده است .گاه به يکي از رسوالني که در قدرت مسيح شريک است،
بهعنوان راز مقدس ،بوسه داده ميشود.
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بازگشت به داوران
 خداوند همچنين به جدعون فرمود« :آناني که براي نوشيدن آب بر زمينميافتند ،با تو به جنگ نروند ،مبادا بيفتند و در جنگ متحمل شکست شوند».
(داور .)5:7
در واقع ،ايشان پيشاپيش راز سقوط را نشان ميدادند ،يعني آناني که آب را
با تنبلي مينوشيدند.
لذا دوست من ،شايسته است که آناني که در نبرد ميافتند ،شبيه به اين
کاهالن نباشند ،و از نبرد بر نگردند و براي تمام ياران خود مايه ننگ نشوند.
****************
تغيير مسير اندرز :مَثـَل خدمتکار
 دوست من ،باز به اين سخن گوش فرا ده :برايت از کتابمقدس شرح دادمکه خدا آناني را که بازگشت ميکنند رد نمينمايد؛ اما اين دليل نميشود که از
اين سخن استفاده کني و به خود جرأت بدهي گناه کني.
و اگر اين را به تو گفتم ،اين دليل نميشود که شخص مضروب را رها کني
و او در پي بازگشت بر نيايد.
اين است آنچه شايسته است :او در تمامي روزها در اندوه 73بماند تا مغرور
نشود و خود را مجرم نسازد.
 73اين اصطالح ،در متون بعدي ،داللت دارد بر زندگي ديرنشيني.
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خدمتکاري که در حق اربابش مرتکب خطايي شده ،جامههاي خود را عوض
ميکند تا اربابش با او آشتي کند .او بامدادان و نيز شامگاهان نزد او ميآيد تا به
حضور او پذيرفته شود .وقتي اربابش ببيند که او دائماً در حضور وي است،
خطايش را ميبخشد و با او آشتي ميکند.
در واقع ،اگر به اربابش بگويد« :در حق تو خطا کردم» ،اربابش او را مورد
التفات قرار خواهد داد.
اما وقتي خطايي مرتکب شده باشد و به ارباب خود بگويد« :گناهي نکردهام!»،
تنها موجب افزايش خشم اربابش ميشود.
دوست من ،به ياد آور آن پسر را که اموالش را بر باد داده بود :وقتي آن را به
پدر خود اعتراف کرد ،پدرش خطاهايش را بر او بخشيد (لو .)32-11:15
همچنين ،آن زن گناهکار که بارها مجرم شده بود :وقتي او به حضور خداوند
ما آمد ،وي گناهان بسيار او را بخشيد و به او التفات کرد (لو .)50-36:7
يا همچنين زکي ،74آن باجگير گناهکار :او گناهان خود را تصديق کرد و
خداوند ما او را بخشيد (لو .)10-1:19
باز مالحظه نما نجاتدهنده ما چه ميگويد« :نيامدهام تا عادالن ،بلکه تا
عاصيان را به توبه بخوانم( ».لو .)32:5
خداوند ما در واقع براي گناهکاران جان سپرد (روم  ،)6:5زيرا او عبث نيامد.
رسول او نيز دربارهخود ميفرمايد« :سابقاً کفرگو و مضرّ و سَقـَطگو بودم،
ليکن رحم يافتم-1( ».تيمو  .)13:1و باز ميفرمايد« :مسيح در راه ما مرد( ».روم
.)8:5
 74زکي يعني بيگناه؛ در اين شخص ،تناقضي ميان نامش و اعمالش ديده ميشود .بازگشت او متضمن
بازيابي واقعيت نامش بود.
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در واقع ،از ميان تمام گله ،خداوند ما بهدنبال گوسفند گمشده رفت ،آن را
باز يافت و شادي کرد (مت 14-12:18؛ لو  ،)7-3:15زيرا نرد نگهبانان آسمان
شادي رخ مينمايد وقتي گناهکاري از شرارت خود بازگشت ميکند.
در واقع ،پدري که در آسمان است ،نميخواهد يکي از اين کوچکان که گناه
کردهاند و نياز به بازگشت دارند گم شود (مت  .)14:18خداوند ما نيامد تا عادالن
را به بازگشت فرا خواند ،بلکه گناهکاران را (مت 13:9؛ مر 17:2؛ لو .)32:5
****************

اندرز به محبت
هر کس در ميان ما بيمار باشد ،از رنج او بر گيريم ،و اگر کسي لغزش خورد،
بهجاي او آکنده از اطمينان باشيم.
 اگر رنجي بر يکي از اعضاي ما وارد آيد (-1قرن  ،)26:12در برابر جراحتبايستيم تا زماني که درمان شود.
اگر عضوي از بدن ما (از سالمتي) درخشان باشد ،تمام بدن زيبا و عالي است،
اما اگر رنجي بر يکي از اعضاي بدنمان عارض شود ،تب تمام بدن ما را فرا
ميگيرد.
هر که يکي از اين کوچکان را لغزش دهد ،با سنگ آسيابي بر گردنش ،به
دريا خواهد افتاد (مت .)6:18
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هر که از سيهروزي برادر خود شادي کند ،مصيبت بيدرنگ گريبان خودش
را خواهد گرفت.
کسي که برادر خود را لگدمال کند ،آمرزيده نخواهد شد.
براي زخم استهزاکننده ،هيچ مرهمي نيست ،و خطاهاي مسخرهکننده
بخشيده نخواهند شد.
کسي که گودالي حفر کند ،به آن خواهد افتاد ،و کسي که سنگي را بغلتاند،
سنگ بر خودِ او بر خواهد گشت.
کسي که ليز خورده و افتاده است ،نگويد« :همه مانند من عمل کنند!».
و دولتمندي که دچار فقر شود ،نگويد« :همه ثروتمندان مانند من بشوند!».
در واقع ،اگر خواستهاش شنيده ميشد ،چه کسي نيازهاي خودش را برآورده
ميساخت؟
****************

در شرايط کنوني ،داوري را به ياد بياوريم
 دوست من ،همه اينها را به تو نوشتم ،زيرا در روزگار ما مردماني هستندکه خود را وقف کردهاند تا انزواجو شوند ،اعضاي نظام و مقدس.
ما با «دشمن» خود نبرد ميکنيم ،و او« ،دشمن» ما بر ما بر خاسته تا ما را
باز در وضعيتي بيندازد که خود را در کمال آزادي از آن جدا ساختيم.
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در ميان ما کساني هستند که متحمل شکست شده ،75مضروب ميشوند ،و
در حالي که شکست خوردهاند ،خود را بيگناه جلوه ميدهند.
با اينکه از اشتباهات ايشان آگاهيم ،اما ايشان به اين عقيده ميچسبند و
نميخواهند خود را براي بازگشت معرفي کنند.
ايشان بهسبب خجالت خود ،از موت ثاني خواهند مرد ،زيرا کسي را که احشاء
را تفتيش ميکند به ياد نميآورند.
و نيز کساني هستند که به اشتباه خود اعتراف ميکنند و به آنان مصالحه را
نميدهند.
اما تو ،اي صاحب خانه مسيح ،به رفيق خود مصالحه را ارزاني دار و به ياد
آور که اربابت بازگشتکنندگان را رد نکرده است.
کرکاس در مزرعه کاشته شده ،اما صاحب بذر نميگذارد خدمتکارانش آن را
پيش از موعدِ درو ،از گندم بر کـَنند (مت .)30-24:13
تور به دريا افکنده شده ،اما ماهيها تا زماني که به سطح آب باال نيامده باشند،
بر کشيده نميشوند (مت .)50-47:13
خدمتکاران مبلغي پول از ارباب خود دريافت داشتهاند ،اما خدمتکار سست
را ارباب داوري خواهد کرد (مت 30-14:25؛ لو .)27-12:19
گندم و کاه با هم مخلوط هستند ،صاحب حصاد مزرعه خود را مورد تشخيص
قرار داده ،آن را پاک خواهد ساخت (لو .)17:3
خواندهشدگان به ضيافت عروسي بسيارند ،اما کسي که جامه را بر تن ندارد،
اربابش او را به تاريکي بيرون خواهد برد (مت .)14-1:22
 75در آن حال که شکستخورده-مجرم هستند ،خود را پيروزمند-بيگناه جلوه ميدهند (در سرياني اين
اصطالح معاني مختلف دارد).
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حکيم و ابله کنار هم ميايستند ،اما صاحب ضيافت عروسي ميداند چه کسي
را راه دهد (مت .)13-1:25

سفارش پاياني
 اي شبانان که شاگردان خداوند ما هستيد ،گله را بچرانيد و آن را خوبهدايت کنيد.
ضعيفان را تقويت نماييد ،بيماران را حمايت کنيد ،زخميان را ببنديد ،لنگان
را شفا دهيد (حزق  ،)16:34و چارپايان فربه را براي صاحب گله نگاه داريد.
شبيه شبان ابله و احمق مباشيد که از سر حماقت ،قادر به چرانيدن گله
نيست :دستش خشک شده و چشمش کور است (زک .)17:11
آنگاه ميگويد« :آنکه بايد بميرد بگذار بميرد ،آنکه بايد گم شود بگذار گم
شود ،و اگر گوسفندي باقي ماند ،باشد که گوشتش را يارانش بخورند( ».زک
.)9:11
اما وقتي رئيس شبانان بيايد ،آن شبان ابله و احمق را که از يارانش مراقبت
نکرده ،محکوم خواهد ساخت.
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آن کس که گله را چرانيده و آن را خوب هدايت کرده ،خدمتگزار نيک و
ماهر ناميده خواهد شد ،زيرا گله را صحيح و سالم نزد شبان آورده است.
شما اي ديدبانان ،ديدبانان نيکو باشيد و تمام قوم را دربارهشمشير هشدار
دهيد ،مبادا که شمشير بيايد و جان آنان را بستاند.
در واقع ،همين جان است که در گناهانش گرفته خواهد شد و خونش از
دست شما بازخواست خواهد شد.
اگر جان پس از هشدار گرفته شود ،اين جان بهخاطر گناهان خودش
بازخواست خواهد شد و شما مورد سرزنش قرار نخواهيد گرفت (حزق -17:3
21؛ .)9-7:33
شما اي گوسفندان فربه ،به ضعيفان شاخ مزنيد تا از سوي شبان اعظم ،وقتي
بيايد ،داوري نشويد.
 دوست من ،اين يقين را بپذير که بازگشتکنندگان را نزديک آوري و بهعادالن هشدار دهي:
دنياي ما دنياي فيض است ،و تا هنگام پايان آن ،در آن (امکان) بازگشت
هست.
نزديک است آن زمان که فيض بر داشته خواهد شد و عدالت برقرار خواهد
گرديد.
در آن زمان ،ديگر بازگشتي نخواهد بود و تنها عدالت باقي خواهد ماند ،زيرا
عدالت نيرومندتر از فيض است.
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وقتي زمان عدالت نزديک شد ،فيض ديگر کساني را که ميخواهند بازگشت
کنند نخواهد پذيرفت ،زيرا براي آن پاياني مقرر شده :خروج (از اين دنيا)؛ پس
از آن ،ديگر بازگشت وجود ندارد.
بخوان دوست من ،و بياموز.
بدان و ببين که همگان کم و بيش به آن نياز دارند.
زيرا بسيارند آناني که در ميدان ميدوند ،اما مرد پيروزمند است که تاج را
ميبرد ،و هر کس اجرت خود را مطابق با کار و زحمتش دريافت خواهد داشت
(-1قرن .)24:9
در اينجا رساله در باب کساني که بايد بازگشت کنند به پايان ميرسد.
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فصل 6
افراهات
(اواسط سده چهارم)

مقدمه
افراهات ،يا آن گونه که گاه او را مينامند« ،حکيم پارسي» ،نخستين نويسنده
بزرگ سرياني است که آثارش به دست ما رسيده است .از شرايط زندگي او هيچ
نميدانيم .يک سنت متأخر ،بهشکلي که با زماننگاري سازگار نيست ،او را
کشيش دير مشهور «مار متـّاي» معرفي ميکند که در نزديکي موصل ،در شمال
عراق واقع است .مشخص است که او چهره برجسته کليسا در امپراطوري پارس،
و يکي از شاهدان آغاز آزارها به مسؤولين کليسا از سوي شاپور دوم ،پادشاه
ساساني ،در اوائل سالهاي  340ميباشد .اين آزارها پيامد خصومتها با
امپراطوري روم بود که سرانش بهتازگي مسيحي شده بودند.
افراهات بيست و سه موعظه از خود بر جاي گذاشته که «رساله» (يا
«برهان») خوانده ميشوند .اينها بيشتر يا به زندگي مسيحي ميپردازند ،يا به
خطراتي که گرايشهاي يهودي در ميان مسيحيان براي کليسا ايجاد ميکنند .از
ميان دسته نخست ،موعظات دربارهايمان ،محبت ،روزه ،دعا (که در اينجا ترجمه
شده)« ،اعضاي قيامه يا عهد» ،توبه و فروتني قرار دارند.
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رساله چهارم افراهات اين امتياز را دارد که قديميترين نوشته مسيحي
دربارهدعا باشد که تنها به دعاي «اي پدر ما» نميپردازد ،کاري که در آثار
ترتوليان ،اُريجن يا سيپريان انجام شده است .اين رساله که پر است از نمونهها
از کتابمقدس ،بيشتر ميکوشد ثابت کند که دعا براي آنکه مقبول خدا باشد،
بايد با پاکي دل همراه گردد .انديشه حاکم بر تمام متن اين است که دعا همچون
هديهاي دروني يا قرباني است؛ اين انديشه ،افراهات را در بخش دوم به طرح
سنتي تأويلي و شايان توجه هدايت ميکند تا توضيح دهد چگونه هابيل دانست
که قربانياش مقبول واقع شده و قائن دانست که هديهاش رد شده است .دليل
اين امر اين بود که آتش بر قرباني هابيل نازل شد ،اما قرباني قائن را لمس نکرد.
مشخص است که اين موضوع از بخشهايي نظير اول تواريخ ( 26:21قرباني داود)
و دوم تواريخ ( 1:7قرباني سليمان) بهعاريت گرفته شده که در آنها متن
کتابمقدس بهصراحت به فرود آمدن آتش اشاره ميکند .با اين حال ،کاربرد
اين موضوع براي فصل چهارم پيدايش ،توضيحي تأويلي نيز دارد ،به اين ترتيب
که در آيه  ،4اصطالح عبري «وَيعيشع» را مترجمين قديمي و امروزي با عبارت
«و خداوند با خرسندي نگريست »...ترجمه ميکنند .اما نويسنده يهودي به نام
تئودوسيون که ترجمه هفتادتنان را بازنگري کرد ،اين فعل عبري را به کلمه
«عِش» مرتبط ساخت و ترجمه کرد« :و خداوند ...با آتش سوزانيد .».در واقع،
اين تنها پيوندي نيست که در اين موعظه با سنت يهودي به چشم ميخورد،
زيرا در يهوديت پس از ويراني معبد دوم در سال  70ميالدي ،کل مفهوم دعا
همچون جايگزين قربانيهاي معبد ،اشاعه يافته بود.
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افراهات ،مانند اُريجن قبل از خودش (رساله دربارهدعا « ،)2:20حجره
درون» را (مت  )6:6همان دل انسان ميداند که دعا بايد در آن انجام شود.
همين تفسير را نزد افرايم نيز مييابيم ،در بيستمين سرود از «سرودهايي در
باب ايمان» (بند ششم) .تأکيد خاصي نيز بر اهميت حالت دروني (خصوصاً
بخشش ديگران) ،همچون شرط اوليه دعا ،گذاشته شده است .با اين حال ،دعا
تنها امري دروني نيست ،بلکه الزم است «راحتِ خدا» را نيز بهکمال برساند (اش
 ،)12:28و به اين منظور ،بايد به نيکوکاري همت گماشت .افراهات دو نمونه
ذکر ميکند تا نشان دهد اين نيکوکاري چگونه بايد بر شکلهاي عاديتر دعا
برتري يابد.
افراهات از طريق تمامي اين موعظه ،نشان ميدهد که يکي از نخستين
شاهدان سنت غني شرقي در خصوص روحانيت دل است ،و به اين ترتيب ،زمينه
را براي موضوعات و انديشههاي مختلفي آماده ميسازد که بعدها تبديل به امور
اساسي خواهند شد.
بديهي است که افراهات تأثيري ماندگار بر روحانيت سرياني نهاده است،
خصوصاً از سده ششم تا هشتم ،زيرا موعظههاي او بهشکلي تلويحي از سوي
بسياري از نويسندگان نقل قول شده است .آثار او بهسرعت به ارمني ترجمه شد
و در آن سرزمين تحت نام شخصي معاصر او ،يعني قديسْ يعقوب اهل نصيبين
در گردش بود« .موعظههاي» جداگانه او همچنين به عربي (که به افرايم نسبت
داده شد) ،گرجي و حبشي راه يافت.
****************
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افراهات
رساله چهارم ،درباره دعا
پاکي دل بيش از هر دعاي ديگري که با صداي بلند ادا ميشود،
تشکيلدهنده دعا است؛ و سکوتي که با روحي صادق 76همراه است ،بيش از
صداي بلند کسي که فرياد ميزند ارزش دارد.
اکنون دوست من ،دل و توجه خود را به من بده تا قوت دعاي پاک را بشنوي.
ببين نياکان ما ،اين مردان عادل ،چگونه با دعاي خود در حضور خدا مشهور
گشتند ،و چگونه اين دعا برايشان همچون «قربانياي پاک »77بود .زيرا بهواسطه
دعا بود که قربانيها مقبول واقع ميشد؛ و باز دعا بود که طوفان نوح را متوقف
ساخت؛ دعا نازايي را شفا بخشيد؛ دعا لشکرها را منهزم ساخت؛ دعا رازها را
مکشوف کرد؛ دعا دريا را شکافت؛ دعا راهي از ميان رود اردن گشود؛ خورشيد
را متوقف ساخت؛ ماه را بيحرکت گردانيد؛ ناپاکان را از ميان برد؛ آتش فرود
آورد؛ آسمان را بست؛ از چاه بر افراشت؛ از آتش نجات داد و از دريا رهايي
بخشيد .78قوت دعا عظيم است ،مانند قوت روزه پاک .و اين همان چيزي است

 76در سرياني ،کلمۀ «شفيا» به کار رفته است .در اين خصوص به مقدمۀ کلي کتاب رجوع کنيد.
 77مال .11:1
 78افراهات به اين نوع اشاره به نمونههاي کتابمقدسي عالقه دارد؛ او در اينجا اشاره ميکند به پيد 4:4
(هابيل)؛ پيد ( 22-20:8نوح)؛ -1سمو ( 2-1حنا؛ يا پيد  ،18ساره)؛ يوشع 12؛ خروج ( 2:3يا دان
)16:8؛ خروج 14؛ يوشع 12-10:4؛ الو  2:10يا اعد 35:16؛ -1پاد  38:18يا -2پاد 10:1؛ -1پاد
1:17؛ دان  ،6دان  3و يون  .2چند مورد از اين نمونهها بار ديگر در بندهاي  9-4و  12بهکار رفتهاند.
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که در «رساله» قبليام دربارهروزه توضيح دادم ،و ترديدي به خود راه نخواهم
داد که در اينجا به همان شکل در مورد دعا با تو سخن گويم.
 براي شروع ،بايد بگويم که بهواسطه پاکي دلِ هابيل بود که هديهاش درحضور خدا پذيرفته شد ،حال آنکه هديه قائن رد شد .79و چگونه ميدانيم که
هديه هابيل مقبول افتاد ،حال آنکه هديه قائن رد شد؟ چگونه هابيل دانست که
هديهاش مقبول واقع شده ،و قائن چگونه پي برد که هديهاش رد شده است؟
اينک خواهم کوشيد اين را به بهترين وجه به تو توضيح دهم.
دوست من ،ميداني که هديه مقبول خدا به اين شکل مشخص ميشد که
آتشي از آسمان فرود ميآمد و هديه را ميسوزانيد .بدينسان ،وقتي هابيل و
قائن ،هر دو همزمان ،هديه خود را به خدا تقديم کردند ،آتش زنده که در خدمت
خدا بود 80نازل شد و قرباني هابيل را سوزانيد ،اما قرباني قائن را لمس نکرد ،چرا
که آن ناپاک بود .81به اين شکل بود که هابيل دانست که هديهاش مقبول واقع
شده ،و قائن نيز دانست که هديهاش رد شده است .و ثمرات دل قائن بهدنبال
آن شهادت داده ،ثابت کردند که او پر از مکر بود ،زيرا برادر خود را کشت .در
واقع ،آنچه در دلش شکل گرفته بود ،دستانش آن را توليد کردند .اما پاکي دل
هابيل دعاي او را تشکيل ميداد.
 79پيد .4:4
 80ر.ک .مز .4:104
 81در خصوص اين سنت تفسيري که نزد نويسندگان سرياني عادي بود ،به مقدمۀ اين فصل رجوع کنيد.
افراهات انديشۀ نزول آتش را به قربانيهاي مانوح و ابراهيم بسط ميدهد (متن کتابمقدس در هيچ يک
از اين دو مورد ،به نزول آتش اشاره نميکند).
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 دوست من ،اکنون به تو نشان خواهم داد که آتشْ همه هدايايي را کهمقبول واقع ميشد ،ميسوزانيد .وقتي مانوح ،پدر شمشون ،هديهاي تقديم کرد،
آتشي زنده نازل شد و آن را سوزانيد82؛ و در همين آتش بود که فرشتهاي که با
او سخن گفته بود ،به آسمان باال رفت .ابراهيم نيز وقتي از خدا اطمينان دريافت
کرد که پسري براي او زاده خواهد شد ،اين دستور را يافت« :گوساله ماده سهساله
و بز ماده سهساله و قوچي سهساله و قمري و کبوتري براي من بگير .».83وقتي
آنها را قرباني کرد و به دو نيم تقسيم نمود ،و هر قطعه را در مقابل قطعه ديگر
قرار داد ،سکوت و تاريکي بر او وارد آمد ،و آتشي نازل شد و از ميان قطعهها
گذشت و هديه او را سوزانيد.84
به همين شکل ،براي هدايايي که زير خيمه عهد تقديم ميگرديد ،آتشي
زنده فرود ميآمد تا آنها را بسوزاند .همچنين وقتي ناداب و ابيهو ،پسران هارون،
خدمت هدايا را خوار شمردند ،آتشي طبق معمول در ساعت هديه نازل شد ،اما
چون هداياي ايشان به شکلي پاک آماده نشده بود ،نخواست آنها را لمس کند.
ايشان که ديدند هديهشان سوزانيده نشده ،از بيرون آتشي براي سوزاندن آنها
به داخل آوردند ،تا مبادا موسي بپرسد چرا هديه سوزانيده نشده و بدينسان
مورد شماتت او قرار گيرند .آتشي که ايشان از بيرون به داخل آورده بودند ،البته

 82داور .20:13
 83پيد .9:15
 84ر.ک .پيد .17:15
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هديه را سوزانيد ،اما آتش از آسمان خودِ ايشان را از ميان برد .85از طريق
سرنوشت ايشان ،قدوسيت خداوند حفظ شد ،زيرا ايشان خدمت او را خوار
شمرده بودند.
به همين سان ،وقتي  250نفر با موسي به مخالفت بر خاستند و بدون اينکه
مجاز باشند ،بخور تقديم کردند ،آتشي فرمان يافت تا از حضور خداوند نازل شود
و آنان را بسوزاند .86به اين شکل بود که بخوردان آنان تقديسشده باقي ماند،
اما اين امر به بهاي زندگيشان تمام شد.
و باز وقتي سليمان معبد را بنا کرد و هدايا و قربانيها تقديم نمود ،دعا کرد
و آتش از آسمان فرود آمد و پيه قربانيهاي سوختني را بر قربانگاه سوزانيد.87
همچنين وقتي ايليا هديهاي تقديم کرد ،آتشي نازل شد و آن را سوزانيد ،88و
هديهاش درست مانند هديه هابيل مقبول واقع شد ،حال آنکه هديه پرستندگان
بعل رد شد ،درست مانند هديه قائن .دليل اينکه همه اين توضيحات را در مورد
آتش برايت مينويسم ،اين است که مطمئن باشي اين آتش بود که هديه هابيل
را سوزانيد.
 پس دوست من ،به آنچه که دربارهاين دعاي پاک گفته شده و قدرتهاييکه در آن متجلي ميشود ،گوش فرا ده .ابراهيم وقتي دعا کرد ،همه کساني را
 85ر.ک .الو .2:10
 86ر.ک .اعد .35:16
-2 87توا .5:7
-1 88پاد .38:18
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که به دست آن پنج پادشاه اسير شده بودند ،باز گردانيد89؛ به دعاي او ،زني نازا
صاحب فرزند شد90؛ و باز در اثر قوت دعاي او بود که اين وعده را دريافت داشت
که از نسل او ملتها برکت خواهند يافت .91اسحاق نيز قوت دعا را ثابت کرد آن
هنگام که براي ربکا دعا کرد و وي صاحب فرزند شد92؛ و براي ابيملک نيز دعا
کرد و خشم الهي از او باز داشته شد.93
 پدر ما يعقوب نيز در بيتئيل دعا کرد و دروازه آسمان را گشوده ديد ،بانردباني که به آسمانها باال ميرفت .94آنچه يعقوب ديد ،نمادي بود از نجاتدهنده
ما :مسيح دروازه آسمان است ،همان طور که فرمود« :من درِ حيات هستم .هر
که از من داخل شود ،براي هميشه خواهد زيست .».95داود نيز گفته است:
«دروازه خداوند اين است .عادالن بدان داخل خواهند شد .»96.بهعالوه ،نردباني
که يعقوب ديد ،نمادي است از نجاتدهنده ما :بهواسطه او شخص عادل از

 89ر.ک .پيد .16:14
 90ر.ک .پيد .2:21
 91ر.ک .پيد .18:22
 92ر.ک .پيد .21:25
 93در پيد  11-6:26هيچ دعايي از اسحاق براي ابيملک نمييابيم .افراهات اين بخش از کتابمقدس را
با پيد  17:20تلفيق کرده که در آن ،ابراهيم براي ابيملک دعا ميکند.
 94پيد .12:28
 95يو .9:10
 96مز .20:118
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ملکوت پايين به ملکوت باال بر ميآيد .نردبان همچنين نمادي از صليب
نجاتدهنده ما است که همچون نردباني بر پا شد و خداوند ما بر آن سر پا قرار
گرفت؛ زيرا بر باالي مسيح ،خداوندِ همگان قرار دارد ،آن گونه که رسول فرخنده
ميفرمايد« :سرِ مسيحْ خدا است .».97يعقوب اين مکان را بيتئيل ناميد 98و در
آنجا سنگي همچون شاهد بر پا داشت و بر آن روغن ريخت .پدر ما ،يعقوب ،اين
کار را نيز بهعنوان نماد انجام داد ،زيرا از پيش ميديد که سنگها مسح را دريافت
خواهند داشت ،چرا که ملتهايي که به مسيح ايمان آوردند ،سنگهايي هستند
که مسح را دريافت کردهاند ،همان گونه که يحيي گفت« :خدا قادر است که از
اين سنگها ،فرزندان براي ابراهيم بر انگيزاند .».99لذا بدينسان ،در دعاي يعقوب،
دعوت از ملتها بهشکل نمادين ارائه شد.
 دوست من ،ببين چه مقدار نماد در اين رؤياي يعقوب پنهان است :او دروازهآسمان را ديد که همان مسيح است؛ او نردبان را ديد که نماد صليب است؛ او
سنگها را مسح کرد که نمونهاي از ملتها 100است .او همچنين نذر کرد که به
الوي دهيک بدهد ،و در او آناني که دهيک ميدهند و نوبرها را دريافت

-1 97قرن .3:11
 98پيد .18:28
 99لو ( 8:3ر.ک .يو .)40-33:8
 100نزد نويسندگان سرياني کهن« ،قوم» به معني يهوديان است و «قومها» (که اينجا «ملتها» ترجمه
شده) به معني امتهاي غير يهودي است.
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ميدارند ،101پنهان هستند .در گـُردههاي او يهودا را مييابيم ،آن شيربچه 102را
که در او مسيحِ پادشاه پنهان است و بهواسطه او به تدهين تعميد اشاره ميکند.
و قبيلههايي که هنوز در او بودند ،دهيکها را به الويان تقديم کردند ،و پادشاهاني
که هنوز در گـُردههاي او بودند ،دلش را منبسط ساختند ،و در او ،روح انبيا روح
اعقاب او را تشخيص دادند که ميبايست به ظهور برسند .او «با چوبدست خود
از اين اردن عبور کرد :»103اين نمادي ستودني بود که در دست او قرار داشت و
آينده را پيشبيني ميکرد -يعنينشانهصليبِ آن نبي بزرگ بود .104و بهسوي
سرزمين قوم مشرق عزيمت کرد ،زيرا از آنجا بود که «نوري بر ملتها تابيد.»105
او در کنار چاهي دراز کشيد که دهانهاش را با سنگي بسته بودند و مردان
بسياري قادر نبودند آن را بلند کنند ،زيرا چوپانان بسياري قادر نبودند آن را
بلند کنند و دهانه چاه را بگشايند ،تا اينکه يعقوب فرا رسيد

106

و با قوت آن

شباني که در اندامهايش پنهان بود ،سنگ را بر داشت و گوسفندان را سيراب
کرد .انبياي بسياري نيز آمدند ،بدون اينکه قادر باشند تعميد را مکشوف سازند،
تا اينکه آن نبي بزرگ آمد و آن را گشود و در او تعميد يافت و با ندايي آرام
اعالم کرد« :هر که تشنه است ،نزد من آيد و بنوشد.».107

 101پيد .22:28
 102عبر  10-9:7و پيد .9:49
 103پيد .10:32
 104پيد .1:29
 105لو .32:2
 106پيد 8:29؛ .10
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يعقوب همچنين وقتي از نزد البان باز گشت دعا کرد و از دست برادرش
عيسو رهايي يافت .او به اين صورت دعا کرده ،اعتراف نمود و گفت« :با چوبدست
خود از اين اردن عبور کردم و اآلن مالک دو گروه شدهام .».108اين نمادي
شگفتانگيز از نجاتدهنده ما است! وقتي خداوندگارِ ما بار اول آمد ،چوبدست
از تنه يسّي جدا شد ،درست مانند چوبدست يعقوب109؛ و وقتي از خانه پدرش
باز گردد ،با دو گروه بهسوي او باز خواهد گشت ،گروه قوم اسرائيل و گروه
ملتها ،درست مانند يعقوب که با دو گروه نزد پدر خود باز گشت.
يعقوب با يازده پسر خود باز گشت ،و با خداوند ما يازده شاگرد او باز خواهند
گشت ،يازده به اين علت که يهودا با ايشان نخواهد بود .بنيامين بعداً زاده شد،
و يعقوب صاحب دوازده پسر گرديد؛ تولماي نيز بعداً انتخاب شد ،و نجاتدهنده
ما صاحب دوازده شاگردگرديد.110
اين مطلبي بود دربارهدعاي يعقوب.
 و چه بايد بگوييم دربارهقوت بيحد و حصر دعاي موسي؟ زيرا دعاي اووي را از دست فرعون رهايي بخشيد و «شِکيناي» خدايش را به او نشان داد.111

 107يو .37:7
 108پيد .10:32
 109ر.ک .اش .1:11
« 110تولماي» نامي است که در سنت سرياني اوليه براي اشاره به رسولي بهکار رفته که جايگزين يهودا
شد .در متن يوناني اعمال  ،26:1وي متياس ناميده شده است.
 111ر.ک .خروج .2:3
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او با دعاي خود آن ده بال را بر فرعون نازل کرد ،112و همچنين دعاي او بود که
دريا را تقسيم کرد و آب تلخ را شيرين ساخت113؛ دعاي او بود که منّ را نازل
کرد و بلدرچينها را آورد114؛ همين دعا صخره را شکافت و آب را جاري
ساخت115؛ عماليق را شکست داد و يوشع را تقويت بخشيد116؛ عوج و سيحون
را در جنگ وادار به فرار کرد117؛ بيدينان را به شئول فرو فرستاد118؛ غضب الهي
را از قوم بر گردانيد119؛ گوساله گناه را غبار ساخت120؛ لوحهاي سنگي را از کوه
پايين آورد و باعث شد چهره موسي بدرخشد.121
در مورد دعاي او مطالب بيشتري براي گفتن هست تا در خصوص دعاي
يعقوب .يوشع پسر نون نيز در دعاي خود به درگاه خدا ،بسيار ترقي کرد122؛
دعاي او رود اردن را تقسيم نمود123؛ همچنين ديوارهاي اريحا را واژگون ساخت
 112خروج .11:7
 113خروج 21:14؛ .25-23:15
 114خروج .6 ،17:16
 115خروج .13-8:17
 116اعد .35-21:21
 117اعد .31:16
 118اعد .50-47:16
 119خروج .32-30:32
 120خروج .20:32
 121خروج .29:34
 122يوشع .17-13:3
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و عخان را از ميان برد124؛ خورشيد را متوقف ساخت و ماه را از حرکت باز
داشت125؛ پادشاهان را نابود ساخت و سرزمين را مطيع گردانيد ،126و آن را به
بني اسرائيل به ميراث بخشيد.
 اکنون به دعاي خاموش حنا ،مادر سموئيل ،بنگريم؛ چگونه او مقبول خداواقع گشت وخدا رحم نازاي او را گشود و شرمساري او را دور ساخت و وي پس
از آن ،يک پسر نذيره و کاهن بهدنيا آورد.127
سموئيل نيز به درگاه خدا دعا کرد و براي بني اسرائيل نشانهاي بهعمل آورد،
زيرا ايشان پادشاهي خواستند و سموئيل گناهشان را بر ايشان آشکار ساخت؛
سموئيل قرباني کامل بر قربانگاه گذرانيد

128

و باران فرود آمد -در دوره دروِ

گندم.
داود نيز به درگاه خدا دعا کرد و از دست شائول رهايي يافت .129همچنين
پس از شمارش قوم دعا کرد و خشم و غضب از ايشان بر گردانيده شد ،130حال
آنکه آن ويرانگر بر ايشان قدرت يافته بود.
 123يوشع .7-6
 124يوشع .26-16:7
 125يوشع .12:10
 126ر.ک .يوشع .12
-1 127سمو .1
-1 128سمو .18-17:12
-1 129سمو .12-10:19
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آسا نيز دعا کرد و دعايش قدرت عظيم او را آشکار ساخت .وقتي زارحِ هندي
(حبشي) با لشکري متشکل از يک ميليون مرد عليه او بر آمد ،آسا دعا کرد و
گفت :اي خداي ما ،در اين قدرت تو شناخته خواهد شد ،آن هنگام که با دستان
قومي کوچک بهسراغ قومي عظيم بيايي .خدا دعاي او را شنيد و فرشته خود را
فرستاد تا آنان را منهزم سازد .131بدينسان بود که لشکري انبوه با قدرت دعاي
آسا شکست خورد.
پسرش يهوشافاط نيز دشمن را با دعا نابود ساخت و به اين شکل آنان را
لگدمال کرد .132حزقيا نيز دعا کرد و دعايش 000ر 185مرد را شکست داد،
بهوسيله فرشتهاي که همچون رئيس لشکر بود .133يونس نيز به درگاه خدايش
دعا کرد ،از ژرفاهاي دريا؛ خدا دعاي او را شنيد و اجابت کرد ،و وي بدون هيچ
لطمهاي رهايي يافت134؛ زيرا دعايش به اعماق نفوذ کرد ،بر امواج مسلط شد و
بر طوفانها غالب آمد؛ دعايش به ابرها رسوخ کرد ،در هواها بهپرواز در آمد،135
آسمانها را گشود و بهواسطه جبرئيل به تخت کبريايي نزديک شد ،همان کسي
که دعاها را به درگاه خدا ميبرد .136به همين سبب بود که ژرفاها مرد نبوتي را
قي کردند و ماهي يونس را در امنيت به روي زمين استوار هدايت کرد.
-2 130سمو .25:24
 131ر.ک-2 .توا .15-10:14
-2 132توا .30-3:20
-2 133پاد  15:19و .35
 134يون .2
 135ر.ک .بنسي .17:35
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به همين شکل ،در قضيه حنانيا ،عزريا و ميشائيل ،دعاي ايشان شعلهها را
مغلوب ساخت و قدرت آتش را رام کرد و خاصيت طبيعي سوزانندگي آن را
تبديل نمود .آن بر خشم پادشاه مسلط گرديد و اين مردان عادل را رهايي داد.137
 دانيال نيز دعا کرد و دعايش دهان شيران را بست138؛ دهان درنده درمقابل گوشت و استخوان اين مرد عادل بسته شد .شيرها پاهاي خود را دراز
کردند و دانيال را گرفتند مبادا بر زمين بيفتد؛ آنها او را در آغوش گرفتند و
پاهايش را بوسيدند .139وقتي دانيال در چاه بر خاست تا دعا کند ،دستهاي خود
را بهسوي آسمان بلند کرد ،و شيران از الگوي او پيروي کردند .آن کس که دعاها
را دريافت ميکند ،بهسوي ايشان فرود آمد و دهان شيران را بست .زيرا دانيال
به داريوش گفت« :خداي من فرشته خود را فرستاده ،دهان شيران را بست تا
به من ضرري نرسانند .».140در واقع ،چاه بسته و مُهر و موم شده بود ،و نور در
داخل ميدرخشيد ،به همين دليل ،شيرها شادي ميکردند از اين سبب که
بهخاطر دانيال نور را ميديدند .وقتي خوابْ دانيال را در ربود و خواست بخوابد،
شيران خودشان دراز کشيدند تا او بتواند بخوابد ،طوري که بر روي آنها دراز

 136اين انديشه که جبرئيل به طور خاص مأمور است تا دعاها را دريافت کند و منتقل سازد ،شايد مبتني
باشد بر دان .21:9
 137دان .3
 138دان .6
 139اين توصيف زيبا از روايت کتاب مقدس ،نزديکترين توازي خود را در اثري عبري متعلق به قرون
وسطي مييابد که به نام «ژوسيپون» شناخته شده است.
ٰ
 140دان .23:6
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بکشد ،نه بر روي زمين .اين چاه روشنتر از باالخانهاي بود که پنجرههاي بسيار
داشت ،141و در آن چاه بيش از زماني که در باالخانه بود دعا کرد ،زيرا در باالخانه
فقط روزي سه بار دعا ميکرد .هنگامي که دانيال پيروزمند از چاه بر آمد،
متهمکنندگانش بهجاي او به چاه افتادند ،و دهان شيران باز شد تا آنان را بدرند
و استخوانهايشان را خـُرد سازند.
و چون آن هفتاد سال سپري شد ،دعاي او سبب گرديد که قوم از اسارت
بابل باز گردند.142
بدينسان ،هر يک از نياکان ما ،يعني عادالن ،هر بار که با آزمايشي روبرو
ميشدند ،سالحهاي دعا

143

را ميپوشيدند ،و بهواسطه آن از آزمايش رهايي

مييافتند.
 نجاتدهنده ما نيز اين نوع دعا را تعليم داد« :بنابراين ،در خلوت به کسيدعا کنيد که نهان است ،اما همه چيز را ميبيند».؛ او فرمود« :ليکن تو چون
عبادت کني ،به حجره خود داخل شو و در را بسته ،پدر خود را که در نهان است
عبادت نما ،و پدر نهانبين تو ،تو را آشکارا جزا خواهد داد».144
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دوست من ،چرا نجاتدهنده ما تعليم داد و فرمود« :پدر خود را در نهان
عبادت نما ،با درِ بسته»؟ تا آنجا که در توان دارم ،اين را برايت توضيح خواهم
داد .ميفرمايد« :در نهان عبادت نما ،با درِ بسته» .لذا سخنان خداوندگارِ ما
ميگويند« :در نهان ،در دل خود دعا کن ،و در را ببند .».اين دري که ميفرمايد
بايد بسته باشد ،کدام در است ،جز دهان ما؟ زيرا اينک معبدي که مسيح در آن
مسکن دارد ،به فرموده رسول او ،اين است که «شما هيکل خداوند هستيد،».145
تا او وارد وجود درونيات شود ،در اين مسکن ،و هر ناپاکي را تطهير کند ،آن
هنگام که در ،يعني دهان ،بسته است .146اگر چنين نبود ،اين آيه را چگونه درک
ميکردي؟ فرض کن که در بيابان هستي ،در جايي که نه خانهاي هست و نه
دري :در اين صورت ،آيا قادر نميبودي در نهان دعا کني؟ يا اينکه در باالي
کوهي هستي :آيا منظور اين است که نميتواني دعا کني؟ نجاتدهنده ما
همچنين مشخص ساخته که چگونه خدا اشتياق دل و افکار را ميشناسد -آن
زمان که خداوندگارِ ما فرمود« :پدر شما حاجات شما را ميداند ،پيش از آنکه از
او سؤال کنيد .».147همچنين در اشعياي نبي نوشته شده« :قبل از آنکه بخوانند،
من جواب خواهم داد ،و پيش از آنکه سخن گويند ،من خواهم شنيد .».148اما
اشعيا در مورد بي دينان ميفرمايد« :چون دعاي بسيار ميکنيد ،اجابت نخواهم

-1 145قرن .16:3
 146در خصوص اين تفسير ،همچنين ر.ک .به «افرايم» ،سرودهايي در بارۀ ايمان ،20 ،بند ( 6که
ترجمۀ آن ارائه خواهد شد) و نيز به مقدمۀ کلي کتاب.
 147مت .8:6
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نمود .».149و باز آمده« :اگرچه به آواز بلند به گوش من بخوانند ،ايشان را اجابت
نخواهم نمود .».150او اين را دربارهدعاي دروغين ميفرمايد که مقبول واقع
نميشود .به هر يک از اين سخنان با حس تشخيص گوش فرا ده و مفهوم آنها
را حفظ کن.
 نجاتدهنده ما باز نکته ديگري ميفرمايد که بايد با حس تشخيص به آنگوش فرا داد ،زيرا ميفرمايد« :جايي که دو يا سه نفر به اسم من جمع شوند،
آنجا در ميان ايشان حاضرم .».151دوست من ،اين را چگونه بايد درک کني؟ زيرا
نجاتدهنده ما بهواقع ميفرمايد« :جايي که دو يا سه نفر به اسم من جمع شوند،
آنجا در ميان ايشان حاضرم».؛ آيا منظور اين است که اگر تنها باشي ،مسيح با
تو نيست؟ با اين حال ،در خصوص آناني که به مسيح ايمان دارند ،نوشته شده
که مسيح در ايشان ساکن است .152او به اين شکل نشان ميداد که حتي پيش
از آنکه ايشان دو يا سه نفر بشوند ،مسيح باز با ايشان است .بهعالوه ،در برخي
شرايط ،بهجاي دو يا سه نفر ،بيش از هزار نفر به نام مسيح گرد ميآيند ،اما
مسيح با ايشان نيست .در همين حال ،شخصِ تنهايي هم هست که مسيح با او
است.
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اين سخني که نجاتدهنده ما بيان فرمود ،به گوشهاي آناني که آن را
ميشنوند ،درست و زيبا ميآيد« :جايي که دو يا سه نفر به اسم من جمع شوند،
آنجا در ميان ايشان حاضرم .».وقتي کسي روح خود را به نام مسيح طاهر سازد،
مسيح در او ساکن ميشود ،و خدا نيز در مسيح ساکن است .به اين ترتيب،
چنين شخصي تبديل ميشود به يکي از اين سه نفر :يعني خودش ،مسيح که
در او ساکن است ،و خدايي که در مسيح ساکن است؛ همان گونه که خداوندگارِ
ما ميفرمايد« :من در پدر هستم و پدر در من».153؛ و نيز ميفرمايد« :من و پدر
يک هستيم».154؛ و نيز« :شما در من (هستيد) و من در شما .».155و نبي فرموده
بود« :در ايشان ساکن خواهم بود و در ايشان راه خواهم رفت .».156به اين شکل
است که ميتواني اين سخن نجاتدهنده ما را درک کني.
 دوست من ،به تو نشان خواهم داد چگونه خدا در هر يک از نياکان ما بود،آن عادالني که دعا ميکردند .وقتي موسي بر روي کوه دعا ميکرد ،تنها بود ،و
خدا با او بود؛ تنهايي او سبب نشد که شرايطي پيش آيد که اجابت نشود .نه،
دعاي موسي بسيار خوب شنيده شد و آن خشم خدا را فرو نشانيد.
ايليا نيز بر قله کوه کرمل تنها بود ،و دعايش قدرتهاي خارقالعادهاي را
متجلي ساخت؛ زيرا با دعاي او آسمانها بسته شد ،و باز با دعاي او بود که بندهاي
 153يو .11-10:14
 154يو .30:10
 155يو .20:14
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آسمانها گشوده گرديد .دعاي او افراد را از چنگال مرگ بر کـَند و ايشان را از
شئول باز گردانيد؛ دعاي او همچنين ناپاکي را از اسرائيل بيرون راند؛ دعاي او
سه بار آتش نازل کرد ،يک بار بر روي قربانگاه و دو بار بر روي بزرگان؛ و آتش
وقتي به دعاي او نازل شد ،براي او انتقام گرفت .او به زانو در آمد و دعا کرد ،و
بالفاصله مستجاب شد ،حال آنکه آن چهارصد و پنجاه نفر که با تمام نيروي
خود فرياد ميکشيدند ،دعايشان شنيده نشد ،زيرا نام بعل را ميخواندند .و ايليا
با اينکه تنها بود ،دعايش بسيار بيشتر شنيده شد!
همچنين ،وقتي يونس نبي از ژرفاهاي شئول دعا کرد ،اجابت گرديد .157او با
اينکه تنها بود ،دعايش شنيده شد و بيدرنگ اجابت گرديد.
اليشع نيز دعا کرد و شخصي را از شئول باز گردانيد؛ و او از چنگ شريراني
که او را احاطه کرده بودند رهايي يافت .با اينکه در ظاهر تنها بود ،اما لشکري
عظيم او را احاطه کرده بودند .او بهواقع به شاگردش گفت« :آناني که با مايند،
از آناني که با ايشانند بيشترند .».158ايشان با اينکه تنها بودند ،اما واقعاً تنها
نبودند.
بر اساس اين نمونههايي که به تو دادم ،ميتواني سخن خداوندگارِ ما را درک
کني که فرمود« :جايي که دو يا سه نفر به اسم من جمع شوند ،آنجا در ميان
ايشان حاضرم.».159

 157قرار دادن يونس ميان ايليا و اليشع اين تصور را پيش مينهد که شايد افراهات با سنتي آشنا بود که
مطابق آن ،يونس پسر همان بيوهزني بود که اليشع زنده کرده بود (-1پاد .)24:17
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 همان طور که قبالً به تو سفارش کردم ،هنگامي که شروع به دعا ميکني،دل خود را بهسوي آسمان بر افراز و چشمانت را بهسوي زمين پايين آور .160به
وجود دروني خود داخل شو و پدر خود را که در آسمان است در نهان عبادت
نما .همه اينها را برايت دربارهدعا نوشتم که چگونه شنيده ميشود وقتي که
پاک است ،و شنيده نميشود وقتي که پاک نيست -زيرا در ميان ما کساني
هستند که دعاهاي بسيار ميکنند و استغاثههاي طوالني انجام ميدهند ،سجده
مينمايند و دستهاي خود را دراز ميکنند ،حال آنکه نقش واقعي دعا از ايشان
دور است ،چرا که دعايي را ميکنند که نجاتدهنده ما تعليم فرموده« :قرضهاي
ما را ببخش ،چنانکه ما نيز قرضداران خود را ميبخشيم[ ».161اما از عمل کردن
به سهم خود سر باز ميزنند] .تو که دعا ميکني ،بايد به ياد داشته باشي که
قربانياي به حضور خدا تقديم ميکني .باشد که کسي که دعا تقديم ميکند،
[جبرئيل] از قربانياي معيوب شرمسار نگردد .وقتي دعا ميکني تا بخشوده
شوي و تأييد ميکني که تو نيز ميبخشايي ،نخست در روح خود فکر کن که
آيا واقعاً ميبخشي ،و بعد تأييد کن که «ميبخشايم»؛ زيرا نبايد طوري عمل
کني که خدا را فريب دهي و بگويي که «ميبخشم» ،حال آنکه واقعاً نميبخشي.
زيرا خدا مانند تو ،انسان فاني نيست که بتواني او را فريب دهي« .162اگر شخصي
بر شخصي گناه ورزد ،خدا او را داوري خواهد کرد؛ اما اگر شخصي بر خداوند
 160اين سفارش تقريبا ً بهطور دقيق مرتبط است با سخنان َربّي ژوزه (سدۀ سوم) که در تلمود بابلي نقل
شده ،به اين شکل« :آن کس که دعا مي کند ،بايد چشمان خود را به پايين نگاه دارد ،اما دلش را به باال.».
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گناه ورزد ،کيست که براي وي شفاعت نمايد163؟» با دعايت محکوميت را بر
خويشتن وارد مساز!
باز گوش فرا ده به آنچه که خداوندگار ما فرمود« :هر گاه هديه خود را به
قربانگاه ببري و آنجا به خاطرت آيد که برادرت بر تو حقي دارد ،هديه خود را
پيش قربانگاه وا گذار و رفته ،اول با برادر خويش صلح نما و بعد آمده ،هديه خود
را بگذران ،».164تا مبادا وقتي دعا را شروع کرده باشي ،به ياد آوري که کينهاي
نسبت به برادرت داري .در اين صورت ،بايد در فکرت چنين تصور کني که
دعايت در مقابل قربانگاه رها شده و آن کس [يعني جبرئيل] که دعاها را تقديم
ميکند ،نميخواهد آن را از زمين باال ببرد ،زيرا با آزمايشِ هديهات ،عيبي در
آن يافته ،حال آنکه اگر هديهات پاک باشد ،آن را به حضور خدا باال خواهد برد.
و اگر او در دعايت اين سخن را بشنود« :مرا ببخش ،چنانکه من ديگران را
ميبخشم» ،آنگاه آن کس که دعاها را باال ميبرد ،به کسي که دعا ميکند خواهد
گفت« :شروع کن به بخشيدن بدهکارت ،و بعد من دعايت را به حضور آن کس
باال خواهم برد که تو به او بدهکاري .آن صد دينار را ببخش ،165بر اساس فقر
وضعيتت ،و طلبکار تو آن ده هزار قنطار را به تو خواهد بخشيد ،بر اساس کـَرَمِ
خاص خود؛ و از تو نه پرداخت بدهي را طلب خواهد کرد و نه بهرهاش را .».اگر
حاضري ببخشي ،آن کس [يعني جبرئيل] که دعاها را تقديم ميکند ،هديه تو
را خواهد پذيرفت و آن را باال خواهد برد؛ اما چنانچه نبخشي ،به تو خواهد گفت:
-1 163سمو .25:2
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«من هديه ناپاکت را به حضور تخت سلطنت مقدس نخواهم برد .».اين بيشتر
تو هستي که به حضور آن طلبکار الهي خواهي رفت تا حساب پس بدهي ،و
هديهات را با خود خواهي برد؛ حال آنکه او [يعني جبرئيل] هديهات را وا خواهد
گذاشت و خواهد رفت.
گوش فرا ده به آنچه نبي ميفرمايد« :ملعون باد هر که فريب دهد و با آنکه
نرينهاي در گله خود دارد ،معيوبي براي خداوند نذر کرده ،آن را ذبح نمايد».166؛
زيرا ميفرمايد« :آن را به حاکم خود هديه بگذار ،و آيا او از تو راضي خواهد شد
يا تو را مقبول خواهد داشت167؟» .پس بايد بدهکار خود را پيش از دعا کردن
ببخشي؛ و فقط بعد از اين دعا کني؛ آنگاه وقتي دعا ميکني ،دعايت به حضور
خدا به آسمان باال خواهد رفت و بر روي زمين وا گذاشته نخواهد شد.
 در کتاب نبي گفته شده« :راحت (من) همين است .پس خستهشدگان راآسوده سازيد ،و آرامي همين است .».168پس به اين «راحتِ» خدا (يا استراحت
و آرامي او) تحقق ببخش و نيازي نخواهي داشت بگويي «مرا ببخش» .به
خستگان استراحت و آرامي بده ،از بيماران عيادت بهعمل آور ،نيازهاي فقيران
را برآورده ساز که اين است دعاي راستين ،چنانکه برايت توضيح خواهم داد،
دوست من! هر بار که کسي «راحتِ» خدا را تحقق ميبخشد ،گويي دعا کرده
است ،زيرا مکتوب است« :وقتي زمري با زن مدياني زنا کرد ،فينحاس ،پسر
 166مال .14:1
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العازار آن را ديد؛ او وارد اتاق شد و هر دو را کشت .».169و اين کشتارِ او همچون
دعا تلقي شد ،زيرا داود دربارهاو ميگويد« :آنگاه فينحاس بر پا ايستاده ،داوري
نمود و وبا برداشته شد .و اين براي او به عدالت محسوب گرديد ،نسالً بعد نسل
تا ابداآلباد ».170از آنجا که او ايشان را بهخاطر عشق به خدا کشت ،اين براي او
همچون دعا بهحساب آمد.
دوست من ،بسيار مراقب باش که مبادا وقتي فرصتي براي «راحت بخشيدن»
مطابق اراده خدا پيش ميآيد ،بگويي« :وقت دعا نزديک است؛ اول دعا خواهم
کرد و بعد اين کار را انجام خواهم داد»؛ و در طول مدتي که ميکوشي دعايت
را تمام کني ،اين فرصت براي «راحت بخشيدن» از دست ميرود؛ پس قادر
نبودي اراده خدا و «راحتِ» او را بهعمل آوري ،و بهواسطه دعايت است که
مرتکب گناه شدهاي .اول «راحتِ» خدا را تحقق ببخش ،و اين خودش دعا
خواهد بود.
 پس گوش بسپار به آنچه رسول مسيح ميفرمايد« :اگر بر خود حکمميکرديم ،حکم بر ما نميشد .».171دربارهآنچه به تو ميگويم حکم کن .تصور
کن که به سفري طوالني رفتهاي و چون در اثر گرما در حال تلف شدن هستي،
به يکي از برادرانت بر ميخوري؛ به او ميگويي« :مرا از عذاب تشنگي رهايي
ده» ،و او به تو پاسخ گويد« :ساعت دعا است؛ ميروم دعا کنم و بعد به کمک

 169ر.ک .اعد .9-6:25
 170مز .31-30:106
-1 171قرن .31:11
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تو خواهم آمد».؛ و وقتي او در دعا است ،پيش از آنکه نزد تو آيد ،تو از تشنگي
بميري .کدام بهنظرت بهتر است ،اينکه برود و دعا کند يا اينکه تو را از تلف
شدن رهايي دهد؟ يا باز فرض کن که در زمستان به سفر ميروي و دچار باران
و برف ميشوي ،و از سرما درمانده هستي .باز اگر در ساعت دعا به يکي از
دوستانت بر بخوري و او همان پاسخ را به تو بدهد ،و تو در اثر سرما بميري،
دعايش چه فايدهاي خواهد داشت ،چرا که به شخصي در تنگياش کمک نکرده
است؟
در واقع ،خداوندگار ما در توصيف ساعت داوري ،وقتي آناني را که ميبايست
در سمت راست و چپ او بايستند جدا کرد ،به آناني که ميبايست در سمت
راستش بايستند فرمود« :چون گرسنه بودم مرا طعام داديد ،تشنه بودم سيرابم
نموديد ،غريب بودم مرا جا داديد .».172او با افراد سمت چپ نيز به همين سان
سخن گفت ،و چون ايشان هيچ يک از اين کارها را نکرده بودند ،ايشان را به
عذاب فرستاد ،حال آنکه افراد سمت راست را رهسپار ملکوت کرد.
 دعا زيبا است و اعمالش دلپذير؛ دعا مقبول واقع ميشود وقتي براي ديگرانراحتي بههمراه ميآورد؛ دعا شنيده ميشود وقتي در آن بخشايش را مييابيم؛
دعا محبوب است وقتي از هر ريايي پاک است؛ دعا نيرومند است وقتي قدرت
خدا در آن عمل ميکند.
دوست من ،اينها را برايت نوشتم تا هر کس بتواند اراده خدا را انجام دهد ،و
اين دعا محسوب ميشود .به اين شکل است که بهنظر من ،دعا به تعالي ميرسد.
 172مت .35:25
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با اين حال ،صرفاً بهخاطر چيزهايي که نوشتم ،از دعا غافل مشو؛ بر عکس ،بيشتر
براي دعا اشتياق داشته باش و از آن خسته مشو ،همان گونه که مکتوب است
که خداوندگار ما فرموده« :ميبايد هميشه دعا کرد و کاهلي نورزيد .».173پس
براي حالت بيدار ماندن کوشا باش و خواب و خوابآلودگي را از خود دور ساز؛
روز و شب مراقب باش و دلسرد مشو.
 اکنون موقعيتهاي گوناگون دعا را به تو نشان خواهم داد .درخواستهست ،شکرگزاري و ستايش .در درخواست ،بخشايش گناهان خود را ميطلبيم؛
در شکرگزاري ،از پدرت که در آسمان است سپاسگزاري ميکني؛ حال آنکه در
ستايش ،او را بهخاطر اعمالش ميستايي .زماني که در آزمايش هستي،
درخواست را تقديم نما؛ وقتي از مواهب مملو هستي ،بخشنده آن را سپاس گو؛
و وقتي روحت به وجد ميآيد ،ستايش را تقديم کن .با حس تشخيص ،همه اين
دعاها را به خدا بکن .ببين چگونه داود پيوسته ميگفت« :در نصف شب بر
خاستم تا تو را حمد گويم براي داوريهاي عدالت تو .».174در مزموري ديگر گفت:
«خداوند را از آسمان تسبيح بخوانيد! در اعلي ٰٰ عليين او را تسبيح بخوانيد.»!175
و باز ميگويد« :خداوند را در هر وقت متبارک خواهم گفت .تسبيح او دائماً بر
زبان من خواهد بود .».176در دعا فقط يک نوع دعا بهکار مبر ،بلکه همه را
جداگانه.
 173لو .1:18
 174مز .62:119
 175مز .1:148
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 دوست من ،من يقين دارم که هر آنچه که انسانها با اصرار بطلبند ،خداآن را به ايشان خواهد داد .اما او از کسي که دعاي خود را با تمسخر تقديم
ميکند خشنود نميشود .چنانکه مکتوب است« :اين است آنچه خواسته ميشود
از کسي که دعا ميکند ،از کسي که دعا را تقديم ميکند :او بايد بر گردد و
هديه خود را خوب آزمايش کند ،مباد که در آن عيبي يافت شود؛ فقط در آن
صورت ،تقديم کند ،».177تا دعايت بر زمين نماند .اين «هديه» چيست ،جز دعا،
آن گونه که در باال برايت نوشتم؟ زيرا داود ميگويد« :براي خدا قرباني تشکر را
بگذران و نذرهاي خويش را به حضرت اعلي ٰٰ وفا نما .».178از ميان همه هدايا،
دعاي پاک از همه بهتر است.
پس دوست من ،در دعا کوشا باش ،دعايي که به نفع تو با خدا گفتگو ميکند.
همان گونه که در اشعياي نبي مکتوب است ،وقتي او به بني اسرائيل گناهشان
را اعالم کرد ،ايشان را بهجاي «پسراني که پروردم« ،»179حاکمان سدوم»180
خطاب ميکند ،زيرا ايشان حرمت خود را به ننگ تبديل کرده بودند .اشعيا قبالً
از ايشان با عنوان «پسراني که پروردم» سخن ميگويد ،اما بعداً ميفرمايد
«حاکمان سدوم و قوم عموره» .و وقتي ايشان به پيام نبي گوش فرا ندادند که
 176مز .1:34
 177ر.ک .مت .24-23:5
 178مز .14:50
 179اش .2:1
 180اش .10:1
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به ايشان ميگفت« :واليت شما ويران ،و شهرهاي شما به آتش سوخته شده
است ،».181آنگاه ايشان را «حاکمان سدوم و قوم عموره» خواند .در اين هنگام
بود که ايشان هداياي خود را آوردند تا بخشوده شوند ،اما هداياي ايشان مقبول
واقع نشد ،زيرا شرارت ايشان بسيار عظيم بود ،مانند شرارت خاندان عيلي کاهن؛
در واقع در کتب مقدس مکتوب است« :گناه خاندان عيلي به قرباني و هديه تا
بهابد کفاره نخواهد شد .».182بني اسرائيل نيز همين پاسخ را دريافت داشتند،
زيرا اشعيا به ايشان فرمود« :از کثرت قربانيهاي شما مرا چه فايده است؟ از
قربانيهاي سوختني قوچها و پيه پرواريها سير شدهام و به خون گاوان و برهها
و بزها رغبت ندارم ...کيست که اين را از دست شما طلبيده است183؟» .ايشان
به او گفتند« :چرا آنها را طلبيدي ،و چرا هداياي ما مقبول واقع نميشوند؟».
نبي به ايشان پاسخ داد« :دستهاي شما پر از خون است .».184به او گفتند« :چه
ميتوانيم بکنيم؟» .به ايشان فرمود« :خويشتن را شسته ،طاهر نماييد و بدي
اعمال خويش را از نظر من دور کرده ،از شرارت دست بر داريد .نيکوکاري را
بياموزيد و انصاف را بطلبيد .مظلومان را رهايي دهيد ،يتيمان را دادرسي کنيد
و بيوهزنان را حمايت نماييد .».185به نبي گفتند« :وقتي اين کار را کرديم،
برايمان چه رخ خواهد داد؟» .به ايشان فرمود« :خداوند چنين ميگويد :بياييد

 181اش .7:1
-1 182سمو .14:3
 183اش .12-11:1
 184اش .15:1
 185اش .17-16:1

158

با هم محاجّه نماييم .».186و چگونه اين افراد با خدا سخن ميگويند ،جز بهواسطه
دعايي که بيعيب است؟ بهواقع ،دعايي که عيبي در آن هست ،با خدا گتفگو
نميکند؛ همان گونه که مکتوب است ،او در جواب ايشان فرمود« :چون دعاي
بسيار ميکنيد ،اجابت نخواهم نمود ،زيرا که دستهاي شما پر از خون است.».187
و به ايشان فرمود :وقتي خويشتن را شسته ،طاهر نماييد و محاجّه و گفتگو
کرديم ،آنگاه «اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد ،مانند برف سفيد خواهد شد،
و اگر مثل قرمز سرخ باشد ،مانند پشم خواهد شد .اگر خواهش داشته ،اطاعت
نماييد ،نيکويي زمين را خواهيد خورد .اما اگر ابا نموده ،تمرد کنيد ،شمشير
شما را خواهد خورد .زيرا که دهان خداوند چنين ميگويد.».188
 چه رازهاي پرجاللي را اشعيا پيشگويي کرد! در واقع ،به ايشان فرمود:«دستهاي شما پر از خون است .».189کدام است اين خون که اشعيا پيشگويي
کرد ،جز خون مسيح که ايشان بر خود و بر فرزندان خود گرفتند ،و خون انبيايي
که به قتل رساندند؟ همين است خوني که مانند ارغوان سرخ بود ،و بر ايشان
قرار گرفته بود .190ايشان نميتوانند طاهر شوند ،مگر با «شستن» خويشتن در
آب تعميد ،و سهيم شدن در «بدن» و «خون» مسيح .خون با «خون» شسته

 186اش .18:1
 187اش .15:1
 188اش .20-18:1
 189اش .15:1
 190ر.ک .اش .16:1
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ميشود ،و بدن با «بدن» طاهر ميگردد ،گناهان در آبْ پاک ميگردد و دعا با
کبريايي خدا گفتگو ميکند .دوست من ،ببين چگونه قربانيها و هدايا رد شد،
و چگونه دعا بهجاي آنها انتخاب گرديد .از هماکنون ،دعاي پاک را دوست بدار،
و براي دعاي درخواست به خود زحمت بده .در آغازِ همه دعاها ،الزم است دعاي
خداوندگار را بکني .در خصوص هر آنچه به تو نوشتم کوشا باش ،و هر بار که
دعا ميکني ،دوست خود را که برايت عزيز است ،به ياد آور.
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فصل 7
افرايم
(وفات )۳7۳
مقدمه
قديسْ افرايم در ميان نويسندگان سرياني بيهمتا است ،هم در مقام شاعر
و هم در مقام عالم الهي .آر .مري 191به حق در مورد او چنين گفته است« :او
شايد بزرگترين شاعر دوره پدران و شايد تنها عالم الهي شاعر باشد که با دانته
برابري ميکند.».
«شرح زندگي» قديسْ افرايم که متعلق به سده ششم است ،متأسفانه آکنده
از ماجراهاي افسانهاي است ،مانند ديدارهاي او با قديس بيشوُي (پيسوئس) در
مصر ،و با قديس باسيل در قيصريه؛ اگر همه اينها را کنار بگذاريم ،هيچ رويداد
تاريخي محقـَقي باقي نميماند .از نوشتههاي خود او چنين بر ميآيد که
والدينش مسيحي بودند («شرح زندگي» او ميگويد که پدرش کاهني بتپرست
بود که پسر خود را از خانه بيرون کرد ،زيرا با مسيحيان معاشرت داشت) ،و
بخش مهمي از زندگي خود را همچون شماس در خدمت مدرسه علوم ديني
نصيبين ،در شرقيترين مرزهاي امپراطوري روم ،گذرانيد .نمازخانهاي که افرايم

R. Murray.
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قاعدتاً شاهد بناي آن بود ،هنوز همچون کليسا پا بر جا است ،و ميتوان در
نصيبين امروزي از آن بازديد بهعمل آورد.
قاعدتاً افرايم وقتي حدود شصت سال داشت ،نصيبين را ترک کرد ،زيرا اين
شهر در سال  ،363بهدنبال معاهده صلحي که در پي مرگ امپراطورْ ژوليانِ مرتد
بههنگام حملهاي بدفرجام به قلب امپراطوري پارس منعقد شد ،به اين
امپراطوري واگذار گرديد .افرايم حدود صد و پنجاه کيلومتر بهطرف غرب نقل
مکان کرد ،به شهر اِدِسا که در گذشته ،پادشاه آن ،آبگار ،مطابق روايتي که در
دوره يوسبيوس نيز در گردش بود ،با عيسي در مکاتبه بود .او ده سالِ آخر عمر
خود را در آنجا گذرانيد .يک منبع زندگينامهاي قديمي شرح ميدهد که چگونه
افرايم ،در طول قحطياي که اندکي پيش از وفات او رخ داده ،کمکرساني به
فقيران ادسا را سازماندهي کرد.
مجموعه گسترده آثار افرايم در چهار طبقهبندي قرار ميگيرد:
 -1آثار منثور .اينها شامل تفسيرهايي زيبا بر کتاب پيدايش و «دياتسارون»
(هماهنگسازي چهار انجيل) است ،و نيز متوني متعدد در باب مناقشه با پيروان
مارسيون ،باردِسان اهل ادسا و ماني.
 -2آثار «به نثر هنري» ،خصوصاً «خطابه دربارهخداوندگار ما» و «نامه به
پوبليوس» که به شکل تأملي بر داوري نهايي است.
 -3موعظههاي منظوم («مِمره») که مهمترين آنها مجموعهاي است از شش
موعظه در باب ايمان.
 -4سرودها («مدرش») که حد اقل پانصد مورد آن به دست ما رسيده است.
شهرت افرايم همچون عالم الهي و شاعر عمدتاً بهخاطر سرودها است که در اوائل
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سده پنجم به پنج دسته تقسيم شد .شايان توجه است که تعدادي از آنها بهطور
خاص براي دسته سرايندگان متشکل از زنان نوشته شدهاند.
سرودها که آکنده از آيات کتابمقدس است ،در بر گيرنده موضوعات بسيار
متنوعي است .دسته پانزده «سرود دربارهفردوس» (که همچون کوهي در نظر
گرفته شده) ،زيبايي خاصي دارد؛ افرايم در آن مفهوم روايت کتاب پيدايش را
مورد کند و کاو قرار ميدهد ،و در عين حال ،چند جنبه آخرتشناختي فردوس
را بررسي ميکند.
آثار بسياري که قطعاً متعلق به افرايم نيستند ،بهخاطر شهرت عظيم او
بهعنوان شاعر ،به او نسبت داده شدهاند .در ميان آثار متعددي که به نام او
منتقل شدهاند و به زبان يوناني هستند ،تنها تعداد اندکي قطعاً به او تعلق دارند.
از دو سرودي که در اينجا ترجمه شده و بهطور خاص به دعا ميپردازد ،اولي
از دسته بزرگ «سرودهايي دربارهايمان» ناشي ميشود که قطعاً اصيل است ،اما
دومي کمي مورد ترديد قرار دارد که تنها در ترجمه ارمنياش شناخته شده و
متعلق است به دستهاي از «سرودها» که ديگر به سرياني وجود ندارد.
در «سرود  ،20دربارهايمان» ،افرايم دعا و ايمان را همچون واقعيتهايي
ميبيند که شخص مسيحي بايد بزايد .صدا بايد اعتراف «ايمان» را بزايد و دل،
در سکوت« ،دعا» را .دست نيافتن به آن منتهي به مرگ ميشود ،همان گونه
که ميتوان با مشاهده آنچه در دنياي طبيعي ميگذرد ،درک کرد .براي آنکه
«ايمان» و «دعا» ،و نيز زوجي که به آنها مرتبط است ،يعني «راستي» و
«محبت» ،بتوانند همراه با هم عمل کنند ،دل بايد «يکپارچه» باشد؛ آن بايد
واحد باشد براي «آن واحد» («ايحيدايا» ،آن مولود يگانه).
163

سرودي که تنها ترجمه ارمني آن حفظ شده ،به شکلي مستقيمتر به موضوع
ميپردازد ،و اساساً مبتني است بر برشماري نمونههايي از کتابمقدس در باب
قدرت دعا .اين بررسي که بر پايه نمونهها و الگوها است ،منتهي به توازيهاي
متعدد با «رساله» افراهات در باب دعا ميگردد .مشاهده ميشود که موضوع
وحدت فکر که «سرود  ،20دربارهايمان» با آن خاتمه مييابد ،در سومين بند
از اين متن بار ديگر ظاهر ميشود.
سرودهايي دربارهايمان
 -1به تو ،اي خداوند ،ايمان خود را تقديم ميکنم با صدايم،
چرا که دعا و استغاثه ،هر دو،
ميتوانند در يک روح پديد آيند،
آنگاه بدون کمک صدا ،در سکوت زاده شوند.

بندگردان:
متبارک باد زايش تو ،زيرا تنها پدرت از آن آگاه است.
 -2مادر و کودک خواهند مرد اگر بطن زنْ کودک را باز دارد؛
باشد که دهانم ،اي خداوند ،ايمانم را باز ندارد؛
يکي خواهد مرد و ديگري خفه خواهد شد،
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آنها از ميان خواهند رفت ،يکي بهسبب ديگري.
 -3درخت اگر جوانههاي خود را باز دارد ،خشک ميشود
و زايش جوانه سبز سِقط ميگردد؛
اما چنانچه جوانههاي ميوه از بطن درختي که پر از شيره است پديد آيد
باشد که ايمانم به وجد آيد.
 -4بذري که از آب متورم شده ،زميني را که آن را پوشانده ،ميشکافد و
ميگشايد
و گندمي که در حالت علف است ،پر از نماد ،تفتيش ميکند و سر بر
ميآورد؛
به همين سان ،ايماني که بطنش آکنده از ميوههاي زيبا است
جوانهاي است از گندم که ستايش بههمراه ميآورد.
 -5ماهيها نطفهشان در آب بسته ميشود و در آب نيز بهدنيا ميآيند؛
و اگر در ژرفاها شناور شوند،
از گزند آناني که ميخواهند آنها را بگيرند ،در امان خواهند بود.
بادا که در سکوت نوراني روح،
دعا به ژرفاها تا از راه منحرف نشود.
 -6باکره در «حجره اندروني :»192دعايي پاک
 192مت .6:6
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که محبت تاج آن است و راستي اتاق او؛
اگر از درِ دهان بگذرد ،همچون گمشده ميگردد.193
آرامش و سکوت ،خواجهسرايان وفاداري هستند که از اين در مراقبت
ميکنند.
 -7ايمان ،آن عروس قابل رؤيت ،به «پسر» پادشاه نامزد شده،
بادا که با بيعصمتي بيرون نيايد ،بلکه هدايت شود
و آن را سوار بر پشت صدا ،از کوچهها ببرند،
از دهان به حجله زفافِ گوش.
 -8زيرا مکتوب است که بسياري به خداوند ما ايمان آوردند،
اما صدايشان ،از ترس ،ايمانشان را بيحرمت ساخت؛
گرچه آن را در دل خود اعتراف ميکردند،
او آناني را که خاموش ميماندند ،انکارکننده تلقي کرد.
 -9يونس دعايي کرد که صدايي نداشت،194
نداکنندهاي که در شکم ماهي خاموش شد؛
چون از مخلوق گنگ بيرون آمد ،دعايش راه خود را پيمود،
و خدا آن را در بلنديها شنيد ،زيرا سکوتش همچون فرياد بود.

 193در خصوص اين تفسير ،مقايسه کنيد با افراهات« ،رسالۀ»  10:4که قبالً ترجمهاش ارائه شده است.
 194يون .2
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 -10در يک بدن ،هم دعا را مييابيم ،هم ايمان را،
يکي نهان و آن ديگر آشکار؛
اين يک براي آن «نهانبين» است و آن ديگر براي ديده شدن.
دعاي نهان براي گوشِ نهان خداست،
ايمان براي گوش قابل رؤيت بشريت.
 -11دعاي ما همچون طعمي مخفي در بدن ما شده،
اما بگذار آن ،رايحه ايمان ما را با قدرت منتشر سازد؛
رايحه همچون نداکنندهاي براي طعم عمل ميکند نزد کسي که
کورهاي دارد که در آن همه عطرها آزموده ميشوند.
 -12راستي و محبت :دو بالِ جدانشدني،
بدون محبت ،راستي نميتواند پرواز کند؛
و بدون راستي ،محبت نميتواند از زمين بر خيزد،
يوغ آنها تماماً از هماهنگي است!
 -13دو مردمک چشمان با هم ميبينند و حرکت ميکنند؛
با اينکه بيني ،آنها را جدا ميسازد ،اما جدا از هم نيستند؛
زيرا حتي کوچکترين حرکت اين يک
نميتواند از توجه آن ديگر مخفي بماند.
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 -14پايها نيز نميتوانند از هم جدا باشند،
آن سان که در جهتهاي مخالف سفر کنند؛
اما دلي که در آن واحد ،به دو راه ميرود ،منقسمشده است،
آن به ميل خود در جهتهاي مخالف سفر ميکند،
در طريق ظلمت و در طريق نور.
 -15پا و چشمِ چنين شخصي او را سرزنش ميکنند که اين سان تقسيمشده
است،
دل نيز همچون گاوي در حال شخم زدن ،تقسيمشده است؛
زيرا ميان دو يوغ تقسيم شده است،
يوغ درستي و يوغ بيعدالتي.
 -16چنين شخصي اراده خود را تسليم کشاورز ملعون ساخته،
و زير يوغي سنگين ،دروغ را پديد ميآورد؛
بهجاي گندم ،خس و خاشاک ميکارد و پرورش ميدهد،
حال آنکه سُکِ گناه بر او سنگيني ميکند.
 -17بادا که دعا افکار ظلماني را پاک سازد،
و ايمان حواسِ بيروني را پاک سازد؛
بادا که اين شخصِ تقسيمشده ،بر خود مسلط شود
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و در حضور تو يک گردد.195

سرودهايي که در ترجمه ارمني حفظ شدهاند
 -1بگشا براي ما ،اي خداوند ،درِ گنج را،
در مقابل دعاهاي استغاثه ما؛
بادا که دعاهاي ما فرستاده ما باشد،
و ما را با الوهيتت مصالحه دهد؛
گوش کنيد ،اي همه شما حکيمان،196
مراقب باشيد ،اي همه شما تعليميافتگان؛
درک و معرفت را کسب کنيد،
چرا که تعليميافته و حکيم هستيد؛
در مقابل شما بيان خواهم داشت
کارهاي عظيم دعاي مقدس را.
 -2دعا درياي سرخ را تقسيم کرد،197
و گذاشت تا قوم از ميان آن گذر کنند؛
 195کم پيش نميآيد که افرايم چنين تذکراتي نهايي براي نقد خويشتن در اشعارش بهکار ببرد؛ براي اين
امر ،او از مت ( 27:15و توازيها) استفاده ميکند ،از «خردههاي نان براي سگان.».
 196امث .5:4
 197خروج .22:14
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با همان دعا ،دريا بار ديگر يکي شد،
و فرعون را بلعيد ،آن طغيانگر و بي دين را.198
دعا سبب شد از آسمان منّ نازل شود،
دعا بلدرچينها را در دريا جذب کرد199؛
دعا صخره را در صحرا زد،
و آب را وا داشت تا براي تشنگان بيرون بجهد.200
 -3خجسته باد آن آدمي که خشنود است
به اينکه دوست نزديک ايمان و دعا شود.
او با روحي واحد زندگي ميکند ،و دعا و ايمان را نزد خود نگاه ميدارد.
دعايي که در دل شخص بر ميخيزد
دروازه آسمان را براي ما نيک ميگشايد؛
او با الوهيت در گفتگو قرار ميگيرد
و موجب خرسندي پسر خدا ميگردد.
دعا خشم خداوند را فرو مينشاند،
شدت غضب او را.
بدينسان نيز اشکهايي که از چشمان بيرون ميجهد،
ميتواند دروازه رحمت او را بگشايد.
 198خروج .28:14
 199خروج .16
 200خروج .7-1:17
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 -4بياييد ،بنگريم اين جنگاوراني را که ظفر يافتند،
در ايمان و دعا با هم ،به تعالي رسيدند.
دعا خورشيد را در جبعون متوقف ساخت
و ماه را در مزرعه ايلون.201
دعا ديوارهاي هفتگانه اريحا را فرو ريخت،
آن شهر قدرتمند را،202
و نزد عماليق و پادشاهش ويراني پديد آورد203؛
آن ،سيسرا را کشت ،و در همان حال ،مادون ،سيحون ،عوج و تمام
سرورانشان را،204
و زمينشان را به ميراث داد
به اسرائيل ،قوم خدا.205
 -5به شما خواهم نمود ،اي برادران من،
آنچه ايمان و دعا بهعمل ميآورند.
دعايي که خورشيد را در جبعون متوقف ساخت،
ميتواند بدي را از ما بر گرداند؛

 201يوشع .13-12:10
 202يوشع .6
 203خروج .13-8:17
 204داور 4؛ يوشع .1:11
 205اعد .35-21:21

171

و آن کس که ماه را در مزرعه ايلون باز ايستانيد،
ديوارهاي هفتگانه اريحا را به پايين آورد،
آن شهر قدرتمند را،
و عماليق و پادشاهش را منهزم نمود،
منهزم و منهدم خواهد ساخت
قدرت شيطان را.
 -6دعا منّ را به قوم ارزاني داشت
و با همان دعا عادالن سير گشتند.
آن دعا که آسمانها را بست،206
آنها را نيز گشود ،همان سان که ابتدا بسته بود207؛
دعا از آسمانها آتش را فرود آورد

208

که قرباني را سوزانيد و آب را خشک کرد؛
دعا بر چهارصد و پنجاه کاهن بعل ظفر يافت،
و آنان را هالک ساخت.209
 -7دعا چهل روز همراهي کرد نبي را

-1 206پاد .1:17
-1 207پاد .45-41:18
-1 208پاد .38:18
-1 209پاد .40:18
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در کنجهاي غارش در حوريب210؛
او آشکارا با الوهيت گفتگو ميکرد211؛
ارابههاي آتشين آماده شدند و فرود آمدند212؛
او را با خود بردند ،با او بهنزد خدايي بر آمدند که او دوستش ميداشت؛
نگهبانان آن باال شادي کردند
از بر شدنِ نبي به آسمان با بدنش.
 -8دعا دهان شيران را در چاه بست،
آن سان که دانيالِ عادل هيچ لطمهاي نديد213؛
دعا محافظت کرد از سه کودک در کوره آتش214؛
دعا گشود بطن زنان نازا را،215
تا به ايشان نسلي بدهد؛
چنين است شگفتيهايي که دعا و ايمان پيوسته بهعمل ميآورند،
و شگفتيهاي ديگري نيز هست ،عظيمتر از اين

-1 210پاد .8-3:19
-1 211پاد .13-9:19
-2 212پاد .11:2
 213دان .6
 214دان .3
-1 215سمو .20-19:1
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فصل 8
اندرزي در باب دعا
برادر من ،نيک ميداني که آن کس که ميخواهد به سفري طوالني برود،
پيش از هر چيز خود را آزمايش خواهد کرد ،سپس به ساير مسافران خواهد
پيوست که ميتواند و آرزو دارد با ايشان همگام شود؛ وگرنه ،بسيار محتمل است
که همراهانش او را در طول سفر پشت سر بگذارند و او از آن رنج ببرد .براي
کسي که ميخواهد در جاده راستي سفر کند ،همين امر دقيقاً صادق است .او
بايد نخست به خود بنگرد و نيروهايش را برآورد نمايد ،سپس روشي براي زندگي
بر گزيند که برايش مناسب باشد .ارجح است از وضعيت ناتواني خود آغاز کند و
در انتها به قوت برسد و از امور کوچک بهسوي امور بزرگ پيش برود ،تا اينکه
دل خود را از همان آغاز بر روش کامل زندگي بنهد و بعد ناگزير شود آن را رها
سازد ،يا فقط بهدليل عادت به آن متوسل شود ،بهخاطر فکر ديگران -و در اين
صورت ،تمام اين کار عبث خواهد بود.
اين امر در مورد مسافرين نيز صدق ميکند :اگر همان روز اول سريع حرکت
کنند و نيروي خود را تحليل ببرند ،در آخر بهدليل بيماري روزهاي بسياري را
بههدر خواهند داد .اما چنانچه با گامهاي سنجيده حرکت کنند تا زماني که به
راه رفتن عادت کنند ،خسته نخواهند شد ،حتي اگر مسافتهايي طوالني را
بپيمايند.
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به همين شکل ،آن کس که آرزو دارد به يک زندگي پر از فضيلت دست يابد،
بايد با آرامش به تمرين بپردازد ،تا اينکه در نهايت به حالت کامليت برسد.
بهخاطر راههاي گوناگوني که پدران گذشته ارائه کردهاند فکرت را پريشان مساز،
راههايي که همه با هم فرق ميکنند؛ غيرت خود را براي اين بهکار مبر که از
همه آنها پيروي کني ،زيرا در اين صورت روش زندگيات منقلب خواهد شد.
بلکه روشي براي زندگي بر گزين که با ناتواني وضعيتت سازگار باشد؛ در اين
مسير پيش برو و خواهي زيست ،زيرا خداوندگارت رحيم است و تو را خواهد
پذيرفت ،اما نه بهخاطر آنچه بهعمل آوردهاي ،بلکه بهخاطر نيت تو ،درست همان
گونه که هديه آن زن فقير را پذيرفت (مر 43:12؛ لو .)3:21
اگر در نظر داري تالشهايت را بيشتر کني ،شتاب مکن .صبور باش .سپس
اگر اين فکر در تو باقي بماند و بر تو فشار آورد تا به چيزي بزرگتر برسي،
ميتواني مطمئن باشي که اين براي خيريت تو است و ميتواني طرح خود را با
اطمينان کامل تحقق بخشي ،زيرا اين امر از جانب خدا است .اما اگر اين فکر
فقط يک يا دو بار به ذهنت برسد و ديگر به ذهنت نيايد ،آنگاه بايد آن را از
جانب شيطان بداني که ميخواهد تو را با حيله متوقف سازد .اين امر در مورد
تمام افکار ما صادق است؛ چنانکه پدران نيز گفتهاند« :آيا ميان افکار تشخيص
نميدهيم؟».
آن کس که وارد چنين روشي از زندگي ميشود ،بايد در آن واحد ،هم هشيار
باشد و هم ساده ،هم دانا و هم نادان ،هم مکار و هم سادهلوح؛ در هر مورد ،حالت
اول مربوط به چيزهاي نيکو است ،و حالت دوم مربوط به چيزهاي بد .با نظارت
نزديک بر روش زندگيمان ،دانا باشيم و نگذاريم ارواح پليد ما را گمراه سازند؛
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اما سادهلوح باشيم ،به اين معني که فکر بدي دربارهيارانمان به خود راه ندهيم
و هيچ کينهاي از برادران خود در دل خود جاي ندهيم.
اما خودت ،بيش از هر چيز فروتني را پيشه کن .الگويي از آن ارائه نما و
بنيادي استوار بهواسطه تمام سخنان نيکو بگذار .وقتي احترام ميگذاري خم
شو ،سخنانت متواضع باشد ،آن گونه که مورد پسند خدا و نيز ديگران واقع
شوي ،چه مرد و چه زن.
به روح خدا اجازه بده تا در تو مسکن بگيرد؛ آنگاه او در محبت خود ،خواهد
آمد و تو را مسکن خود خواهد ساخت؛ او در تو ساکن خواهد شد و در تو خواهد
زيست .چنانچه دلت پاک باشد ،او را خواهي ديد و او بذر نيکوي تأمل بر اعمالش
و شگفتي در حضور کبريايياش را در تو خواهد کاشت .اين امر انجام خواهد
شد ،به اين شرط که به خود زحمت دهي و خار و خاشاک هوسها را ،و نيز خار
و خس عادتهاي بد را از روح خود ريشهکن سازي.
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شرحيات درباره ي اعضاي اجتماع رهباني
(فرزندان عهد يا فرزندان پيمان)
ششمين شرح
ترغيب به ايمان آوردن  :حرکت اول
پذيرفته است سخني که به تو مي گويم و شايسته است که آن را پذيرا
شوي :
بيدار شويم از خواب ،در اين زمان (روم  )11 :13و با دستانمان قلب خويش
به سوي خدا بلند سازيم؛ که اگر ارباب خانه به ناگاه بيايد ،به وقت بازگشت ما
را هوشيار بيابد (مت  / 42 :24مر .)35 :13
مراقبت خويش بيش کنيم از براي قرار با همسرِ جالل ،تا با او به حجله پا
گذاريم (مت .)25:10
براي چراغ هاي خويش روغن آماده سازيم ،تا از براي ديدارش در شادي بيرون
شويم (مت 4 : 25ـ.)7
ذخيره ي منزل خود فراهم آوريم ،براي راه سخت و باريک (مت.)14 :7
177

هرچه آلودگي را از خود بيرون کنيم و پس زنيم ،از براي پوشيدن جامه ي
نکاح (مت .)12 :22
از دارايي اي که به ما رسيده (ديگري را) بهره مند کنيم ،تا ما را خدمتگزار
زبده بخوانند (مت .)21 :25
وفادار به نيايش باشيم براي گذر از منزل خطر.
قلب خويش از کفرگويي پاکيزه کنيم ،براي ديدن باري تعالي در درخشندگي
اش (مت .)8 :5
رحيم باشيم آنگونه که نوشته شده ،تا بر ما رحيم باشد خداوند ما (مت 7 :5
 /لو .)36 :6
که در ميان ما صلح جاري باشد تا برادران مسيح خوانده شويم (مت .)9 :5
بي تاب دادگري باشيم براي سيري يافتن از جشن پادشاهي(آسمان) (مت
.)6 :5
که ما نمک حقيقت باشيم تا خوراک مار نشويم (مت 5.)13 :5
بذر خويش از خاشاک پاک کنيم ،تا ميوه اي صد برابر به بار نشينيم( .مت
7 :17ـ  / 8مر 7 :4ـ  / 8لو 7 :8ـ )8
بناي خويش را بر روي صخره بگذاريم ،که مبادا از بادها و از امواج به لرزه
بيفتد(.مت 24 :7ـ  /27لو 48 :6ـ )49
ظروفي درخشان باشيم (1تيمو ،)21 :2تا از سوي خداوند از براي برخورداري
آواز داده شويم.
 -5نمک حقيقي  :آنچه مانع از هم پاشيدن انسان به صورت خاکي شود که از آن آفريده شد و خوراک مارها
شود پس از لعن نخستين
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هرآنچه دارايي ماست بفروشيم ،تا براي خويش آن مرواريد بخريم و توانگر شويم
(مت .)46 : 13
گنج خود در آسمان جاي دهيم (مت  / 2 :10 / 20 :6لو  ،)33 :12تا بر ما باز
شود به گاه رفتنمان و تا ما همواره در خوشي ها باشيم.
خداوند خويش را در بيماران مالقات کنيم (مت 33 .36 :25ـ )34تا او ما را
براي ايستادن در دست راست خويش فرابخواند.
از خود بيزاري بجوييم و مسيح را دوست بداريم (يو  )25 :12همان گونه که او
ما را دوست بداشت و خود از براي ما تسليم کرد (افس .)2 :5
گرامي بداريم روح مسيح را ،تا از آن فيض بر ما رسد.
بيگانه باشيم با اين دنيا همانگونه که مسيح با آن بيگانه بود( .يو .)14 :17
فروتن و آرام باشيم براي به ميراث بردن زمين زندگي (مت  / 4 :5و هم :11
.)26
به خدمتگزاري وفاداري ورزيم ،براي خدمت در خيمه ي قديسين.
نيايش او را به دعا در خلوص به جا آوريم ،تا (اين نيايش) در برابر خداوندِ جالل
حاضر شود6.
شريک مصائبش باشيم تا به همان گونه رستاخيزش را زندگي کنيم (7 .فيل :3
 /10غال1 /17 :6تسا )10 :1

 .6منظور بي شک دعاي « پدر ما» است.
 .7قيامت  « :از رستاخيزش »  :يا  « :در اجتماع رهباني اش » .اگر اصطالح به عمد دوگانه است ،ما اينجا چيزي بين مفهوم
« عضو اجتماع رهباني » (عزلت نشين) و « فرزند رستاخيز » (= شرکت کنند گان در رستاخيز) را خواهيم داشت .براي
نزديک شدن به « فرزندان رستاخيز » که ايشان ازدواج نمي کنند ،به مانند فرشتگان (مراقبين) در آسمان.
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نشان او بر تن خود گذاريم ،براي رهايي از " خشمي" که مي آيد ،چراکه مهيب
است روز آمدنش و چه کس آن را تاب مي آورد؟ خشم او مشدد و آتشين است؛
و بي دينان را نابود مي کند(.يول ،11 :2مال  ،2 :3مکا )17 :6
سر خويش به پوشش رستگاري در امان کنيم ،مبادا در کارزار زخم خوريم يا
که بميريم.
کمر خويش محکم کنيم به حقيقت ،مبادا در ميانه ي نبرد خود را ناتوان
ببينيم(.افس 14 : 6ـ)17
به پاخيزيم و مسيح را بيدار کنيم(،مت 25 : 8ـ 26؛ مر 37 :4ـ 38؛ لو : 8
23ـ )24تا وي طوفان ها را خاموش کند.
سپري در برابر آن شرير به دست گيريم که همانا آماده کردن انجيل منجي مان
است(.افس)16 : 6
از پروردگار خويش توان بگيريم براي لگد کوب کردن مارها و عقرب ها(.لو: 10
)19
خشم را در خويشتن فرونشانيم ،به همان گونه که هر ميل شديد و هر بدخواهي
که هيچ ناسزا از دهاني خارج نشود( يع 9 : 3ـ ،)10که با آن خدا را نيايش
مي کنيم.
نفرين نکنيم ،تا به لعن" قانون" دچار نياييم(.غال )10 : 3
کارگر زبده باشيم تا مزد خويش با اولين ها طلب کنيم.
سنگيني کار روز را تاب آوريم تا مزدي برتر درخواست کنيم(.مت1 :20ـ)16
کارگراني کاهل نباشيم چراکه هم اينک خداوندمان ما را در تاکستان خويش به
کارگمارد.
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مانند کنده ي مو در خاک ريشه کنيم در ميان تاکستانش ،چراکه وي خود
تاکستان حقيقي ست(.يو1 :15ـ)2
کنده هاي مويي باشيم که نتوان از تاکستان جدا خواست.
عطرهايي دلپذير باشيم که رايحه مان در ميان کساني که اطراف ما هستند،
پراکنده شود2(.قرن )15 :2
بگزاريم که به چشم دنيا فقير جلوه کنيم ،اما بسياري مردمان را از آموزه هاي
خداوندمان توانگر سازيم(.يع)5 :2
هيچ کس را بر روي زمين پدر خويش نخوانيم تا که فرزندان پدري باشيم که
در آسمان است(.مت)9 :23
آنگاه که هيچ نداريم ،همه چيز در اختيار ماست(2قرن  .)10 :6آنگاه که هيچ
کس نمي شناسدمان ،ما را بسياري آشنايي هاست.
بي وقفه در اميدواري خويش شاد باشيم(روم ،)12 :12تا در ما شاد زيد آنکس
که اميد و نجات بخش ماست.
خويشتن را به داد قضاوت کنيم و خود را نکوهيده بدانيم(1قرن ،)31 :11تا به
ناچار سر خويش برابر قضاتي که بر تخت داوري قبايل تکيه خواهند زد ،خم
نکنيم(.مت)28 :19
سالح (روحاني) دست بگيريم براي نبرد ،يعني همانا آماده کردن (راه)
انجيل(.افس)16 :6
بر در آسمان بکوبيم(مت 7 :7ـ 8؛ لو9 :11ـ )10تا از برايمان باز شود و ما وارد
شويم.
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مصرانه طلب رحمت کنيم تا به آن حد که احتياج مان است.
در جستجوي پادشاهي آسمان و دادگري اش باشيم و بر روي زمين همي بيشتر
به ما رسد(.مت33 :6؛ لو)31 :12
از آنچه در اعلي ست نصيب جوييم ،از آنچه آسماني ست و در آن تأمل کنيم؛
درهمانجا که مسيح به آن باال برده شد و رفعت يافت(.کول1 :3ـ)2
دنيا را به خود واگزاريم ،که از آن ما نيست تا به جايي نايل شويم که به آن
دعوت شده ايم.
چشمانمان را به سوي بلندي ها پرواز دهيم ،براي ديدن درخشندگي اي 14که
نمودار خواهد شد.
بازوهايمان را به سان شاهيني باال بريم تا تن را در جايي که به واقع هست
ببينيم(.مت 28 :24؛ لو)37 :17
براي آن پادشاه پيشکش فراهم آوريم ،از ميوه هاي دلخواه روزه و نيايش.
قول هاي او را در خلوص حفظ کنيم ،تا ما را به کار گنج اش بگمارد؛ چراکه به
راستي آنکس که از قول هاي او دلسرد شود ،راهي به سوي ورود به گنج به او
داده نشود.
همواره بر بدن مسيح مراقب باشيم تا بدن هايمان به وقت آواي شيپور ز جا
برخيزند1(.تسا)16 :4

.14يا « جوانه » ( سمح

) ،يکي از نام هاي مسيح در (کتب) پيامبران ،شکوفايي قول(.اش 2 : 4؛ ار :23

 5؛  15 :33؛ زک  8 :3؛  12 :6؛ و مر)7 :123

گوش هاي خويش به نداي "همسر" بسپاريم تا با او به حجله پاي نهيم.
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براي جشن نکاح اش هدايا مهيا کنيم و براي ديدارش به شادي بيرون
شويم(.مت)6 :25
جامه ي مقدس به تن کنيم(مت  )12 :22تا بر سر ميز در رأس برگزيدگان
بنشينيم(.لو)10 :14
آنکس که مي خواهد به " تور ِ" (او) درآيد ،20بايد که بي وقفه تور خويش براي
صيد پرت کند(.مت)47 :13
آنکس که آموزه هاي پهلواني دريافت کرده(1قرن24 :9ـ ،)25باشد که خود را
همواره از دنيا حفظ کند.
آنکس که خواهان تاج است ،باشد که چون فاتحي به سوي نبرد تازد.
آنکس که مي خواهد از بهر پيکار به گود درآيد ،باشد که در برابر دشمن خويش
کارآزموده ظاهر شود.
آنکس که مي خواهد به جنگ درآيد ،بايد که سالح برگيرد و خويش را بي وقفه
بپااليد.
آنکس را که رويش به مثال فرشتگان است(مت30 :22؛ مر25 :12؛ يو ،)36 :20
باشد که خويش را با انسان ها بيگانه بيابد.
آنکس که يوغ قديسين بر خود مي نهد ،21بايد از داد و ستد بپرهيزد.
 .20به معني صياد يا بهتر از آن ،ماهيگير است.
 .21تنها فرمان محبت است که به پيرو شخصي آمده که همه چيز خود را براي خريدن پادشاهي آسمان داده است و رهاست
از هرآنچه بندگي گذرا .همچنين در سنت يهودي پيرکه ابُت ،به معني « کسي ست که يوغ " قانون " را به دوش گرفته ،از
چنين کسي قيد قدرت و امور برگرفته شده است» .در زيرمتن زاهدانه افراهآت ،يوغ به معني زندگي در انزواست؛ به مفهموم
خاص کلمه ي " تقدس "  « :او تنها خواهد نشست و ساکت خواهد بود ،يعني در تجرد و در تنهايي» .اين سنت ِ تفسير
سوره ها ،مي بايستي به ژرُم پيامبر در زمان اقامت اش در صومعه اي در سوريه رسيده باشد ،چراکه آن را در نامه ي  22به
اوستوشيوم منعکس کرده است.
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آنکس که مي خواهد بر خويش مسلط باشد ،بايد که از تسلط دنيا بري
گردد(مت36 :10؛ مر35 :8؛ يو  25 :12؛ لو25 :9؛ .) 35 :17
آنکس که دوستدار منزلي در آسمان است ،مبادا که براي خانه اي از گِل کهنه
اندوهگين باشد.
آنکس که در انتظار سوار شدن به شعف 22بر ابرهاست(2پاد 11 :2؛ 1تسا:4
 ،)17باشد که ارابه هاي مزين از براي خود نسازد.
آنکس را که انتظار ضيافت نکاح "همسر" است ،بايد که خواهان وليمه هاي
عروسي ناسوتي نباشد.
آنکس که مي خواهد ازآن " شراب در امان" شادي بيابد ،بايد که از ميگساري
دوري کند.
آنکس که خود براي شام آماده کرده مبادا که عذر بياورد براي پرداختن به کسب
و کار(.لو18 :14ـ)20
آنکس که بر او بذر خوب افکنده شده ،مبادا به آن " شرير" مجال پراکندن علف
هرز در خويش بدهد(.مت24 :13ـ)25
آنکس که ساخت برجي را پي ريخته است ،باشد که همه ي دارايي خويش از
براي آن گزارد(.لو)28 :14
آنکس که آغاز به ساختن کند بايد که به پايان اش برد ،مبادا که خويش را
مضحکه ي رهگذران کند(.لو 29 :14ـ)30
 .22برابري دو تصوير آخرالزماني  :الياس که زنده بر روي ارابه اي از آتش به آسمان برده مي شود و ايمانداراني که زنده به
ديدار مسيح باال برده مي شوند 1( .تسا )17 :4
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آنکس که مي خواهد بناي خويش بر روي صخره نهد ،بايد که پي اي عميق در
افکند ،تا به گاه توفان ها ويران نشود(.مت24 :7ـ 27؛ لو46 :6ـ)49
آنکس را خواهان گريز از تاريکي هاست ،باشد که آنقدر راه پويد تا روشنايي را
بيابد(.يو)35 :12
آنکس را که هراس فرار در زمستان است ،بايد که خويش از تابستان مهيا
سازد(.مت20 :24؛ مر)18 :13
آنکس که در انتظار آرميدن است  ،23بايد که آذوقه ي شبات (ملکوت) را آماده
کرده باشد(.عبر9 :4ـ 11؛ يو)27 :6
آنکس که در طلب چشم پوشي از جانب خداوند است(مت23 :18ـ35؛ مر:11
25؛ لو ،)4 :11بايد که خود نيز از بدهکاران خويش بگذرد.
بر آنکس که صد سکه دينار خود درخواست نکند ،پروردگارش هزاران استعداد
نهد(.مت27 :25؛ لو)23 :21
آنکس که پول سرور خويش در گوشه ي حساب نهد ،خدمتگزار نادرست خوانده
نشود.
آنکس که فروتني را دوست بدارد ،در زمين زندگي او را ارثي هست(.مت)5:4
آنکس که صلح جوست در ميان فرزندان خدا جاي خواهد داشت(.مت)9 :4
آنکس که خواست پروردگار خويش مي داند ،باشد که آن به جاي آورد تا در
زيادي جزا نيفتد(.لو)47 :12
 .23در طول هفته ي فعاليت است که بايد به آماده کردن مايحتاج خود فکر کرد؛ و در زمان شبات به گنج هاي اعمال
شايسته براي زندگي ابدي ،شادماني کرد .اصطالحات آخرالزماني بر روي تجربه ي عيني يهوديان تکيه دارد که منازل
خويش مرتب مي کنند و همه چيز را مطابق با شبات هفتگي مهيا مي سازند.
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آنکس که قلب خويش از مکر طاهر کند ،چشمانش آن پادشاه را در جمال خود
ببينند(.اش)17 :33
آنکس که روح مسيح را پذيرا شود ،باشد که انسان درونش را آراسته کند(.لو:11
)25
آنکس که معبد خدا خوانده شده ،بايد که تن خويش از هر آنچه نجاست مطهر
کند1(.قرن)16 :3
آنکس که روح مسيح را اندوه رساند ،نتواند سر خويش بلند کند به پيامد
اندوه(.افس30 :4؛ مز)7 :110
آنکس که بدن مسيح را با خود دارد ،باشد تا تن خويش از هرآنچه ناپاکي نگاه
دارد.
آنکس که خويش از پير زال وجود تهي کند(افس ،)22 :4باشد که به کرده هاي
پيشين خود بازنگردد.
آنکس که به جامه ي انسان نو درآيد(افس ،)24 :4باشد که از کثافات خود را
حفظ کند.
آنکس که از آب تعميد سالح به تن آويخته ،بايد که ديگر خود از آن جدا نسازد،
مبادا که شکست خورد.
آنکس که برابر " شرير" سپر به دست گرفته ،باشد که خود از تيرهايي که به
سويش
پرتاب مي شود ،در امان سازد(.افس)6:16
سهل انگار را پروردگارش نخواهد.
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آنکس که انديشه هاي خويش بر قانون خداوندش مطابق کند ،از افکار اين دنيا
آشفته نشود.
آنکس که در قانون پروردگارش غور کند ،به سان درختي ست کاشته به نزديک
آب ها(.مز1 :1ـ)3
آنکس که اعتماد او به خداوندش است ،نيز به درختي ماند روييده بر کنار
جويبارها(.ار7 :17ـ)8
آنکس که اعتماد خويش بر انسانها گزارد به بالياي اِرمياي نبي دچار
شود(.مت)5 :17
آنکس که " همسر" او را دعوت کرده ،بايد که خود مهيا کند(.مت1 :22ـ 6؛
لو16 :14ـ)20
آنکس که چراغ خويش برافروخت ،باشد که به خاموشي اش ندهد(.مت7 :25ـ)8
آنکس که در انتظار ندا ست ،بايد که روغن از ظرف خويش برگيرد.
آنکس که نگاهبان ورود است ،باشد که خداوندِ خويش را به انتظار ايستد.
آنکس که دوستدار بکارت است ،بايد که مانند باشد او به الياس نبي.
آنکس که يوغ قديسين بر خود حمل مي کندِ ،به که بنشيند و سکوت گزيند(مرا
27 : 3ـ27.)28
آنکس که آرامش را دوست مي دارد ،باشد تا پروردگار خويش ،اميد زندگي را
چشم به راه ايستد(.تيط)13 :2
 .27اين آيه از مراثي راجع به سکوت ،همچنين در ادبيات خاخامي در باب مطالعات " قانون " استفاده شده است  « :شايسته
است براي انسان که از همان بدو جواني عادت به بر دوش گرفتن يوغ فرامين کند» .پيرکه ابُت  « :2 :3آنکس که مطالعه
کند ،کالم مقدس به او محتسب مي شود گويي که او همه ي تورات را به انجام رسانده باشد؛ به روايت آنچه گفته شده».
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زندگي يک نبرد است.
"چگونه شيطان حمله ميکند".
دوست من ،به راستي که خصم ما خبره و حيله گر است ،همان کس که برابر
ما مي جنگد.
برضد بي باک ترن و درخشان ترين هاست که خويش آماده مي سازد ،تا دست
کشند ايشان.
چراکه او سست عنصران را مالک است و جنگ با اسيراني که از پيش گرفتارند
نمي کند.
آنکس را که بال پرواز هست ،بايد که تا به دور از او پرگيرد تا به تيرهايي که به
سويش مي فرستد او را در کنف خويش نياورد.
معنويان حمالت او را مي بينند و هيچ سالح او بر تن ايشان کارگر نيست.
هيچ يک از فرزندان روشني را از او کمترين هراسي نيست زيرا که تاريکي ها از
برابر نور بگريزند1(.يو)8 :2
فرزندان " خوبي " را ترسي از " شرير" نيست ،چراکه وي (مسيح) آن را به
ايشان براي لگدکوب کردن داده است(مز 13 :91؛ لو28.)19 :10
اگر او (شرير) به آنان حس بودن در تاريکي را مي دهد ،ايشان اما خود روشنايي
خواهند بود.
 .28به زير پاهايشان .شيطان ،خورنده ي خس و خاک ( پيد  )14 :3بايد که پايمال شود ( پيد 15 :3هماهنگ است با مز
 13 :91و لو  )19 :10زيراکه در زمره ي چيزهاي بدون طعم و فسادپذير است ،به عکس نمک که نمي تواند بخورد.
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اگر او چون مار از ايشان باال خزد(مت ،)14 :5آنان نمکي خواهند بود که او آن
را تناول نتواند(.مت)13 :5
اگر او خود را به مانند انواعي از افعي کند ،ايشان به سان کودکان خواهند
بود(.اش)18 :11
اگر او در پي ورود به نزد ايشان به خاطر ميل به خوراک باشد(مت ، )5 :4ايشان
بر او با روزه به طريق منجي مان پيروز خواهند شد.
اگر او به واسطه ي خواهش چشم بخواهد با آنان بستيزد(1يو2ـ ،)16ايشان را
بلنداي نگاه به آسمانها خواهد بود.
اگر او با زبان بازي قصد فتح شان را دارد ،ايشان را گوش بدان نيوش نيست.
اگر او بي پرده به جنگ ايشان برخيزد ،همانا باشد که ايشان جنگ افزار برگيرند
و به پا ،از برابرش درآيند.
اگر او خواهد که به گاه خفتن به خانه ي ايشان وارد شود ،آنان مراقبند ،نگهباني
دهند ،زبور خوانند و نيايش کنند.
اگر او ايشان را با ريمندي به سوي خويش کشد ،آنان جملگي به نيازمندان
دهند.
اگر او خود را شيرين جلوه دهد تا که به نزدشان درآيد ،آنان مزه اش نمي کنند،
چراکه به طمع گزنده ي آن دانايند.
اگر او ايشان را در آزمندي حوا بسوزاند ،آنان تنها زندگي کنند و نه با فرزندان
حوا.
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امر به احتياط براي اعضاي اجتماع رهباني
برادران من ،هر مرد ،عضو اجتماع رهباني يا قديس دوستدار زندگي در عزلت،
که بخواهد زني از اجتماع رهباني چون خود او ،با او زندگي کند ،همان به که او
را آشکارا به همسري بگيرد تا در عطش خواهش نسوزد1(.قرن)9 :7
همچنين ،اينک آنچه زن را بايسته است :اگر او را توان جدايي از مردي عزلت
گزيده نيست ،باشد که بي پرده خويش را به او دهد.
مناسب آن است که (در اجتماع رهباني) زنان با زنان زندگي کنند و شايسته
است که مردان با مردان منزل کنند.
مردي که مي خواهد در قداست بماند ،همراه اش (زن) با او زندگي نکند ،مبادا
که وي به
منزلگاه پيشين بازگشت کند و مبادا که اين (مجاورت) زناکاري به حساب آيد.
بي ترديد شايسته است ،مناسب و درست است(1قرن )8 :7اين توصيه که من
به خود مي کنم و نيز به شما دوستان عزلت نشينم که زني به همسري نگرفته
ايد و به شما باکرگان که به هيچ مردي تعلق نداشته ايد و به آناني که قداست
را دوست مي دارند  :طبيعي و شايسته و درست است که حتي به گاه دشواري،
انسان تنها باشد.
اينچنين است که زندگي اي مناسب ،به نقل از آنچه ارمياي نبي نوشته است،

مي کند :خوشا به حال آنکه قيد از جواني بر خود نهد ،که تنها نشيند و سکوت
پيشه کند ،چراکه او را قيد تو بر شانه هاست(.مرا 27 :3ـ)28
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بدين سان اي دوست من شايسته است ،آنکس که قيد مسيح(مت29 :11ـ)30
بر خود نهاده ،آن را در خلوص حمل کند.

رستگاري به واسطه تبار زن
بي ترديد ،به خاطر آمدن کودک مريم خجسته ،خارها از ريشه برکنده و
مشقات برداشته شدند .درخت انجير نفرين(پيد  19 :3؛ مر ،)20 :11و گرد و
خاک نمک شد45.
بدشگوني ها بر صليب از حرکت افتادند(کول )14 :2و دو دم شمشير از برابر
درخت زندگي که همانا به ايمانداران طعام مي بخشيد برداشته شدند(.پيد:3
)24
پرديس در ميان خجستگان ،باکرگان و قديسين است ،و ميوه ي درخت زندگي
خوراکي ست داده شده به ايمانداران و باکرگان؛ به آناني که خواست خدا را به
جا آورند.
در باز است (مت13 :7ـ )14و راه هموار.
چشمه مي جوشد (يو37 :7ـ )38و به آناني که تشنه اند براي نوشيدن مي دهد.
ميز آرايش شده (مز 5 :23؛ مت )4 :22و سور مهيا است.
 .45به نظر مي رسد که اينجا ،چون جاهاي ديگر در ادبيات خاخامي ،درخت انجير به اسرائيل اطالق مي شود ،نخستين
حامل رحمت (تبرک) الهي ،که مي بايستي توان ميوه دادن اش باشد اما به جهت عقيم ماندن ترد شد .برعکس ،مردماني
که خس و خاشاکي تحت امر شيطان بودند ايمان مسيح را دريافت کردند و نمکي بشدند که سبب يکپارچگي زمين و زنده
ماندن آن شد.
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گاو نر پروار کشته و جام رستگاري آميخته شده.
جشن آماده شده و" همسر" براي حضور بر سر ميز نزديک مي شود.
رسوالن سياهه ي مدعوين را نوشته اند و مناديان پرشمارند.
(مت 10 :22؛ لو)16 :14
ترغيب براي آمادگي و فوايد باکرگي
شما اي کساني که انتخاب شده ايد ،خود را آماده کنيد :
روشنايي در درخشش است ،باشکوه و زيبا.
جامه هايي که به دست انسان بافته نشده مهيا است و ندا نزديک مي شود.
گورها گشوده مي شوند (مت 6 :25؛  ) 52 :27و از گنج هاي پنهان پرده کنار
مي رود.
مردگان به پا مي خيزند و زندگان به ديدار شاه پر مي گيرند1(.تسا)17 :4
وليمه ترتيب يافته  47و شيپور جرأتي دوباره مي دهد.
ترومپت ها به شتاب مي آيند(1قرن )52 :15و مراقبان آسمان به تعجيل مي
رسند.
جايگاهي براي " قاضي" افراشته شده و آنکس که رنج برده خرسند مي
شود(.مت)31 :24
آنکس که سست بوده در وحشت است و آنکس که کژ رفتار بوده به قاضي نزديک
نمي شود.
 .47گشايش قبور مربوط مي شود به پرده برداري از گنج هاي آخرالزماني و به ضيافت نکاح داوري.
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فرزندان سمت راست به وجدند و آنها که در چپ جاي دارند مي گريند و مي
نالند.
يمين يان در نور بدرخشند و يساريان در تاريکي ها شکوه سردهند تا ايشان را
فقط اندکي زبان تر کنند(.لو)24 :16
(براي گناهکار) رحمت ايزدي رفته و دادگري جاي آن نشسته است ،ديگر محلي
براي به دين درآمدن نيست50.
زمهرير نزديک است ،و تابستان رفته است.
شبات استراحت مي آيد و کار خاتمه يافته.
(براي عادالن) تاريکي برچيده شده و روشنايي برقرار مي شود.
مرگ خار خويش از کف داده و به دهان زندگي بليعده شده1(.قرن54 :15ـ)56
آنها که بايد به شئول بازگردند مي گريند و دندان مي فشارند اما آناني که 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.
آناني که قداست را حفظ کرده اند ،در پرستشگاه باري تعالي بيآسايند.
تنهايي گزيدگان را پسر يگانه ي پدر شادي بخشد51.
ديگر نه مردانه اي هست نه زنانه اي ،نه اسيري هست و نه انسان آزادي ،بلکه
همگي فرزندان باري تعالي خواهند بود(.لو 35 :6؛ غال)28 :3
همه ي باکرگان پاکِ پذيرفته شده از جانب مسيح ،چراغ هاي خويش بيافروزند
و با " همسر" به اتاق نکاح پا گذارند(.مت7 :25ـ)10
 .50فيض و دادگري دو ويژگي خدا هستند .دو خصيصه اي که در طي زمان اين دنيا براي ما از هم متمايز شده
اند .اما در پايان تحت نام دادگري باهم يکي مي شوند.
 .51همانندي لفظي « يک » و « شادي بخشدن » .يگانه شدن با تصوير تنها پسر پدر ،سازنده ي کمال
مطلوب آخرالزماني ست.
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همه ي آناني که مسيح ايشان را پذيرا شود ،از نحوست " قانون " دور گردند ،و
از جزايي که بر دختران حوا گزارده شده نجات يابند.
به راستي که اين زنان به مردان (يا بت ها :در زبان آرامي واژگان بت و شوهر
يکي هستند) متعلق نيستند تا بدشگوني ها را دريافت کنند و در اندوه و درد
بمانند.
ايشان در شمار آناني نيايند که به سوي مرگ مي روند ،چراکه (به مرگ) فرزندي
نداده اند53.
به جاي تن دادن به مردي ميرا ،از جانب مسيح پذيرفته شده اند.

از آنجا که ايشان فرزندي نياورده اند ،او به ايشان نامي برتر از پسران يا دختران
داده است(.اش)5 :56
به جاي ناله و شکايات دختران حوا ،ايشان را همواره بر لب غزل " همسر" است.
جشن نکاح دختران حوا هفت روز بيش نباشد ،حال آنکه ايشان را همسري ست
که فقدانش نيست.
لباس دختران حوا از پشم است که کهنه شود و پاره گردد اما ايشان را جامه
هايي ست که فرسودگي اش نيست.
زيبايي دختران حوا در پيري پژمرده گردد حال آنکه زيبايي ايشان به گاه
رستاخيز نو شود.
 .53زني که بکارت خود را حفظ مي کند از لعن ازلي (تحت امر شوهر ،بارداري و زايمان دشوار) در امان است  « :در مورد
باکره اي که مردي او را نشناخته دردي وجود ندارد ،نام بکارت و نام زايش نمي توانند با هم يک جا باشند» .زنان به خاطر
موضوع حرص و طمع بودن و مايه ي تداوم نسل ها ،به شکلي مقصرين ادامه يافتن پادشاهي مرگ هستند « .به گفته ي
حکما ،پيدايش وجود آغاز تباهي است » « .تا چه مدت مرگ پادشاهي خواهد کرد؟ ـ تا آنزمان که زن فرزند بياورد »« .
من آمده ام تا به اعمال زنان پايان دهم .زنان  :نفس پرستي .اعمال  :شدن و گذشتن » .افرم مي گويد «:در بهشت به خاک
سپردني نيست چراکه هيچکس فرزند نمي آورد ».بکارت انسان " نر" مي گرداند ،يعني عالي و ناميرا.
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گوشزد به زنان اجتماع رهباني
شما اي باکرگاني که مسيح پذيراي تان شده است اگر مردي از اعضاي
اجتماع رهباني يکي از شمايان را گفت  " :با تو زندگي خواهم کرد ،مرا خدمت
کن ".همانا آنچه شما به او خواهيد گفت  " :من را شاه مردي به خود پذيرفته
و هم اوست که خدمت اش مي کنم ،اگر خدمت به او را براي پرستاري از تو
وانهم ،او به خشم آيد ونامهي طالق برايم بنويسد و مرا از منزلش بيرون براند.
اگر مي خواهي که ترا گرامي بدارم و من نيز نزد تو محترم بمانم و زياني متوجه
هيچ يک نشود ،آتش در سينه ي خود ميافروز ،مبادا جامه ي خويش به آن
بسوزاني .در شرافتمندي خود بمان و من نيز در آبرومندي خويش خواهم ماند.
براي آنچه که " همسر" به جشن نکاح ابدي اش فراهم آورده حضور داشته باش
و خود از براي ديدارش مهيا کن .و از من تدراک روغن باشد براي ورود به همراه
باکرگان دانا(مت1 :25ـ ،)12که مبادا به خارج از در رانده شوم با باکرگان ديوانه.
دستورهايي به عزلت گزيدگان
دوست من ،دوباره به آنچه برايت مي نويسم گوش کن؛ به آنچه براي عزلت
گزيدگان مناسب است ،براي اعضاي اجتماع رهباني ،باکرگان و قديسين.
پيش از هر چيز بر شخص بايسته است که يوغ بر خود نهد؛ که ايمانش استوار
باشد ،همانگونه که در نخستيننامهام برايت نوشته ام.
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که او را در روزه و نيايش پشتکار باشد؛ که او را وجود سوزان از عشق مسيح
باشد.
باشد که او فروتن و آرام و هوشمند باشد ،و کالمش آسوده و دلپذير.
که انديشه اش با همه راستين باشد و او به تعادل سخن بگويد.
که او از دهان خود حصاري بسازد برابر سخنان زيانبار ،و زنهار بدارد از خود
خنده هاي ديوانه وار.
که جامه هاي فاخر بر خود روا نکند.
نبايد که او گيسوان خويش بلند بگذارد و آنها را زيور کند.
شايسته نيست که خويش به روغن هاي عطرآگين خوشبو کند و نه آنکه بر سر
سفره هاي جشن و سرور لم دهد.
شايسته نيست که لباسهاي مزين به تن کند.
که به خود اجازه ندهد در نوشيدن شراب زياده روي کند .که افکار متکبرانه را
از خود دور سازد.
شايسته نيست که لباس مزين بر خويش تدارک ببيند و نه هيچ جامه ي پر زرق
وبرق بپوشد.
بلکه خويش از زبان فريبکار نجات دهد ،که در خود ساقط کند هرآنچه حسادت
و کشمکش؛ که از خود به دور براند لب هاي پر نيرنگ.
به سخناني که عليه کسي گفته مي شود ،درحاليکه شخص حضور ندارد ،نه
گوش دهد و نه بپذيرد ،مبادا در گناه افتد پيش از آنکه تحقيق کند.
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ريشخند کردن ديگران عيبي بسيار منفور است ،و نبايد که در دل نهادينه شود.
که از براي سود بردن نباشد که قرض مي دهد ،که دوستدار طمع نباشد.
باشد که ستم کشيده باشد اما خود ستم نکند.
که از خويش دور سازد هرآنچه چرب زباني و بپرهيزد او از لوده گويي.
آنکس را که از گناه خود توبه مي کند دست نياندازد و برادر خود را که روزه مي
گيرد تمسخر نکند.
و آنکس را که توان روزه گرفتن نيست شرمسار نسازد.
زماني که او را به نيکي پذيرا شوند اين عمل را سرزنش کند ،و به شايستگي
خود اعتماد کند آنگاه که او را نپذيرند.
آن لحظه که اميد مي رود کالم اش دريافت شود ،به زبان اش جاري کند ،اگرنه
سکوت پيشه کند.
که خود از براي اشتهاي جنسي سرزنش نکند ،چراکه خدا راز خويش بر آنکس
فاش کند
که از او در بيم باشد.
که خود از " شرير" حفظ کند و پاسخ دشمن اش را ندهد ،بلکه تا جايي نبرد
کند که او را ابدا دشمني نماند.
زماني که به او براي آنچه نيک است حسادت ورزند ،باشد که او بيشتر نيکي
کند و هيچ زياني را به خاطر حسادت تاب نياورد.
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اگر او را چيزي هست که به فقرا توانش داد خوشحالي کند و اگر او را هيچ
نيست خود را غمگين نسازد.
که او وارد ارتباط با بدطينتان نشود و با اشخاص منحط همصحبتي نکند ،مبادا
که خويش را به انحراف دهد.
که با کفرگويان مجادله نکند ،مبادا به آنجا کشد که پروردگارش ملعون خوانده
شود.
که از تهمت زنان دوري بجويد ،که در پي چاپلوسي يکديگر با سخنان فريبنده
نباشند.
اين است آنچه شايسته ي عزلت نشينان است ،که قيد آسماني را دريافت کرده
اند و پيروان مسيح هستند.
به راستي آنچه که بر مريدان مسيح رواست اين است  :که به مثال مسيح سرور
خويش شوند.
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عيسي الگوي کمال
دوست من بياييم خود به هيبت آنکس درآوريم که به ما زندگي مي دهد:
در حاليکه توانگر بود ،خويش را فقير ساخت(.في6 :2ـ)8
در حاليکه جايگاهي بلند داشت ،از بزرگي خود بکاست.
در حاليکه در عرش منزل داشت ،مکاني براي آرميدن سر خويش نداشت(.مت:8
)20
در حاليکه مي بايد بر روي ابرها بيايد(دان 13 :7؛ مت ،)64 :26بر بچه االغي
سوار شد تا به اورشليم درآيد(.يو14 :12ـ)15
در حاليکه او خداست و پسر خدا ،خود به هيبت خدمتگزاري درآورد( .في)7 :2
او که آسايش همه ي دردهاست ،از درد راه خسته بود(.يو)6 :4
او که خود چشمه اي از براي خواباندن عطش است ،خود تشنه بود و از براي
نوشيدن آب بخواست(.يو)7 :6
او که خود اشباع است براي سير کردن گرسنگي ما ،خود گرسنه بود زمانيکه
در بيابان روزه داشت و خويش در معرض وسوسه نهاده بود( .مت 2 :4؛ لو)2 :4
او که خود ناطور بي خواب است (مز ،)4 :121بر زورقي ميان دريا بخفت(.مت:8
24؛ مر 38 :4؛ لو)23 :8
او که در خيمه ي " پدر" خويش پذيرايي مي شود ،خود را به پذيرايي دست
انسانها سپرد.
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او که خود درمانگر تمام انسانهاي بيمار است(مت12 :9؛ مر17 :2؛ لو،)31 : 5
دستانش از ميخ ها سوراخ شدند(.مز)17 :22
او که دهانش در بيان بهترين ها بود (مز ،)4 :49خوراک اش زرداب
بدادند(.مز 22 :69؛ مت)34 :27
او که نه بدي و نه زيان به کس رساند (اش8 :59ـ ،)9به مشت ها کوفته شد و
ناسزا ها را تاب آورد.
او که به همه ي مردگان زندگي بخشد ،خود را به مرگ بر صليب واگذاشت.
جان بخشاي ما خويش در بوته ي آزمايش تمام اين خفت ها بنهاد  :از خويشتن
خويش بکاهيم دوستان من.

طال قاعده  :خود بودن و حرمت نهادن مسيح در خويش
آنگاه که خداوندِ ما خارج از مقام خويش آمد ،مناسب با مرتبه ي ما گام
برداشت .ما خود
بمانيم در مرتبه ي خويش تا از مقام او در روز داوري سهمي بريم.
خداوند ما از سمت ما قول هاي دريافت کرد و رفت .او براي ما عهد هايي از
خودش (2قرن 22 :1؛  5 :5؛ افس )14 :1به جا نهاد و باال رفت.
آنکه هيچ کم نداشت به خاطر کمبودهاي ما ،اين راه (انسان شدن) را برگزيد.
آنچه به ما تعلق داشت ،در اصل به او نيز تعلق داشت ،اما آنچه را به او تعلق
دارد چه کس به ما مي دهد؟
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چراکه آنچه منجي ما وعده اش را به ما داد درست است  :آنجا که من باشم،
شما نيز خواهيد بود(يو .)3 :14زيراکه آنچه از ما گرفت (انسانيت) ،به شکوه در
(صعود) نزد وي است  :گرد سرش را تاجي پوشانده است(.عبر)9 :2
به همينگونه ما را بايد که حرمت نهيم به آنچه از اوست (پسر خدا بودن) ،چراکه
از او دريافتش کرده ايم ( فرزندخوانده گان خدا شدن).
آنچه از ماست به احترام در نزد اوست بدون آنکه اين ناشي از مرتبه ي ما باشد.
متناسب با مقام او ،آنچه از اوست را حرمت نهيم.
اگر حرمتش را نگاه بداريم به نزديک او خواهيم رفت ،زيراکه آنچه او از ما گرفت
باال برد.
اما اگر خوارش بداريم ،آنچه به ما داده است را بازپس گيرد.
اگر به قول هاي او اعتنا نکنيم (افس ،)14 :1آنچه از اوست از ما بگيرد و آنچه
وعده اش را داده از ما دريغ کند.
بزرگ بداريم به زيبايي ،پسر شاهي را که در نزد ماست ،بدان وجه که رفتار ما
با او مانند ضامني باشد که در جاي خود قرار گرفته.
آنکس که احترام پسر شاه را نگاه دارد ،از نزد شاه هداياي بيشمار او را رسد.
آنکس که نزد اوست و از ماست ،به شکوه جلوس کرده است :بر سرش تاجي
ست و با شاه همنشين است65.

 . 65مسيح رفته به عرش ،بدن برگرفته از زمين را به آسمان باال برد .آشتي بشد .از ماست که آن را ،به خاطر
فرزند خدا بودن با رفتار احترام آميز با بدنمان تحقق ببخشيم؛ با تکيه بر بدن عيسي که همچون گواهي به
سوي آسمان باال رفته است.
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مايي که فقير هستيم ،چه مي توانيم کرد براي پسر شاه که در نزد ماست؟ او
هيچ از ما نخواسته مگر آراستن معبد خويش براي او؛ تا در بازگشت به نزد پدر
خود از ما راضي باشد .چراکه ما او را در پايان زمان ستايش مي کنيم.
آن زمان که به نزد ما آمد ،هيچ نداشت که از ما باشد.
و ما نيز همچنين ،هيچ نداشتيم که از او باشد ،با وجودي که هر دو حاالت
(انسانيت و الوهيت) از او و "پدر" سرچشمه مي گيرد.
به راستي ،زمانيکه جبرئيل مژده را براي مريم خجسته بياورد و او آن را به دنيا
آورد (لو ،)26 :1کالم از عرش خارج شد و بيامد(حک .)15 :18کالم تن گرديد
و بر ما نشست(.يو)14 :1
اما زمانيکه او به نزد آنکس بازگردد که او را فرستاده بود ،با خود آن همراه برد
که به گاه آمدن با خود نياورده بود ،همانگونه که " رسول"(پلوس) مي گويد :
او ما را برافراشت و در آسمانها بر کنار خويش جاي بداد(.افس)6 :2

در حين رفتن به نزد پدر خويش ،روح خود بر ما فرستاد و ما را گفت  :من با
شمايم تا پايان جهان(.مت)20 :28
به راستي مسيح در سمت راست پدرش جلوس کرده (مر 19 :16؛ افس 20 :1؛
عبر ،)12 :10و مسيح در درون انسانها بيتوته کرده است.
او قادر است ،به حکم حکمت پدر خويش (در آن واحد) هم در عرش باشد و هم
بر فرش.
در ميان جمعيت است در همان حال که يگانه است.
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همه ي ايمانداران را او يک به يک به سايه ي خود مي پوشاند (مرا 20 :4؛ لو:1

 )36و هيچ از او کاسته نمي شود .همانگونه که نوشته شده است  :من انبوه
انسانها را از او سهم مي دهم(.اش)12 :53
با آنکه از او انبوهي را سهم است ،نشسته بر پهلوي راست پدر خويش هم اوست.
او در ماست و ما در او .چون او گويد  :شمايان در منيد و من در شمايان (يو:14
 ،)20و باز گويد  :پدر من و من يکي هستيم(.يو)30 :10

اشکال  :چگونه باشد که يگانه اي در بيشمار منزل کند؟
اگر کسي آگاهي اش پست تر از دانش الهي باشد و بحث بيهوده کند و بگويد :
« اگر مسيح يک است و پدرش يکتا ،چگونه است که مسيح و پدرش مي توانند
در همه ي ايمانداران منزل کنند؟
چگونه است که انسانهاي درست مي توانند معابدي براي خدا باشند که او در
آنها بيتوته کند؟
اگر چنين است ،آيا براي هر انساني که ايمان دارد مسيحي سرمي رسد و خدايي
که در آن مسيح است ؟
پس اگر چنين است ،بايد که جماعتي از خدايان باشد و بيشماري مسيح !
دوست من ،به سخني که اثبات نادرستي اين حرف را بايسته است گوش سپار
و باشد آنکس که بدين نحو سخن مي گويد استداللي عيني دريافت کند.
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براستي همگان به اين نکته آگاهند که خورشيد بر آسمان ثابت است ،اما انوار
آن بر زمين پخش شود و به خانه ها از ميان بيشمار درها و پنجره ها وارد شود.
جايي که کورسويي از خورشيد در آن راه يابد ،حتي اگر اندک چون کف دستي
باشد ،آن را خورشيد نامندش.
اگر آن در بسياري مکان ها پخش شود ،باز به همان شيوه خوانده مي شود .در
حاليکه خورشيد همانجا در آسمان است.
حال که اينچنين است يعني آنکه چندين خورشيد وجود دارد؟
به همين شکل است براي آب ها و درياها  :اگر ظرفي از آن برگيريم باز همان
آب است؛ اگر آن را به هزار گلدان هم بريزي باز به آن آب گويند.
يا اگر تو آتش هايي در جاهاي بسيار با آتشي که (در ابتدا) افروخته ايي روشن
کني ،آتش نخستين را چون تو از آن براي افروختن مابقي وام گرفته ايي ،کاهشي
نخواهد بود ؛ و آن را همچنان آتش نامند.
چون تو آن را به مکان هاي بيشمار سرايت داده اي ،دليل بر ناميدنش به اسامي
بسيار نيست.
و اگر تو خاک از زمين بگيري و در جاهاي بسيار بريزي چيزي از خاک کم نمي
شود و تو نمي تواني به آن نام هاي بسيار دهي.
به همين گونه است براي خداوند و مسيح اش  :با آنکه يگانه هستند در انسانهاي
بيشماري منزل دارند.
و ايشان در آسمان هستند و هيچ از آنها کاسته نمي شود به اين خاطر که در
بطن جماعتي منزل کرده اند؛ به همان شکل ِ آفتابي که قدرت خويش را بر
زمين انتشار مي دهد و هيچ از آن کم نمي شود.
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و حال آيا بسي بيش نيست توان خداوند که به واسطه ي قدرت اوست که اين
آفتاب را دوام هست.

اتکاء کتاب مقدس  :موسي و هفتاد پير
دوست من ،به ياد تو خواهم آورد آنچه را که کتاب مقدس مي گويد .اينک آنچه
به راستي نوشته شده  :چراکه بر موسي باري سنگين بود که جمعيت اردو را

هدايت کند ،ليک خداوند او را گفت  :بنگر که از روحي که در توست برخواهم
داشت براي عطا کردن به هفتاد ريش سفيد اسرائيل.
هنگامي که او از روح موسي برداشت و از آن ،آن هفتاد مرد را پر ساخت ،آيا
هيچ از موسي کاسته شد؟ آيا اورا چيزي از روح کم يافتند؟

مسيح روح را بي کرانه دريافت نمود
رسول خجسته گفت  :خدا روح مسيح را قسمت نمود و در پيامبران فرو فرستاد
(1قرن11 :12ـ 28؛ روم3 :12ـ .)6اما مسيح را از آن آسيبي نرسيد چراکه
پدرش روح را به او بي حد عطا کرده است(.يو)34 :3
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در اين معنا تو را مي توان اطمينان باشد که مسيح در انسانهاي ايماندار زندگي
مي کند .و او نقصان نيابد اگر در بيشماري کسان متکثر است ،چراکه از روح
مسيح بود که پيامبران را نصيب رسيد ،هرکدام به همان نسبت که در توان شان
بود.
و هم امروز نيز همان (يول1 :3ـ 2؛ اع17 :2ـ )18روح مسيح است که بر هر
جسم سرازير است ،براي آنکه از راه وحي به هر پور و دختي ،پير زال و برومندي،
خادم و کنيزي خبر رساند.
در هر يک از ما از مسيح هست ،و مسيح در آسمان در سمت راست پدر خويش
است(.مر 19 :10؛ افس 20 :1؛ عبر)12 :10
و مسيح روح را محدود دريافت نکرده است ،بلکه پدرش او را دوست بداشت و
همه چيز را ،به همراه تسلط بر تمامي گنجش را در ميان دستان او نهاد.

در اين باب يوحنا مي گويد  :پدر روح را محدود به پسر خويش نبخشيد ،بلکه
او را دوست بداشت و همه چيز را در ميان دستان او نهاد(.يو34 :3ـ )35
خداوند ما باز مي گويد  :همه چيز از جانب پدرم به من واگذار شده است(مت:11

 )27و همچنين مي گويد  :پدر هيچکس را داوري نمي کند بلکه تمامي داوري
را به پسر خويش وانهاده است(.يو)22 :5

در نهايت آن رسول مي گويد  :همه فمانبردار مسيح خواهند بود؛ به جز پدرش
که همه را تحت فرمان او کرده است ،بنابراين او خود را مطيع پدرش خواهد
کرد که همه را مطيع او کرده است .و خدا به تمامي در همگان خواهد
بود1(.قرن27 :15ـ)28
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الياس (ايليا) و يحيي تعميد دهنده .اَلِيشَع و عيسي
خداوند ما درباره ي يحيي شهادت مي دهد که او بزرگترن پيامبران است
(مت11 :11ـ ،)14اما او روح را تا اندازه ايي دريافت کرد ،زيراکه يحيي از روح
به همان بعدي  77بهره گرفت که الياس را رسيده بود.
به همانگونه که الياس درعزلت بزيست ،روح خدا يحيي را نيز با خود ببرد تا در
بيابان ،در کوهها و در غارها سکني کند(.مت 1 :3؛ مر 4 :1؛ لو) 2 :3
الياس را پرندگان خوراک مي دادند (1پاد )6 :17و يحيي از ملخ پرنده تغذيه
مي کرد(.مت 4 :3؛ مر)6 :1
الياس کمربندي از پوست به دور پهلوي خود مي بست (2پاد)8 :1؛ يحيي پهلوي
خويش به تسمه اي از پوست ببست.
الياس را ايزابل مي کشد (1پاد1 :19ـ )2و يحيي را هرودياس بکشت(.مر:6
19ـ)28
الياس اخاب را سرزنش مي کرد (1پاد 17 :18؛ 17 :21ـ )24و يحيي هرود را
مؤاخذه کرد(.مر 18 :6؛ لو)19 :3
الياس رود اردن را تقسيم مي کرد (2پاد ) 8 :2و يحيي غسل تعميد را گشايش
کرد79.
 .77منظور ،تناسخ در معني پيش پا افتاده ي کالم نيست ،بلکه هويت کارکردي آن در روند ساختار رستگاري ست.
 . 79در ادبيات يهود اين مفهوم گشايش بسيار در غني ست .معناي آن « گشودن خطابه » است ( گشودن دهان و ديباچه
) ،بازگشايي آييني ـ عبادي کالم و معنا ،يعني اظهار نظر کردن.
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روح الياس دوبرابر روي اَلِيشَع بنشست (2پاد9 :2ـ )10و يحيي دستان خود بر
منجي ما نهاد که "روح" را بي حد دريافت نمود.
الياس آسمان را گشود و فراز رفت (2پاد)11 :2؛ يحيي آسمان گشوده را ديد و
روح خداوند را که فرود آمد و بر منجي ما بنشست(.مت 16 :3؛ مر 10 :1؛ لو:3
 ،22يو)33 :1
اَلِيشَع دوبرابر روح الياس را دريافت کرد؛ منجي ما روح يحيي و آسمان را هردو
به خود پذيرفت.
رداي الياس به اَلِيشَع رسيد (2پاد ،)13 :2و دست گذاري کاهنان يهود به منجي
ما.
اَلِيشَع از آب روغن ساخت (2پاد1 :4ـ)7؛ منجي ما از آب شراب(.يو1 :2ـ)11
اَلِيشَع با اندکي نان صد مرد را بيش سير نکرد (2پاد42 :5ـ)44؛ با اندکي نان
منجي ما پنج هراز مرد را سير نمود (مت 21 :14؛ لو 14 :9؛ يو10 :6ـ )11به
عالوه ي زنان و کودکان.
اَلِيشَع نُعمان جزامي را پاک نمود (2پاد1 :5ـ)14؛ منجي ما ده تن را انگونه
پاالييد(.لو12 :17ـ)19
اَلِيشَع کودکان را نآفرين داد و ايشان خوراک خرس ها شدند (2پاد23 :2ـ )24؛
منجي ما کودکان را تبرک کرد(.مر)16 :10

اَلِيشَع را کودکان دشنام مي دادند (2پاد)23 :2؛ منجي ما را کودکان با هوشيانا
به ستايش مي خواندند(.مت15 :21ـ)16
اَلِيشَع پيرو خود جيحَزي را نفرين کرد (2پاد)27 :5؛ منجي ما حواري اش يهودا
را نآفرين داد (مت )24 :26اما باقي حواريون اش را تبرک کرد(.لو)50 :24
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اَلِيشَع تنها يک مرده را به زندگي بازگرداند (2پاد32 :4ـ)35؛ منجي ما سه کس
را دوباره زنده کرد.
بر روي استخوان هاي اَلِيشَع يک مرده به زندگي برگشت (2پاد )21 :13؛ منجي
ما به منزل مرگ پايين رفت و به بيشماري زندگي دوباره بخشيد و برخيزاند.
بيشمارندنشانههاي انجام شده به واسطه ي روح مسيح که پيامبران آنها را
دريافت کرده اند.

روح مسيح در ما ،تعميد و رستاخيز
پس بنابراين دوست من ،ما نيز روح مسيح را دريافت کرده ايم و مسيح در
ما ،به روايت آنچه نوشته شده ساکن است .چراکه اين روح از زبان اشعياء نبي

مي گويد  :من در ايشان بيتوته خواهم کرد و در ايشان گام خواهم زد
(.الو)12 :21
پس آماده بسازيم معابد خويش (بدن هايمان) را از براي روح مسيح ،و خود را
از اين ترس غمگين مسازيم که ما را ترک کرده.

هشدار آن رسول ر به ياد بياوريم  :روح القدس را اندوهگين مسازيد که شما در
روز رستگاري بدان نشان شده ايد(.افس)30 :4
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به راستي که به واسطه ي تعميد ،ما روح مسيح را دريافت کرده ايم (اع )5 :1و
در ساعتي که کشيشان روح را خطاب مي دهند ،آسمان را گشود ،فرود آمد و
آب ها را پوشاند ( 85پيد )2 :1و آناني که تعميد يافته بودند از او ملبس شدند86.
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.
به راستي به گاه زايش نخستين ،ايشان را روحي نفساني است ،که در درون

انسان آفريده شده و ناميرا ست  .88همانطور که گفته شده  :و انسان روان ِ زنده
بشد(.پيد 7 :2؛ 1قرن)45 :15
به گاه تولد دوم که همان تعميد است ،ايشان روح القدس را دريافت مي کنند
که برگرفته از الوهيت و نيز ناميرا ست.
به راستي هنگامي که انسانها مي ميرند ،روح نفساني با بدن دفن مي شود و
احساسات از آن برگرفته مي شوند.

 .85ارجاع به پيد  ،2 :1که تارگ به معناي « دميده شده ،جان گرفته » بر روي سطح آبها برگردانده است ،اصطالحي که
به پيد  ، 7 :2نزديک است .مفهموم عبراني که نمايانگر اثر « روح » است دوباره در تث  11 :32آشکار مي شود ،براي توصيف
عقابي که بر روي جوجه هايش بال گسترده .در زبان سرياني به معناي « باور کردن ،ميوه برآوردن » است ،آنچه که عمل
پوشاندن را تجسم مي بخشد .اين برداشت است که ژرُم و همينطور بازيل ترجيح مي دهند  « :روح القدس که زندگي را در
آب ها قطره قطره بريخت ،در نهايت آن را در خاک خواهد چکاند » .افرم اين مفهوم را رد مي کند و روحا (« باد » يا « روح
») را به سادگي ،چون باد در نظر مي گيرد.
 .86لباس جالل از دست رفته به گاه گناه ،به وقت تولد دوباره در غسل تعميد بازپيدا شد؛ اين روح القدس است که از بالي
برهنگي که هويت خويش در شرم و مرگ دارد ،و مانع شرکت در ضيافت نکاح است ،نجات مي بخشد( .مت )11 :22و اين
برهنگي خود را در غياب اعمال نيک نشان مي دهد.

 .88پي وست زيرنويس  : 86آدم ابالبشر ناميرا آفريده شد .اين تأکيد در نزد افرم هم هست.
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روح آسماني ايي که دريافت کرده اند برحسب مرتبه به نزد مسيح مي رود.

اين دو را آن رسول به ما مي آموزد .در اين باب مي گويد  :تن ،نفساني دفن
مي شود و روحاني رستاخيز مي کند1(.قرن)44 :15
و در اين که روح بر حسب مرتبه به نزد مسيح مي رود ،بار ديگر رسول مي گويد
 :آنزمان که بدن را ترک گفته باشيم ،به نزد خدايمان خواهيم بود2(.قرن)8 :5
به راستي به نزد خداي مان است که روح مسيح باال مي رود ،همان که انسانهاي
روحاني دريافت اش کرده اند .و اما روح نفساني بر حسب مرتبه اش دفن شده
و احساس از او گرفته شده است.
آنکس که روح مسيح را در خلوص حفظ کرده باشد ،روح از او اينگونه خواهد
گفت آن زمان که به نزديک مسيح خواهد بود  « :بدني که من در آن رفته بودم
و به آب هاي تعميد پوشانده بودمش ،مرا در قداست حفظ کرد».
روح القدس مسيح را به شتاب براي دوباره زنده کردن اين بدني واخواهد داشت
که به اين شيوه ي خلوص از او نگهداري کرده باشد.
روح همچنين در سدد است که با اين تن دوباره يگانه شود تا در شکوه از نو
جان يابد.
اما انساني که روح را به واسطه ي آب ها (تعميد) گرفته و اندوهگين اش کرده
باشد ،پيش از آنکه بميرد او را ترک خواهد گفت و بر حسب مرتبه اش به نزد
مسيح براي شکايت کردن از او که غمگين اش کرده خواهد رفت93.

 .93روح القدس در آن واحد ،هم ميانجي و هم وکيل ست.
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چون زمان فرجام نهايي رسد و لحظه ي رستاخيز نزديک شود ،روح القدسي که
در خلوص حفظ شده باشد ،نيرويي عظيم متناسب با مرتبه اش دريافت خواهد
کرد؛ پيش از مسيح خواهد آمد ،بر در قبور انسانهايي خواهد ايستاد که در
خلوص اورا حفظ کرده اند ،و در انتظار ندا خواهد ماند.
آنگاه که قراوالن درهاي آسمان را به روي شاه گشوده باشند ،شيپور ندا خواهد
داد ،ترومپ ها طنين خواهند افکند (1قرن )52 :15و روحي که منتظر ندا ست،
آنها را خواهد شنيد.
به شتاب قبور را خواهد گشود ،بدن ها را دوباره زنده خواهد کرد و آنچه را که
در آنها دفن شده ،و آنکس را که با او خواهد رفت از جالل خواهد پوشاند.
او براي رستاخيز بدن در درون خواهد بود و جالل براي آراستن بدن در بيرون.
و اما روح نفساني را روح آسماني در خود خواهد بلعيد و چون بدن با او خواهد
بود ،انسان به تمامي از روح خواهد بود (1قرن)54 :15؛ و تن را روح خواهد
بلعيد.
خشنود از روح ،اين فرد براي مالقات با شاه پرخواهد کشيد1(.تسا )17 :4شاه او
را به شادي پذيرا خواهد شد و مسيح بدني را که روح را به خلوص حفظ کرده
باشد به مهر خواهد پذيرفت.
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رفت و آمد روح  :سه گواه از کتاب مقدس
دوست من ،اين روحي ست که پيامبران دريافت کرده اند ،و ما نيز همچنين.
و به طور مستمر در نزد آنان که دريافت اش کرده اند يافت نشود بلکه گاهي به
نزد آنکس مي رود که آن را فروفرستاده است و گاه به نزد آنکس  98مي آيد
که آن را دريافت کرده است.

به آنچه خداوند ما مي گويد گوش سپار  :هيچ يک از کوچکترين هايي را که به
من ايمان دارند کوچک نشماريد ،چراکه فرشتگان ايشان در آسمان بي وقفه
روي پدر مرا نظاره گرند(.مت)10 :18
اين گونه است که روح مداوم مي رود تا در پيشگاه خدا بايستد و روي او را
بنگرد  99و از آنکس شکايت به نزد خدا مي برد ،که به معبدي که او درش
ساکن است زيان رسانده است.
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.

 .98آناني که آن را دريافت مي کنند .اين آمد و شد بي وقفه ي روح به وسيله ي فيلُن دالکس تأييد شده است .حال آنکه
روح القدس در موسي منزل دارد ،در نزد مردم بي ثبات ،به طور دائم نمي ماند :هر بار که " آدم " يا يکي از اخالفش گناه
کنند ،دم ،که همان روح القدس است از آنها بيرون مي آي د و آنگاه که نادم شوند ،باز خواهد گشت تا در ايشان منزل کند؛
در هر فرد به نسبت گنجايش اش.
 .99فرشتگان « کوچک ها »  :روح القدس شان مدافع يا خواهان.
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اينک به حقيقت آنچه نوشته شده  :روح القدس شاؤل را که به آن تدهين شده
بود ترک کرد زيرا که غمگين اش ساخت؛ و خداوند به جاي آن روحي عذاب
دهنده بر او فرستاد.
هنگامي که داوود از روح شرير آزار مي ديد سيتار مي نواخت.
روح القدسي که داوود به گاه تدهين دريافت کرده بود برمي گشت ( 2سمو:16
14ـ )23و روح شريري که شاؤل را در عذاب کرده بود از برابر او (داوود) مي
گريخت.
روح القدسي که داوود دريافت کرده بود مداوم به نزد او نبود  :به مجردي که
سيتار مي نواخت ،آن مي آمد.
چراکه اگر همواره به نزد او بود ،مي بايست به او اجازه ندهد تا با همسر اوريا در
گناه شود.
به راستي چون او به نيايش مي بود براي گناهانش و اشتباهات خويش باز مي

شناخت در برابر خداوند؛ پس اينگونه سخن مي راند  :روح القدس خويش از من
برمگير(.مز )13 :51
همانطور ببينيم آنچه در مورد اَلِيشَع نوشته شده  :در حاليکه سيتار مي نواخت

روح القدس به نزدش آمد و وحي داد و گفت  :بدينسان خداوند مي گويد  :شما
نه باد را خواهيد ديد و نه باران را؛ و بايد که از اين وادي خندق ها به وجود
آيد2(.پاد15 :3ـ)17

و زماني که پيش شونمي به خاطر پسرش که مرده بود رفت ،به او گفت  :خداوند
از من پنهانش کرد ،نگذاشت که درباره اش بدانم2(.پاد)27 :4
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و وقتي شاه اسرائيل کسي را براي کشتن او فرستاد ،پيش از آنکه پيک به نزد

او برسد  ،روح او را مطلع کرد و او گفت  :اينک اين فرزند ظلم کسي را اجير
کرده تا سر از تنم جدا کند ! (2پاد)32 :6
باز هم (روح) او را از وفور نعمتي که فردايش در سامره رخ مي داد آگاه ساخت
(2پاد1 :7ـ)2؛ و در نهايت روح او را فهماند که جيحزي پول دزده و پنهان کرده
است2(.پاد)26 :5

قاعده هاي بصيرت
پس بنابراين اي دوست من ،زماني که روح القدس فردي را که او را دريافت
کرده است ترک مي گويد ،شيطان در اين زمان رفت و بازگشت روح ،نبردي را
برضد اين فرد به راه مي اندازد؛ به روشي که او را وادار به انحراف از راه کند و
روح القدس براي هميشه از او دوري بجويد.
چراکه مادامي که روح القدس با انسان است ،شيطان مي هراسد به او نزديک
شود.
بنگر اي دوست من ،حتي منجي ما که از روح زاده شد ،در معرض وسوسه ي
شيطان قرار نگرفت پيش از آنکه روح را به واسطه تعميد در عرش دريافت کند.
در حال روح از او بيرون رفت تا او در معرض وسوسه ي شيطان واقع شود.
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براي انسان اما چاره اي هست  :در ساعتي که حس مي کند آشفته است ،که
روحش ديگر شعله ور نيست ،که قلبش در افکار اين دنيا غوطه مي خورد ،بايد
بداند که "روح" ديگر در او نيست.
بايد که برخيزد ،نيايش کند و شب زنده داري ،تا که روح خدا به او بازگردد و
"رقيب" بر او غالب نشود.
چراکه دزد پيش از آنکه نبيند که ارباب خانه رفته است به داخلش نفوذ نکند.
به همين سان شيطان هم نمي تواند به خانه ي ما يعني بدن ما ،يورش برد
پيش از آنکه روح مسيح آن را ترک کرده باشد.
همچنين نيز بدان اي دوست من ،که دزد ابدا نمي داند آيا ارباب به خانه هست
يا نه بلکه او با گوش خواباندن و نگاه کردن آغاز مي کند.
اگر او صداي ارباب خانه را از درون بشنود ،مي گويد  « :بايد راه خود بگيرم و
بروم!»
اما اگر رد او را بزند و ببيند که براي رسيدگي به امور خود بيرون رفته است،
همان گاه
مي آيد ،به خانه نفوذ مي کند و مي دزدد.
ولي اگر آواي ارباب را بشنود که با گفتن اين سخن  « :من خويش در درون
خانه هستم» ،فرزندان منزلش را هشدار به بيداري و مراقبت از خانه مي دهد،
در حال دزد هراسان مي شود و از ترس آنکه گرفتار آيد ،فرار پيشه مي کند.
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همينطور شيطان داراي اين شناخت نيست که به او اجازه دهد ،بداند و ببيند
چه زمان روح انسان را ترک مي گويد تا او براي چپاولش بتواند بيايد.
پس گوش مي کند ،مي نگرد و نزديک مي شود .اگر بشنود فردي که مسيح در
او منزل دارد سخنان شرم آور بگويد يا به خشم آيد ،پرخاش کند و زد و خورد
به راه اندازد ،در حال مي فهمد که مسيح در او نيست؛ مي آيد و خواست خود
بر او اجرا مي کند.
چراکه مسيح نزد صلح جويان و فروتنان منزل دارد و پيش کساني مي ماند که

از سخنش به لرزه در آيند ،همانطور که به واسطه ي اشعياء نبي مي گويد  :چه
کس را نگاه خواهم کرد و نزد چه کس منزل خواهم گزيد مگر صلح جويان و
فروتنان که از کالم من به لرزه مي افتند؟(اش)2 :66

و خداوند ما مي گويد  :آنکس که مناسب با فرامين من گام بردارد و محبت مرا
حفظ کند ،به نزد او در خواهيم آمد و منزلگه خويش نزد او خواهيم
ساخت(.يو)23 :14
و اگر شيطان انساني را بشنود که شب بيدار است و نيايش مي کند و به مراقبه
در قانون خداوندش است شب و روز ،در حال برمي گردد چراکه مي داند مسيح
با اوست.
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چالش  :شيطان و جماعت
اگر بگويي  « :آيا چقدر شيطان را قدرت است که با جماعتي بجنگد ؟» گوش
کن و به خود اجازه بده که با توضيحاتي که در باال درباره ي مسيح داده ام ،قانع
شوي؛ که چگونه او خود ميان بيشماران قسمت مي کند بي آنکه چيزي از او
کاسته آيد.
به راستي خانه اي که از پنجره اش اندکي از آفتاب به درون آيد ،تمام اش را
روشن کند؛ نيز انساني که شيطان اندکي به او وارد شود به تمامي در تيرگي
افتد.

بشنو آنچه را که رسول (پلُوس) مي گويد  :اگر شيطان خود را به صورت فرشته
ي روشنايي در مي آورد ،پس براي خدمتکارانش مشکل نيست که به هيبت
خادمان عدالت در آيند2(.قرن14 :11ـ)15

خداوند ما باز به حواريونش مي گويد  :بنگريد که من به شما قدرت به زير پا
آوردن ارتش آن رقيب را مي دهم (لو .)19 :10نوشته هاي کتاب مقدس به ما
مي آموزند که رقيب را ارتشي هست و خدمتگزاراني.

يونس پيامبر هم در اين مورد مي گويد  :خداوند او را بساخت براي آنکه با او
بجنگد(ايوب)14 :40؛ پس خدمتگزاراني که دارد پيشاپيش او به سوي دنيا براي
جنگ مي آيند.
اما بدان که جنگ او آشکارا نيست ،چراکه از زمان آمدن زندگي بخش ما ،به او
قدرت تسلط بر وي (شيطان) داده شده ،بنابراين او از غارت و دزدي باز نمي
ايستد.
218

مخالف نظريه ي دو " آدم "
همينطور برايت اين سخن رسول را توضيخ بدهم که ابزار آموزه هاي شرير و
درس هاي گول زننده شان( ،فهم) آن را دچار مشکل مي کنند.

در واقع رسول مي گويد  :بدن نفساني وجود دارد و بدن روحاني ،همچنان که
نوشته شده  :آدم نخستين با رواني زنده به وجود آمد ،و آدم دومين با روحي
جان بخش (1قرن.)44 :15
بنابراين ايشان مي گويند که دو آدم وجود دارد111 .

اما او مي گويد  :به همان نحو که ما به چهره ي اين آدمي که از خاک است
درآمديم ،به همان شکل بار ديگر به شمايل آدمي در خواهيم آمد که از آسمان
است1(.قرن)49 :15
آدم زمين به واقع آني ست که گناه کرده است ،و آدم آسمان« آن » است که
به ما زندگي مي دهد ،خداوند ما عيساي مسيح.
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.
 .111معلوم کردن رقباي افراهآت مشکل است ،شايد مارسيونيت ها(پيروان شخصي که تعليم مي داد ،خداي عهد عتيق را
با خداي عهد جديد تفاوت است) بوده اند .اپيفَن بي شک به اين درگيري اشاره دارد  « :چند نفري بين آنها مي گفتند که
مسيح همان آدم ،نخستين انسان آفريده شده است؛ همان که بر او روح خدا دميده شد ».به نظر مي رسد که افراهآت اين
موضع را قبول مي کند.
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رستاخيز ،جامه ي آدم آسماني
انساني که روح مسيح را غمگين مي کند ،در زمان رستاخيز خود نفساني
خواهد ماند ،چراکه نزد او روح آسماني نيست تا نفساني بدان بلعيده شود.
اما زماني که رستاخيز بکند در وضعيت روح برهنه مي ماند.
از آنجا که روح مسيح را برهنه  114به نمايش گذاشته است ،خود به برهنگي
اي بزرگ دچار خواهد آمد.
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

مي گويد  :باشد که تن ما پوشيده گردد؛ باشد که خويش را برهنه
نيابيم2(.قرن)3 :5

او باز مي گويد  :ما همگي خواهيم خفت اما به گاه رستاخيز همه تغيير نخواهيم
کرد1(.قرن)51 :15

بار ديگر مي گويد  :بايد آنکس که ميرا ست از ناميرا پوشيده شود و فاسدپذير
از فاسدناپذير .و آنزمان که ميرا از ناميرا پوشيده شود و فسادپذير از فسادناپذير،
در حال اين سخن کتاب مقدس تحقق خواهد يافت  :مرگ را پيروزي
بلعيد(1قرن53 :15ـ .)54و باز مي گويد  :به شتاب چشم برهم زدني ،مردگان
فسادناپذير برخواهند خواست و ما ،ما تغيير خواهيم کرد1(.قرن)52 :15
 « .114برمال کردن عرياني » ،به معني « بي آبرو کردن ،بدنام کردن » است .آنکس که گناه مي کند ،گناه ازلي را
تجديد مي کند و خويش را چون آدم و حوا برهنه مي يابد
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آناني که تغيير مي کنند به تصوير آدم آسماني پوشيده خواهند شد و وجودي
روحاني مي شوند.
اما آناني که تغيير نخواهند کرد همانطور نفساني مي مانند ،به همان وضع آدم
آفريده شده از خاک؛ و در همين حالت  ،118همين جا بر زمين خواهند ماند.
پس آسمانيان در عرش به خوشي خواهند بود .روحي که ايشان را پوشانده است
پروازشان خواهد داد (1تسا ،)17 :4و آنها پادشاهي اي را به ارث خواهند برد که
از آغاز برايشان مهيا شده است.
و اما نفسانيان ،ايشان به موجب سنگيني تن خويش بر زمين به حال خود رها
خواهند شد و به شئول بازگشت خواهند کرد ،همآنجا که مويه هاست و دندان
ساييدن(.مز18 :9؛ مت)12 :8

 .118او در وضعيتي که دارد مي ماند .نذر و ناز ناقص نمي تواند از زمين باالتر رود ،به همين صورت انسان گناهکار است
که زميني مي ماند و نمي تواند در آسمان با پرواز در ابرها شريک باشد 1 ( .تسا )17 :4
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سفارش نهايي
من همه ي اينها را چون يادآوري اي به خودم و همينطور به تو نوشته ام،
دوست من.
پس دوستدار بکارت ،اين بخش آسماني اي باش ،که ما را با مراقبين عرش
شريک مي کند.
هيچ چيز به راستي با آن در قياس نيايد ،و مسيح را منزلگاه در آناني ست
که اينچنين اند.
فصل گرما فرا مي رسد ،درخت انجير شکوفه مي دهد و برگها سر مي
زنند(.مت 32 :24؛ غزل12 :2ـ)13
نشانه هايي که منجي مان داده بود در شروع تحقق اند .به راستي که او مي

گويد  :ممالک برابر امارات برخيزند؛ خشکسالي بيايد و طاعون ،و چيزهايي
هولناک از آسمان فرود آيد(.مت 7 :24؛ مر 8 :13؛ لو10 :21ـ)12
بنگريم که همه ي اينها در زمان ما در حال شدن اند119.
پس آنچه را که برايت نوشته ام بخوان .تو و برادران اعضاي رهباني که دوستدار
بکارتيد.

 .119جنگ بين شاپور دوم و کنستانس (امپراتور روم ،پدر کنستانتين) به عنوان نبرد آخرالزماني تعبير شده است.
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از لوده گويان فاصله بگير121؛ به راستي آنکس که برادر خويش را تمسخر و
مايه ي خنده کند ،به نوبه ي خود کالم نوشته شده در انجيل را تحقق مي دهد،
آنگاه که خداوند ما خواست حذر دهد از آزمندان و فريسيان .به حق آمده است
 :او را ريشخند مي کنند براي آنکه دوستداران ثروت اند (لو .)14 :16اکنون
(نيز) همه ي آناني که اينگونه نيستند ريشخند مي شوند...
بخوان و فرابگير ،در خواندن و انجام دادن ساعي باش و باشد که " قانون " خدا
همواره مقصود افکار تو باشد.
آنزمان که ايننامهخوانده باشي ،به زندگي ات تو را سوگند مي دهم ،برخيز ،به
نيايش ،و حال گناه آلود مرا در دعايت ياد کن .

پايان شرحيات در باب اعضاي اجتماع رهباني.

 .121تمسخر کنندگان خويش را به " مژده " ناشنوا گردانده اند؛ پيش از اين حتي در عهد عتيق هم آمده  :حزق 20 :32
؛ مز  )4(5 :40؛  .10 :74ايشان مايه ي خطري بزرگ براي فقرا و کوچکان هستند.
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طبق نظر قديسْ افراييم:
«دو تعميدي که عيسي مسيح آورد»
(تفسير دياتسارون )۱7:۲۱
قديسْ افراييم که يکي از بزرگترين پدران کليساي سرياني مشرقزمين است
و اندکزماني بعد از حکيم پارسي ميزيست ،درباره دو تعميد سخن ميگويد:
تعميد آب که آن را بهخوبي ميشناسيم ،و همچنين تعميد بازگشت که وجه
مشخصه آن ،نبرد با تمام آزارهاي شيطان است ،يعني بهواسطه روزه ،سکوت و
تالش براي تقديس بهواسطه صليبِ روزانه که انسان را براي قيامت موعود آماده
ميسازد و راهش از طريق تعميد آب گشوده شده است .مشاهده ميکنيم که
اين متن تا چه حد به کشف و شهودهاي افراهات در خصوص «فرزندان عهد»
(بني قيامه) نزديک است .اينک اين متن کوتاه از قديسْ افراييم را ذکر ميکنيم:
«در خداوندگار ما که تطهيرکننده همه انسانها است ،دو تعميد وجود داشت:
تعميد آب و تعميد صليب .بهواسطه تعميد مصائب بود که او تعميد آب را
شناسانيد .راز مصالحه در واقع ،همچون مصلوب کردن خود گناهکاران است،
همان که بهطور پنهان به اندامهايشان نفوذ ميکند تا تسليم هرزگي نشوند؛
همانگونه که يحيي پيش از خداوندگارمان آن را پيشگويي کرده بود (مت -1:3
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 .)12بنابراين ،هر دو تعميد براي عادالن و گناهکاران ضروري هستند .اگر فقط
يک تعميد وجود داشت ،نميتوانست بهتنهايي حيات ببخشد.
«اگر بگويي که در حال حاضر جفا و آزاري آشکار وجود ندارد ،به تو پاسخ
ميدهم که هميشه آزاري پنهاني هست .ناخنهاي سخت آهنين مانند بدعتها
هولناک نيستند ،نه شکنجهها مانند بازجويي ،نه کندن پوست مانند تزوير ،و نه
سر بريدن مانند شکهاي روح.
«آيا نفرت به تو جفا ميرساند؟ محبت نشان بده! آيا طمع تو را آزار ميدهد؟
ماليمت نشان بده! هرزگي به تو جفا ميکند؟ کامالً پاکدامن باش! و همچنين،
اگر بيعدالتي تو را آزار ميرساند ،عدالت نشان بده .اگر پول به تو جفا مينمايد،
خداوندگارمان را اعتراف کن ،خداوندگار همگان را.
«تمام اين آزاردهندگان به جفاکشان در دوره آرامش آزار ميرساندند؛ و چون
بهواسطه اين آزاردهندگان پنهان برجسته ميشدند ،به همين دليل است که
رسماً از سوي آزاردهندگان اين دنيا تاج دريافت داشتند .در مقابل آنهايي که
ديده نميشوند تمرين کن تا بتواني در مقابل آنهايي که ديده ميشوند ايستادگي
نمايي .اگر آزاردهندگاني که در تو هستند پيروز شوند ،چگونه ميخواهي آنهايي
را که از بيرون هستند مغلوب سازي؟»
با خواندن اين متن ،ميتوانيم انجيل را به ياد آوريم:
«اما مرا تعميدي است که بيابم و چه بسيار در تنگي هستم تا وقتي آن بهسر
آيد( ».لو .)50:12
«آيا ميتوانيد آن پيالهاي را که من مينوشم بنوشيد ،و تعميدي را که من
ميپذيرم بپذيريد( ».مر .)38:10
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«پس به دل راست ،در يقين ايمان ،دلهاي خود را از ضمير بد پاشيده و
بدنهاي خود را به آب پاک غسل داده ،نزديک بياييم؛ و اعتراف اميد را محکم
نگاه داريم ،زيرا که وعدهدهنده نزديک است( ».عبر « .)23-22:10و همه کساني
که ميخواهند در مسيح عيسي به دينداري زيست کنند ،زحمت خواهند
کشيد-2( ».تيمو .)12:3
«ايشان کساني ميباشند که از عذاب سخت بيرون ميآيند و لباس خود را
به خون بره شستوشو کردهاند .از اين جهت پيش روي تخت خدايند( ».مکا
.)15-14:7
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نتيجه:
امروز مانند ديروز ،روحالقدس...
اگر خدا بخواهد و ما را فرا بخواند ،زمان آن است که بدون سازشکاري،
تصميم بگيريم تا مطابق رهنمودهاي حکيم پارسي ،شاگرد عيسي بشويم .اما آيا
اين تعليم کهن با کليساي ما انطباق و ارتباط دارد؟ آيا براي آناني که عيسي فرا
ميخواند ،قابل اجرا است؟ خدا فرا ميخواند .لذا اين دعوت ،با وجود مشکالت
واقعي ،قابل اجرا است.
اگر بعضي بر اين باور هستند که آزارهاي احتمالي ميتوانند مانعي باشند،
بايد توجه کنيم به اين که موضوع آزارهاي مرتبط به اعالن خبر خوش چقدر در
عهدجديد تکرار شده است .بهعنوان پژواکي بر «تسليات افراهات» به آزارديدگانِ
روزگار خود ،فقط کافي است وعده عيسي را به ياد آوريم که فرمود« :خوشا به
حال آزارشدگان »...و نيز تأييد حضرت پولس در پايان عمرش را که همچون
نتيجهگيري تجربهاش بود و در گفتاري تکاندهنده ،اما مربوط به «فرزندان
عهد» ميفرمايد« :همه کساني که ميخواهند در مسيح عيسي به دينداري
زيست کنند ،زحمت خواهند کشيد-2( ».تيمو .)12:3
پس از اين سخنان دربارهنبرد سخت ،بايد همچنين وعدههاي خدا را به
پيروزمندان به ياد آوريم« .تسليات افراهات» يادآور وعدههاي کتاب مکاشفه
هستند ،براي مثال« :تا به مرگ امين باش تا تاج حيات را به تو دهم .آنکه گوش
دارد بشنود که روح به کليساها چه ميگويد :هر که غالب آيد ،از موت ثاني ضرر
نخواهد يافت( ».مکا .)11-10:2
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در خصوص اين نبرد روحاني و به منظور اجتناب از هر خطاي تفسيري ،الزم
است به ياد آوريم که دشمنان ما کدامها هستند ،دشمناني که بر اساس انجيل،
ميتوانند ما را فلج سازند:
 مخالفت خانواده ما (مت )25:10؛ ترس از منزوي شدن از محيط اطراف و دوستانمان (يو )41:5؛ ترس در مقابل طوفان آزاردهندگان (مت )26:8؛ وسوسههاي مختلف که از دنيايي بر ما هجوم ميآورند که ما را به رفاه ولذتهاي گوناگون فرا ميخواند (غال 23-21:5؛ -1يو )17-15:2؛
 انزوا و اين احساس که کليساي ما نخواهد توانست ما را در اين نبرد سختپشتيباني کند (مت )20:28؛
 اين احساس که پاکدامني ما را بهسوي ناباروري و بيهودگي هدايت ميکند(مت ...)29:19
طوالتيتر کردن اين فهرست سودي ندارد :هر کس ميتواند در وجدان خود،
موانعي را بيابد که مختص خود او هستند و بايد با آنها بجنگد.
از قرنها پيش ،کليساي پارس با آزارهاي سخت در تمام آسياي مرکزي
مواجه بوده و ما اکنون «بازماندهاي کوچک» هستيم .اما اگر روح مدافع اجازه
داده تا اين «جوانه» در سرزمين ما باقي بماند ،اين امري تصادفي نيست .از
طريق حکيم پارسي ،خدا چه دعوتي از کليساي ما بهعمل ميآورد؟
واقعيت اين است که نميتوانيم نسبت به تشابهات متعددي که ميان وضعيت
ما و آنچه که کليساي افراهات با آن روبرو بود ،بيتفاوت باقي بمانيم:
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 کليسايي بسيار کوچک بهلحاظ تعداد مؤمنين که اين تعداد ،مانند زمانجدعون ،دچار کاهش است؛
 کليسايي که تحت تأثير آزارهاي گذشته و کنوني است؛ کليسايي در دوره آزارها که طي آن ،تأسيس صومعه غيرممکن به نظرميرسد ،اما زندگي فروتنانه و پنهان «فرزندان عهد» قابل تصور است؛
 کليساي افراهات که تحت آزار بود ،نميتوانست چشم به راه کمک ازکليساهاي امپراطوري بيزانس باشد؛ به همان شکل ،کليساي ما به داليل مختلف
تاريخي ،نميتواند منتظر کمک از کليساهاي عراق و اروپا باشد .بيداري بايد از
داخل پديد آيد ،آن هم بهواسطه وفاداري تزلزلناپذير شاهدان ،با قدرت مدافع
موعود عيسي.
 کليسايي که در تمدني زندگي ميکند که بسيار تحت تأثير عرفاي پارسياست و در آن ،شهادت «فرزندان عهد» ميتواند بسيار اساسي باشد؛
 کليسايي که ديگر هيچ صومعهاي ندارد تا بر دعوت عيسي به زندگي عرفانيشهادت دهد و آناني را که دعوتي در اين مسير احساس ميکنند ،نزد خود
بياورد؛
 تعداد بسيار از اشخاصي که احساس ميکنند از طريق روحالقدس ،بهسويعيسي و انجيل او کشيده ميشوند ،اما نياز به شاهداني دارند که ايشان را
همراهي کنند؛
 اهميت تعميد براي اين جويندگان خدا که از خطري که در انتظارشانهست واهمهاي ندارند ،اما شاهدي نمييابند که ايشان را بهسوي عيسي هدايت
کند؛
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 ممانعت از سوي مقامات در اين زمينه که نوکيشان تعميديافته خادمرسمي کليسا شوند ،حال آنکه «فرزندان عهد» در فروتني و سادگي ،و بدون
عنوان رسمي و تجليات علني زندگي ميکنند و نسبت به عيسي و به تعهدات
روزمرهاي که بههنگام تعميد پذيرفتند ،وفاداري نشان ميدهند.
بدينسان ،ما که از سوي خداوند به ايمان و تعميد فرا خوانده شدهايم ،او را
ميشناسيم و ميتوانيم بر اين تجربه روحاني تکيه کنيم تا براي ماندن در
مملکتِ رسالت خود ترديد به خود راه ندهيم و دعوتِ تعميد خود را به پيش
ببريم.
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دعوت نهايي عيسي از پطرس را در يوحنا  28:21بشنويم که بعد از آنهمه
ترديدها و بيوفاييها صورت گرفت ،اما اکنون ،بعد از تجربه روحاني عيد گذر،
پاسخي بالشرط و بدون ابهام را مطالبه ميکند:

«آمين ،آمين ،به تو ميگويم
وقتي که جوان بودي،
کمر خود را ميبستي
و هر جا ميخواستي ميرفتي؛
ولکن زماني که پير شوي،
دستهاي خود را دراز خواهي کرد
و ديگران تو را بسته
و به جايي که نميخواهي تو را خواهند برد».
و بدين سخن ،اشاره کرد که به چه قسم موت ،خدا را جالل خواهد
داد.
و چون اين را گفت ،به او فرمود:
«از عقب من بيا!»...
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فصل نهم
راهي گشوده :باکرههاي تقديسشده
پس از شوراي واتيکان دوم ،کليسا در مغربزمين راهي جديد گشود براي
کساني که آرزو دارند خود را بعد از تعميد ،تماماً به خداوندگار وقف کنند .اين
زندگي در بطن کليسا ،کامالً به خدا تقديم ميشود ،اما در نهان و بدون تظاهرات
بسيار و صومعه قابل رؤيت؛ اين تقديس همراه با اسقفي برگزار ميشود که
شخصْ مستقيماً به او وابسته است .چرا در اين راستا که با کشف و شهود حکيم
پارسي ،و نيز با وضعيت کنوني کشور ما ،چنين پيوندي دارد ،جستجو نکنيم؟
اينک چند توضيح در اين باره ارائه ميدهيم.
تاريخچه:
اين دعوتي بسيار قديمي است :آن از زمان رسوالن وجود داشته است .حضرت
لوقا دربارهيکي از نخستين شماسان ميفرمايد« :او را چهار دختر باکره بود که
نبوت ميکردند( ».اع  ،)9:21و حضرت پولس نيز ميفرمايد« :باکره در امور
خداوند ميانديشد تا هم در تن و هم در روح مقدس باشد-1( ».قرن  .)34:7اين
دعوت بالفاصله از سوي کليسا مورد تصديق قرار گرفت .آن را محافظت کرده،
جايگاهي واال به آن دادند ،براي مثال با دادن جايگاهي افتخارآميز در مراسم
232

آيين نيايش؛ براي آن ،رسالههايي نوشته شد که مشهورترين آنها ،رسالههاي
ترتوليان و قديسْ آمبروز است .مرداني که «پاکدامنان» ناميده ميشدند ،سريع ًا
در شراکت در همان عطيه زندگي ميکردند .نمونه آنان بعدها الهامبخش تجرد
کشيشي شد.
از همان سده چهارم ،براي زناني که در دنيا زندگي ميکردند و نيز براي
راهبههاي صومعهها ،آييني براي تقديس وجود داشت .اين شکل از تقديس بعداً
رها شد و جاي خود را به زندگي رُهباني داد و سرانجام در سال  ،1927بهطور
کامل حذف گرديد .آن بعد از وايتکان دوم مجدداً برقرار گرديد .در  31ماه مه
« ،1970جماعت عبادت الهي» آييننامه جديدي براي تقديس منتشر ساخت.
اصالحات آيين نيايش که در شوراي واتيکان دوم صورت گرفت ،بار ديگر اين
امکان را پديد آورد که زنان بهعنوان «باکرههاي تقديسشده» در دنيا زندگي
کنند .نظام رُهباني «باکرههاي تقديسشده» بنيانگذاري جز خودِ کليسا ندارد،
کليسايي که از راز مريم الهام گرفته است .اين دعوت پيش از هر امري ،کليسايي
است .برخالف ساير نظامهاي رهباني« ،نظام باکرهها» نه قاعدهاي دارد و نه
ساختاري گروهي .باکرههاي تقديسشده ،در کنار راهبان ،راهبهها ،زهدپيشگان
و اعضاي نهادهاي غيرمذهبي ،از سوي حقوق کانن کليسا مورد تصديق قرار
دارند« :به اين شکلهاي زندگي تقديسشده ،نظام باکرهها افزوده ميشود :ايشان
که تصميم گرفتهاند مسيح را به شيوهاي عاجلتر پيروي کنند ،توسط اسقف
حوزه اسقفي براي خدا تقديس ميگردند ،البته مطابق آيين نيايشي تصويبشده؛
اين باکرهها به شکلي عرفاني ،با مسيح ،پسر خدا ازدواج کردهاند و وقف خدمت
کليسا شدهاند ».اين تقديس علني است.
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باکرههاي تقديسشده در دنيا زندگي ميکنند «بدون اينکه از دنيا باشند».
تعداد ايشان امروز در فرانسه حدود  400نفر است و تعدادشان در ساير کشورها
رو به افزايش است.
باکره تقديسشده چيست؟
او زني است که همچون همسر مسيح ،به منظور خدمت به کليسا ،براي خدا
تقديس و وقف شده است .او را اسقف بهواسطه آيين نيايشي علني و باشکوه ،در
حالت زندگي مشخص ،تقديس ميکند.
او «باکره» است ،زيرا کليسا باکره است؛ اين دعوت به بکارت است« :شما را
به يک شوهر نامزد ساختم تا باکرهاي عفيفه به مسيح سپارم-2( ».قرن .)2:11
کسي که تقديس را دريافت ميکند ،بهواسطه «تصميمي برگشتناپذير» ،خود
را متعهد ميسازد تا از طريق آيين نيايش« ،در بکارت دائمي زندگي کند».
چنين انتخابي مستلزم تعهدي بالشرط براي پيروي از مسيح است ،آنگونه که
به شکلي بنيادين ،انجيل مطالبه ميکند.
او «همسر» است ،زيرا مسيح کليسا را که همسرش ميباشد دوست ميدارد.
اين دعوتي است به نامزدي« .خداوندت تو را به نکاح در خواهد آورد» (اش
.)5:62
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جريان تقديس:
اين تقديس توسط اسقف حوزه اسقفي اعطا ميشود .مراسم معموالً در يک
روز جشن ،و در طول راز سپاسگزاري صورت ميپذيرد .سپس در دفترهايي که
در بايگاني حوزه اسقفي به اين منظور تهيه شده ،ثبت ميگردد.
جريان آن به اين شکل است:
«مراسم ورودي» .پس از تحيات اوليه ،اسقف ميتواند بهاختصار ،زني را که
درخواست دريافت تقديس باکرهها را کرده ،به جماعت معرفي کند.
سپس آيين نيايش به روال عادي ادامه مييابد تا آيين کالم که طي آن اين
دعا انجام ميشود:
اي خدا که به خواهر ما الهام بخشيدي که بکارت را حفظ کند ،لطف فرموده،
عمل خود را در او کامل ساز .به منظور آنکه هديهاش کامل باشد ،به او عطا فرما
که تا به آخر وفادار باقي بماند .بهواسطه عيسي مسيح.
سپس آيين کالم به روش معمول انجام ميشود .آنگاه اسقف موعظه ميکند.
«مراسم تقديس .دعوت و مکالمه» .اسقف شخص داوطلب را فرا ميخواند و
او پاسخ ميدهد« :لبيک» .سپس مکالمهاي ميان اسقف و داوطلب صورت
ميگيرد( :اسقف ):آيا ميخواهيد تمام زندگي خود را در تصميم خود به بکارت
به منظور تقديس و وقف به خدمت خداوند و کليسايش حفظ کنيد؟ (داوطلب):
بله ،ميخواهم( .اسقف ):آيا ميخواهيد مسيح را مطابق انجيل پيروي کنيد،
بهطوري که زندگيتان همچون شهادت بر محبت ونشانهملکوت آتي ظاهر شود؟
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(داوطلب ):بله ،ميخواهم( .اسقف ):آيا ميخواهيد به خداوندگار عيسي مسيح،
پسر خداي متعال تقديس و وقف شويد و او را همچون همسر خود تصديق
کنيد؟ (داوطلب ):بله ،ميخواهم.
بهدنبال آن دعاي مکالمهاي قديسين ميآيد و اسقف با دعاي زير آن را ختم
ميکند:
اي خداوند ،به کليسايت که در دعا است ،گوش فرا ده :در محبت خود ،بر
اين زني که فرا خواندهاي ترحم فرما؛ او را در طريق نجات هدايت کن ،تا آنچه
را که تو را خشنود ميسازد آرزو کند ،و هميشه براي انجام آن کوشا باشد.
بهواسطه عيسي مسيح ،خداوندگار ما.

«تصميم به بکارت» باکره تقديسشده آينده زانو ميزند و دستهاي خود را
در دستان اسقف مينهد و ميگويد:
اي پدر ،با فيض خدا ،در برابر تو و در برابر کليسا ،تصميم برگشتناپذير خود
را براي زندگي در پاکدامني و پيروي مسيح اعتراف ميکنم .تعهد مرا بپذير ،و
خواهش ميکنم به من تقديس را عطا بفرمايي.
«دعاي باشکوه براي تقديس باکرهها»
اسقف با دستان درازشده ،دعاي تقديس را ميگويد :
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اي خداوند ،خداي ما ،تو که ميخواهي در انسان ساکن شوي ،تو در آناني
که براي تو تقديس و وقف شدهاند ساکني ،تو دلهاي آزاد و پاک را دوست داري.
تو بهواسطه عيسي مسيح ،پسرت ،که بهواسطه او همه چيز ساخته شد ،صورت
خود را در فرزندانت که در اثر گناه تغيير شکل داده بود ،احيا مينمايي .تو نه
فقط ميخواهي ايشان را به معصوميت نخستين ايشان باز گرداني ،بلکه همچنين
ميخواهي ايشان را به تجربه برکات عالم آينده هدايت فرمايي؛ و از هماکنون
ايشان را فرا ميخواني تا در حضور تو مانند فرشتگان در برابر تو بايستند.
اي خداوند ،به خواهر ما (نام خواهر) بنگر :او در پاسخ به دعوت تو ،خود را
تماماً به تو تقديم ميکند؛ او تصميم خود را براي حفظ پاکدامني و تقديس
هميشگي خود به تو ،به دستهاي تو سپرده است.
(چگونه انساني گوشتي ميتواند خواستههاي طبيعي را مهار کند ،با اراده
آزاد از ازدواج چشم بپوشد ،و از همه نوع محدوديت عبور کند ،مگر آنکه تو ،اي
خداوند ،اين اشتياق را در او بيفروزي ،اين شعله را تغذيه نمايي ،و قدرت تو آن
را نگاه دارد؟)
تو فيض خود را بر جميع قومها فرو ميريزي ،و از تمام ملتهاي جهان،
پسران و دختران براي خود بر ميگيري ،بيشمارتر از ستارگان آسمان ،همآناني
را که وارثان عهد نوين هستند ،فرزنداني که از روحالقدس زاده شدهاند ،و نه از
گوشت و خون.
و در ميان همه عطيههايي که اينچنين فرو ريختهاي ،فيض بکارت هست:
آن را براي هر کس که ميخواهي ،نگاه ميداري.
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بهواقع ،اين روح قدوس تو است که از ميان قومت ،مردان و زناني را بر
ميانگيزد که از عظمت و قداست ازدواج آگاهاند ،اما قادرند از اين وضعيت چشم
بپوشند تا از هماکنون به واقعيتي بچسبند که پيشنمود ميکند ،واقعيت اتحاد
مسيح و کليسا.
(خوشا به حال آناني که زندگي خود را وقف مسيح ميسازند و او را همچون
سرچشمه و علت بکارت تصديق مينمايند .ايشان انتخاب کردهاند تا کسي را
دوست بدارند که شوهر کليسا و پسر مادر باکره است!)
اي خداوند ،حمايت و حفاظت خود را به اين زن که در حضور تو است عطا
فرما ،به او که از تقديس خود ،فزوني اميد و قوت را انتظار ميکشد.
بادا که روح شرير که ميکوشد زيباترين تقديرها را با شکست مواجه سازد،
هرگز نتواند درخشش پاکدامني او را تيره و تار سازد ،و او را از اين شرط که
ثروت هر زني نيز هست ،محروم نمايد.
بهواسطه فيض روح قدوست ،بادا که در او پيوسته درايت و سادگي ،ماليمت
و حکمت ،صالبت و ظرافت ،خويشتنداري و آزادي باشد.
بادا که وجودش از محبتْ سوزان باشد و چيزي را بيرون از تو دوست ندارد؛
شايسته تمام ستايشها باشد ،بيآنکه به آن ببالد؛ بکوشد تو را جالل دهد ،با دلي
طاهرشده ،در بدني تقديسشده؛ با محبتْ از تو بترسد ،با محبتْ تو را خدمت
کند.
و تو ،اي خدايي که هميشه وفادار هستي ،تو فخر او ،شادي و محبت او باش؛
براي او تسلي در رنج ،نور در شکها ،و ياري در بيعدالتي باش؛ در آزمايشها
بردباري او باش ،در فقرْ ثروت او ،در محروميتْ خوراک او ،در بيماري شفاي او.
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بادا که در تو از همه چيز برخوردار باشد ،زيرا او تو را بر همه چيز ترجيح داده
است.
بهواسطه عيسي مسيح ،پسرت ،خداوندگار و خداي ما که با تو و روحالقدس
سلطنت ميکند،
اکنون و تا ابداآلباد.
دادن نشانههاي تقديس .آنگاه تقديسشدگان جديد حجاب را دريافت
ميدارند ،و اگر مناسب باشد ،انگشتري ،کتاب دعاي کليسا ،و نور را.

239

فصل دهم

نشانه بودن امروز
نشانه بودن در کليسا
مطابق اصلي که در مجمع سال  1987اعالم شده ،و توسط
( Christifideles Laiciبند  )51گزارش گرديده« ،زنها بدون تبعيض در
حيات کليسا شراکت ميجويند ،حتي براي مشورتها و اتخاذ تصميمات ».و
حتي ،بر اساس پيشنهاد مجمع ،زنان «بايد در تهيه اسناد شباني و اقدامات
رسالتي سهيم گردند؛ ايشان بايد بهعنوان همکاران رسالت کليسا ،در خانواده،
در مشاغل ،و در جامعه مدني مورد تصديق قرار گيرند».
باکره تقديسشده ،بهواسطه دعوت خاص خويش ،بايد جاي خود را در
شوراهاي مختلفِ غيرروحانيون بيابد تا درايت ،مالطفت ،پذيرش ديگري يا
زنانگي خود را به آنها بياورد.
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نشانه بودن دروني بدون نشانههاي ظاهري
همچنين ،باکره تقديسشده ،بدون هيچنشانهمشخصکننده ظاهري ،بايد به
مالقات مردم برود ،يعني آناني که بهداليل مختلف ،ميخواهند به خدا ايمان
بياورند ،اما نميتوانند يا آن را رد ميکنند .نبودِ نشانههاي ظاهري به اين باکره
اجازه ميدهد ايشان را واقعاً مالقات کند ،بيآنکه ايشان بر او برتري داشته باشند.
و او بهخاطر حالت ماليم ،فروتن ،پذيرا ،مانند مريم باکره ،خواهد توانست ايشان
را کمکم بهسوي کشف مسيح هدايت کند ،همان مسيح که راه راستي و حيات
است .در اين مفهوم ،باکره تقديسشده اقبالي است براي کليسا ،زيرا ميتواند در
کليسا در زمينه اين مالقاتها شهادت دهد ،و بهواسطه شهادت خود ،راهي را
به شبانان الهام ببخشد تا ايشان نيز به مالقات اين اشخاص بروند.
در دنيا بدون اينکه از آن باشند
باکره تقديسشده در دنيا زندگي ميکند و زندگي خود را مانند همه مردان
و زنان اين دنيا سپري ميکند .او کار ميکند ،ماليات ميپردازد ،اموال خود را
اداره ميکند و غيره ...بدينسان ،او از طريق زندگياش ،به کساني که در زندگي
رنج ميکشند نزديک است و ميتواند در ايشان فزوني قوت و اميد را در مقابل
مشکالتي که به آنها بر ميخورند بر انگيزد ،و خودش نيز ممکن است با همين
مشکالت مواجه باشد .همچنين ،باکره تقديسشده اين رسالت را دارد که دعا
کند .بنابراين ،از طريق دعايش ،کساني را که مالقات ميکند و رنج ميکشند،
حمايت ميکند.
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زندگي در پاکدامني
باکره تقديسشده در پاکدامني زندگي ميکند .او براي آناني که به وي بر
ميخورند و او اين زندگي همراه با پاکدامني را بر ايشان آشکار ميسازد ،نشانهاي
است از اين امر که امکان دارد در دنياي کنوني که در آن ،شکوفايي به معني
انواع لذتها ميباشد ،شکوفايي خود را در زندگياي يافت که معطوف به عالئقي
غير از اينها است ،مانند شادي اعطاي خويشتن در دوستي يا برادري.
مريم همچون الگو
رهاشدگي به خداوند« ...اينک کنيز خداوندم .مرا بر حسب سخن تو واقع
شود( ».لو .)38:1
مريم بههنگام اعالن آبستني ،از تحيت جبرائيل فرشته مضطرب شد .با اين
حال ،او به خداوند اعتماد ميکند ،بيآنکه خوب درک کند .او خود را به دستهاي
خداوند رها ميسازد ،بدون هيچ قيد و شرطي« :مرا بر حسب سخن تو واقع
شود!» باکره تقديسشده در همين رهاشدگي به خداوند زندگي ميکند ،و
مطمئن است که او هميشه يار و ياورش خواهد بود ،حتي اگر اغلب اوقات ،اين
امر به شکل پنهان ،در خلوت دل صورت گيرد.
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 ...و فروتني .مريم همچنين درک ميکند که خداوند او را براي خدمت فرا
ميخواند .در اينجا نيز او خود را رها ميسازد و فروتني خود را بر ما آشکار
ميفرمايد و ميگويد« :اينک کنيز خداوندم ».اين سخن نخستين مريم بازتابي
است از آنچه پسرش به شاگردانش خواهد گفت« :من آمدهام تا خدمت کنم ،نه
آنکه به من خدمت کنند».
شادي« .جان من خداوند را تمجيد ميکند و روح من به رهاننده من خدا به
وجد آمد( ».لو .)47-46:1
مريم وقتي شتابان نزد خويش خود اليزابت ميرود تا خبر خوش آمدن
نجاتدهنده را در بطن خود به او اعالم نمايد ،در شادي کامل است .براي باکره
تقديسشده نيز مانند مريم ،زيستن براي محبت خدا منبع شادي عظيمي است،
وجدي حقيقي .اين شادياي است که روحالقدس به کسي عطا ميکند که ايمان
دارد خدا نجات را در عيسي مسيح به ما ارزاني ميدارد.
« ...بر حقارت کنيز خود نظر افکند( ».لو  .)48:1به شکلي متناقضنما ،مريم
به اين شادي عظيم دست مييابد ،زيرا پذيرفت تا حالتي فروتنانه در برابر خداوند
پيشه کند .پسرش بعدها خواهد گفت« :هر که خود را پست سازد ،سرافراز
خواهد گرديد ».مريم از قبل در اين شادي زندگي ميکند و ما را فرا ميخواند
تا با اتخاذ فروتني در حضور خداوند ،در آن سهيم گرديم.

243

سکوت بيروني و زندگي سخت دروني« .و مادر او تمامي اين امور را در خاطر
خود نگاه ميداشت( ».لو .)51:2
وقتي والدين عيساي نوجوان او را که «بهآرامي» ايشان را ترک گفته بود تا
به معبد باز گردد يافتند ،نه حالت او را درک کردند و نه شيوه توجيه خود را:
«آيا نميدانستيد که بايد در خانه پدرم باشم؟» اما مريم «تمامي اين امور را در
خاطر خود نگاه ميداشت ».مانند مريم ،باکره تقديسشده شديداً در تأمل بر
کالم خدا زندگي ميکند ،براي مثال ،براي آنکه خود را در اختيار خداوند قرار
دهد .همچنين ،زندگي دروني او «با وفاداري» به وقف خويش به خداوند ،صرف
برادران و خواهراني ميشود که هر روز ،در محل کار و فعاليتهاي مختلف خارج
از کار ،با آنها برخورد ميکند .اين زندگي دروني و نهاني ،خصوصيت باکره
تقديسشده است که در دنيا زندگي ميکند ،به شيوه خميرمايه در خمير ،تا آن
را ور بياورد.
در اعتماد به مسيح« .هر چه به شما گويد ،بکنيد( ».يو .)5:2
در طول عروسي قانا ،مريم متوجه ميشود که شراب تمام شده است .گويا او
نخستين کسي است که به اين امر پي ميبرد .سپس با اعتماد مطلق به پسرش،
به خدمتکاران ميگويد« :هر چه به شما گويد ،بکنيد!» مانند مريم ،باکره
تقديسشده نسبت به نشانههاي نهانياي که در زندگي خودش پيش ميآيد،
حساس است ،نشانههايي که مشخص ميسازند چگونه بايد کساني را که سر
راهش قرار ميگيرند ،ياري دهد .و نيز مانند مريم ،باکره تقديسشده اعتماد
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عظيمي به خدا ميکند ،خدايي که به او اجازه ميدهد زندگياش را در اين دنيا
به پيش ببرد .اعتمادْ نيروي محرکه و پشتيان او است.
دلسوزي در رنج« .و پاي صليب عيسي ،مادر او ...ايستاده بودند( ».يو .)25:19
مريم در اين لحظه از زندگي خود ،در رنج پسرش شراکت ميکند .اين
شراکت در سکوت انجام ميپذيرد .باکره تقديسشده ،مانند مريم ،ميداند چگونه
نزديک کساني حضور داشته باشد که رنج ميکشند .اين حضور ميتواند به معني
گوش سپردن با توجه ،داشتن چشمي که داوري نميکند ،يا دلي که در مقابل
جراحت شخصي ديگر گشوده است ،باشد .اين حضور در فروتني و در دعاي
درخواست از خداوند صورت ميپذيرد ،خداوندي که بهخاطر محبت به ما ،بر
صليب مرد.
پذيرش همسايه« .چون عيسي مادر خود را با آن شاگردي که دوست
ميداشت ايستاده ديد ،به مادر خود گفت” :اي زن ،اينک پسر تو “.و به آن
شاگرد گفت” :اينک مادر تو( »“.يو .)27-26:19
مانند مريم در پاي صليب که آن شاگردي را که عيسي دوست ميداشت،
مانند پسر خود پذيرفت ،باکره تقديسشده نيز بايد دلي داشته باشد که کسي
را که سر راهش قرار ميگيرد بپذيرد .پذيرش حالتي است که شخص مسيحي
را مشخص ميسازد .باکره تقديسشده که نشانهاي است براي همه
تعميديافتگان ،نسبت به ديگري دلي گشوده دارد .زيرا برخوردي که با حالت
پذيرش صورت ميگيرد ،کسي را که اينچنين پذيرفته شده ،بزرگ ميسازد.
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دعا و مشارکت با رسوالن« .و جميع اينها [رسوالن] با زنان و مريم مادر
عيسي ...به يکدل در عبادت و دعا مواظب ميبودند( ».اع .)14:1
همانطور که قبالً گفته شد ،دعا عنصري اساسي از زندگي باکره تقديسشده
است .و او مانند مريم ،اين رسالت را دارد که با شبانان کليسا و براي آنان دعا
کند ،تا ايشان را حمايت نمايد و با آنان در مشارکت باقي بماند ،و از اين طريق،
فرمايش عيسي را نگاه دارد که فرمود« :در محبت من بمانيد ».اين دعا که با
وفاداري انجام ميشود ،به کليسا اجازه ميدهد تا روحالقدس را دريافت کند و
بدينسان ،در «يکدلي» زندگي نمايد.
 -۳رساله در باب روزه
استدالل :روزه پاکْ نجاتبخش و مقبول است
 -1روزه پاک در نظر خدا گرانبها است و همچون گنجي در آسمان نگاه
داشته ميشود .آن سالحي است عليه شرير (افس  ،)16-14:6سپري است که
تيرهاي دشمن 216را دريافت ميکند.
من اين را از قضاوت شخصي خود نميگويم ،بلکه بر اساس کتب مقدس که
از پيش به ما نشان دادهاند که روزه 217هميشه براي روزهداران واقعي مفيد بوده
است.
 216بايد اضافه کرد :تيرهاي آتشين (دشمن) .افراهات پس از توصيف نحوۀ بناي «خانه» (بهوسيله ايمان
و محبت) ،آنچه را که اين خانه را پر ميسازد و بنا ميکند ،نشان ميدهد ،يعني اعمال نيکوي روزه و
دعا را که گنج آسماني و مرواريد گرنبها هستند (ر.ک .مت 21-19:6؛ لو 34-33:12؛ مت
 ،)56-44:13همان چيزي که آن جوان ثروتمند نتوانست به دست آورد ،زيرا نخواست خود را از دارايي
خود محروم سازد (ر.ک .مت  ،)21:19و براي کساني آماده شده که محبت ميکنند (ر.ک-1 .قرن .)9:2
 217منظور روزۀ پاک است.
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مفهوم روزه پاک :ده روش براي روزه گرفتن
دوست من ،در واقع روزه فقط (اجتناب از) نان و آب نيست ،بلکه چندين
روش براي روزه گرفتن وجود دارد:
قطعاً کسي هست که از نان و آب پرهيز ميکند تا آن هنگام که گرسنه و
تشنه شود.
اما کسي هست که پرهيز ميکند تا باکره بماند ،که گرسنه است و نميخورد،
تشنه است و نمينوشد ،و اين روزه بهتر است.
همچنين کسي هست که از طريق تقدس 218پرهيز ميکند ،زيرا اين نيز روزه
است،
و کسي هست که از گوشت پرهيز ميکند ،از شراب يا بعضي خوراکها.
کسي هست که با نهادن دري بر دهانش پرهيز ميکند تا سخنان زشت

219

بر زبان نياورد،
و کسي هست که از خشم پرهيز ميکند ،که اين تمايل را در خود سرکوب
ميکند که چيره شود.
کسي هست که از اموال پرهيز ميکند تا خود را از بندگي آنها تهي سازد،220
و کسي هست که از هر نوع بستري پرهيز ميکند تا در دعا بيدار 221بماند.
 218يعني نداشتن روابط زناشويي.
 219سخنان تعصبآميز.
 220براي خدمت خداوندگارش
 221اين موضوع زندگي فرشتهگونه است ،مانند «بيداران» آسمان (فرشتگان) که پيوسته در حضور خدا
هستند.
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کسي هست که در آزمايشها ،از چيزهاي اين دنيا پرهيز ميکند تا دشمن او
را نکوبد،
و کسي هست که با ماندن در سوگ 222پرهيز ميکند ،تا خداوندگارش را در
مشکالت خشنود سازد.
و باالخره ،کسي هست که همه اينها را متحد ميسازد تا از آنها روزهاي واحد
ايجاد کند.
بهگونهاي که کسي که از خوراک ميپرهيزد تا زماني که گرسنه شود ،چنانچه
از خوردن و نوشيدن پرهيز کرده و اين روزه ناميده ميشود ،اما اگر خوراک يا
نوشيدني ميل کند ،روزه خود را شکسته است ،به همين شکل است کسي که
(از تمام آنچه گفتيم) بپرهيزد :اگر گاه به گاه اين يا آن يکي از اين (روزهها) را
بشکند ،آنگاه اين براي او روزه به حساب نميآيد .کسي که فقط يکي از اين
(روزهها) را ميشکند ،اين براي او مانند کسي که با شکمبارگي ميخورد و
مينوشد ،به حساب نميآيد.
کسي که بهطور اتفاقي روزه خود را ميشکند ،زيرا گرسنه است ،گناهش
زياد وخيم نيست .اما کسي که خود را (از تمام آنچه گفتيم) وقف پرهيز کرده
و آن را با اين يا آن چيز ميشکند ،گناهش بزرگ است ،و نه کوچک.
هفت نو روزه پاک در عهدعتيق
 -2پس دوست من ،دربارهتجليات روزه پاک ،به من گوش فرا ده.

 222اين واژگان ديرنشيني است« :گريه کردن» مترداف با «راهب» است.
 223کسي که بهواسطۀ نذرش« ،نذيره» شده است
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223

هابيل ،قبل از هر کس ديگري ،با هديه خود روزه پاک را نشان داد ،سپس
خنوخ که خدا از وي راضي بود (پيد 24:5؛ بنسي 16:44؛ عبر ،)5:11
نوح که در نسلي فاسد ،درستکاري را نگاه داشت (پيد ،)9:6
ابراهيم ،بهواسطه ايمانش که به اعال درجه رسيد (بنسي ،)19:44
يعقوب ،بهدليل سوگند اسحاق ،زيرا خدا را شناخت (پيد ،)33-25:32
يوسف ،بهدليل رحمتش و مديريت نيکويش.
در خصوص جميع اين افراد ،پاکيشان 224جاي روزه کامل را در پيشگاه خدا
گرفت ،زيرا بدون پاکي دل ،روزه پذيرفته شده نيست.
روزه واقعي ،پرهيز از شرارت است
دوست من ،به ياد آور و ببين که امري عالي است که انسان دلش را پاک
سازد ،زبان خود را نگاه دارد ،و دستان خود را از (انجام) بدي باز دارد ،مطابق
تمام آنچه در باال برايت نوشتم.
در واقع ،درست نيست که انسان عسل و افسنتين را در هم آميزد .225اگر
بهواقع از نان و آب ميپرهيزيم ،نبايد ناسزا و نفرين را به روزه خود بياميزيم.
زيرا خانه تو که همانا معبد خدا است ،يک در بيشتر ندارد ،و اي انسان،
شايسته نيست که از اين در که پادشاه از آن داخل ميشود ،فضله و گِل بيرون
بيايد.
 224کلمۀ «پاکي» که پيوسته در اين رساله و در رسالۀ بعدي تکرار ميشود ،مترادف است با کلمۀ
«عدالت» (آرامي :ضديقوتا) .همين امر در زبان عبري در اين دوره مشاهده ميشود .آنچه که پاک است،
از اختالط ناهمگن به دور است (اختالط عسل و افسنتين ،چند خط پايينتر) .ممنوعيت اختالط و آميزش،
مبتني است بر الو  19:19و تث .11-9:22
 225آميزههاي شيرين و تلخ نزد گذشتگان ،که در امث  4-3:5نيز آمده است .افسنتين نه فقط تلخ است
(لو 15:3؛ مکا  ،)11-10:8بلکه سم نيز هست (تث 17:29؛ ار 14:9؛ عا .)12:6
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بادا که انسان با پرهيز از تمام اين رذايل ،بدن و خون مسيح را دريافت کند
و بر دهان خود نگهباني دهد ،دهاني که از آنْ پسر پادشاه وارد ميشود.
اي انسان ،تو حق نداري از دهان خود سخنان ناپاک بيرون آوري .گوش فرا
ده به آنچه که احياکننده ما ميفرمايد« :نه آنچه به دهان فرو ميرود انسان را
نجس ميسازد ،بلکه آنچه از دهان بيرون ميآيد ،انسان را نجس ميگرداند».
(مت 11:15؛ مر .)14:7

داليل از کتابمقدس :دو شاهد :موسي و ايليا
 -3پس موسي نيز روزهاي پاک گرفت ،آن هنگام که بر کوه برآمد و شريعت
را براي قوم خود آورد.
او بهواسطه دو بار روزه چهلروزه قوي گرديد (خروج 18،24؛ 28:34؛ تث
 )18:8و جاللي افزونتر يافت و پوست چهرهاش درخشان شد (خروج 29:34؛
-2قرن .)7:3
او «غضب» را از قوم خويش برگرداند و ايشان از ميان نرفتند

226

(خروج

11:32؛ .)9:34
ايليا ،آن مرد قوي نيز مانند موسي روزه گرفت آن هنگام که تحت تعقيب
ايزابل قرار داشت ،و روزه گرفته ،بهمدت چهل روز تا حوريب راه رفت (-1پاد
.)8-3:19
 226بعضي نسخهها :به فراموشي سپرده نشدند.
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خدا در همان جايي که با موسي سخن گفته بود و خود را بر او مکشوف
ساخته بود ،به ايليا امر کرده ،فرمود« :روانه شده ...ييهو ابن نمشي را به پادشاهي
اسرائيل مسح نما ،و اليشع بر شافاط را که از اَبَل محوله است ،مسح کن تا به
جاي تو نبي بشود-1( ».پاد .)16-15:19
او از مکاشفه خداوندش در روزه کاملش شاد شد ،همانگونه که موسي
بههنگام دو بار روزه چهلروزهاش شاد گرديد ،آن هنگام که غضب خدايش را از
قوم خود برگردانده بود و لوحهاي عهد را که به انگشت خدا حک شده بود ،فرود
آورد.
اين دو تن جالل را در روزه خود يافتند و بهواسطه آن کامل شدند.
دليل متضاد :روزه فريبکارانه ايزابل
 -4اما همچنين ميخواهم روزه شخص بيدين را به تو نشان دهم که خون
ميريزد و پذيرفته نميشود :روزه ايزابل را ،آن تحريککننده اخاب را که اسرائيل
را تاريک ساخت-1( 227پاد .)25:22
او بهواقع نامهاي به نام اخاب نوشت و آن را به پسران يزرعيل فرستاد ،به
مردان بيديني که از ايزابلِ بيدين اطاعت ميکردند (-1پاد .)8:21
اين است آنچه او در ايننامهبيدينانه نوشت و گفت« :به روزه اعالن کنيد و
نابوت را به صدر قوم بنشانيد .و دو نفر از بنيبليعال را پيش او وا داريد که بر او

 227بعضي نسخهها :گمراه ساخت.
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شهادت داده ،بگويند که تو خدا و پادشاه را کفر گفتهاي .پس او را بيرون کشيده،
سنگسار کنيد تا بميرد-1( ».پاد .)10-9:21
دوست من ،اين است آنچه ايزابل براي آنان نوشت« :دو نفر از بنيبليعال را
پيش او وا داريد» ،گويي ايشان را بر اساس شريعت مقدس ميفرستاد ،زيرا در
شريعت مکتوب است« :از گواهي دو يا سه شاهد ،آن شخصي که مستوجب
مرگ است کشته شود؛ از گواهي يک نفر کشته نشود( ».تث 6:17؛  .)15:19و
اين است آنچه مکتوب است« :اوالً دست شاهدان بهجهت کشتنش بر او افراشته
شود ،و بعد از آن ،دست تمامي قوم( ».تث .)7:17
اين زن به آنان نوشت که عليه نابوت شهادت دهند که به خدا و پادشاه کفر
گفته است .در اينجا نيز درنامه خود طوري نوشت که گويي گفتهاش مطابق
شريعت مقدس است که در آن مکتوب است :آن کس که به نام خدا کفر گفته
و نام مقدس او را بر زبان آورده و آن را لعنت کرده باشد ،سنگسار خواهد شد
(الو .)16:24
اما ايزابل هيچ دغدغه اين را نداشت که به نام خدا کفر گفته شود ،بلکه
دغدغه حرص و آز اخاب را داشت که به تاکستان نابوت چشم طمع دوخته بود.
و اخاب به ياد نميآورد که نوشته شده« :به هيچ چيزي که از آن همسايه تو
باشد ،طمع مکن( ».خروج 17:20؛ تث .)21:5
 -5اي ايزابل که فکر اخاب را تيره ساخته بودي ،کدام است آن خدايي که
نابوت او را لعن کرده بود؟ او همان است که تو قربانگاهش را واژگوي ساختهاي
يا او که انبيايش را کشتهاي (-1پاد !)14:19
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و کدام است آن پادشاه که نابوت او را لعن کرده بود؟ او که شريعت را زير پا
گذاشته بود و ميخواست ميراث نابوت را تصاحب کند.
پس اي ايزابل ،چرا آنچه را که در رأس احکام شريعت است بهجا نياوردهاي،
آنجا که مکتوب است« :تو را خدايان ديگر غير از من نباشد( ».خروج  ،)3:20و
تو ،اي ايزابل ،به پرستش بعل روي آوردهاي! و نيز مکتوب است« :تا خون بيگناه
در زميني که يهوه خدايت براي ملکيت به تو ميدهد ،ريخته نشود( ».تث
.)10:19
اي ايزابل ،ميبايست به ياد آوري که نوشته شده« :زمين را براي خوني که
در آن ريخته شود ،کفاره نميتوان کرد ،مگر به خون کسي که آن را ريخته
باشد( ».اعد  .)33:35آيا ترسيدي ،اي ايزابل ،آن هنگام که پر از حسادتِ
شرارتآميز بودي ،گويي نابوت خدا را لعن کرده بود ،حال آنکه او را لعن نکرده
بود؟
و نيز مکتوب است« :هر که خون انسان ريزد ،خون وي به دست انسان ريخته
شود( ».پيد  .)6:9ايزابل ،آن تحريککننده ،خون بيگناه نابوت را ريخته است.
به همين جهت ،در همان محلي که ايزابل خون بيگناه را در طول روزه
شريرانهاي که دستورش را داده بود ،ريخته بود ،در همان محلْ خون ايزابل
ريخته شد و سگان او را دريدند (-1پاد  .)19:21و اخاب که به مشورت او گوش
فرا داده بود ،سگان خونش را ليسيدند (-1پاد .)38:22

253

 -6حتي اگر ايزابل بر آن شد تا از شريعت دور شود ،چيزي که منجر به
هالکتش گرديد ،تا شريعت را نگاه ندارد ،شما اي مردان باطل ،اي پسران
يزرعيل ،چگونه نامهاي را پذيرفتيد که در آن روزهاي بيدينانه امر شده بود و
در آن شهادت دروغ و ريختن خون نوشته شده بود؟ در کدام نسل شنيدهايد که
گفته شده باشد« :روزه بگيريد و خون بيگناه را بريزيد»؟ پس چرانامه شريرانه
و شهادت دروغ را رد نکرديد؟
پس اخاب و ايزابل بهخاطر ريختن خون بيگناه نابوت ،با داورياي عادالنه
مجازات شدند ،و پسران يزرعيل که از ايزابل اطاعت کرده بودند ،با داورياي
عادالنه مجازات شدند.
در واقع ،هوشع نبوت کرده و گفته بود« :بعد از اندکزماني ،انتقام خون
يزرعيل را از خاندان ييهو خواهم گرفت( ».هو  .)4:1زيرا ييهو حساب خون نابوت
را از خاندان ايزابل و خاندان اخاب خواسته بود ،و پسران يزرعيل را در معبد بعل
از ميان برده بود ،زيرا خون نابوت بر ايشان بود ،همانگونه که ييهو در روز
مجازات گفت« :هر آينه خون نابوت و خون پسرانش را ديروز ديدم-2( ».پاد
 .)26:9اما براي او انتقامي بود و روزهاي که پسران يزرعيل گرفتند ،براي
محکوميت ايشان بود.
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دليل متضاد ديگر :بازگشت اهالي نينوا
 -7پسران نينوا روزهاي پاک گرفتند ،آن هنگام که يونس ايشان را به بازگشت
موعظه کرد.
در نتيجه ،مکتوب است :ايشان هنگامي که موعظه يونس را شنيدند ،روزهاي
دائمي و استغاثهاي بيوقفه اعالن کردند ،و بر پالس و خاکستر نشستند .ايشان
جامههاي لطيف خود را از تن بهدر کردند و به جايش ،پالس پوشيدند .سينههاي
مادران را از شيرخوارگان باز داشتند ،و علوفه را از بهايم و احشام.
بهواقع ،اين است آنچه نوشته شده« :و چون پادشاه نينوا از اين امر اطالع
يافت ،از کرسي خود برخاسته ،رداي خود را از بر کند و پالس پوشيده ،بر
خاکستر نشست .و پادشاه و اکابرش فرمان دادند تا در نينوا ندا در دادند و امر
فرموده ،گفتند که مردمان و بهايم و گاوان و گوسفندان چيزي نخورند و نچرند
و آب ننوشند .و مردمان و بهايم به پالس پوشيده شوند و نزد خدا بهشدت
استغاثه نماند و هر کس از راه بد خود و از ظلمي که در دست اوست ،بازگشت
نمايد .کيست بداند که شايد خدا برگشته ،پشيمان شود و از حدت خشم خود
رجوع نماد تا هالک نشويم( ».يون .)9-6:3
و اين است آنچه مکتوب است« :پس چون خدا اعمال ايشان را ديد که از راه
زشت خود بازگشت نمودند ،آنگاه خدا از باليي که گفته بود که به ايشان برساند
پشيمان گرديد و آن را بهعمل نياورد( ».يون .)10:3
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نميگويد« :خدا پرهيز از نان و آب ،با پالس و خاکستر ديد» ،بلکه ميفرمايد:
«از راه زشت خود بازگشت نمودند .».زيرا پادشاه نينوا گناه کرده بود و گفت:
«هر کس از راه بد خود و از ظلمي که در دست او است بازگشت نمايد( ».يون
.)8:3
روزهاي که اهالي نينوا گرفتند ،روزهاي پاک بود و مقبول واقع شد ،آن زمان
که از راههاي بد خويش و از ظلمي که در دستانشان بود بازگشت کردند.
و روزهاي که اهالي نينوا گرفتند ،مقبول واقع شد ،زيرا شبيه به روزه پسران
يزرعيل نبود که در طول آن ،خون شخصي بيگناه ريخته شد.
بازگشت به استدالل :روزه واقعي همانا پرهيز از بدي است
 -8زيرا دوست من ،وقتي روزه ميگيريم ،بهترين راه ،پرهيز از شرارت
است.228
آن بهتر است از پرهيز از نان و آب ،بهتر است از خوار ساختن خويشتن ،خم
کردن گردن بهسان قالب و پوشاندن خود با پالس و خاکستر (اش ،)5:58
آنسان که اشعيا ميفرمايد.
بهواقع ،وقتي انسان از نان ،آب يا هر خوراک ديگري ميپرهيزد ،و خود را با
پالس و خاکستر ميپوشاند و جان خود را رنجور ميسازد ،چنين شخصي
محبوب ،زيبا و مقبول است.
اما آنچه مقبولتر است ،اين است که او خود را خوار سازد ،زنجيرهاي شرارت
را بگشايد ،و بندهاي فريبکاري را قطع نمايد.
 228محروميتهاي مختلف مادي فقط زماني مفهوم و ارزش مييابند که ْ
دل پاک باشد ،يعني آميخته به
تزوير يا شرارت نباشد.
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آنگاه «نور تو مثل فجر طالع خواهد شد و عدالت تو پيش تو خواهد خراميد.
تو مثل باغ سيراب و مانند چشمه آب که آبش کم نشود خواهي بود( ».اش
.)11-10 ،8 ،6:58
او همانند رياکاران نيست که چهرهاي براي خود ميسازند و صورت خود را
زشت ميگردانند تا روزه خود را اعالن کنند (مت .)16:6
از سرگيري استدالل :روزه مقبول خدا
 -9همچنين ببين ،مکاتب فريبکارانه ،ابزارهاي شرير را :229آنها روزه
ميگيرند و گناهان خود را به ياد ميآورند ،اما کسي نيست به آنان پاداش دهد.
چه کسي به مارسيون پاداش خواهد داد ،به او که خالق ما را سپاس
نميگويد؟
و چه کسي روزه والنتين را پاداش خواهد داد که موعظه ميکند که چندين
خالق وجود دارد و ميگويد که خداي کامل را نميتوان با دهان اعالم کرد و
ذهن نميتواند او را کاوش کند؟
چه کسي به پسران تاريکي پاداش خواهد داد براي تعليم ماني بيدين ،آنان
که همچون ماران در ظلمت ميمانند و فالبيني را در مکتب بابل بهعمل
ميآورند؟
ببين ،همه اينان روزه ميگيرند ،اما روزه ايشان پذيرفته نميشود.
 229اينها تنها اشاراتي هستند که به عقايد پيرامون شده است .در آثار افراهات ،هيچ نوشتۀ مستقيمي در
رد بدعتها يا محکوميت بتپرستان ديده نميشود .يگانه مخاطبين واقعي او ،يهوديان يا مسيحيان
يهودي گرا هستند ،زيرا جامعۀ مسيحي بايد ارتباط پيوسته يا گسستۀ خود را با ايشان با صراحت بيان
کند .يگانه دفاعيۀ حکيم پارسي مبتني است بر ارائۀ منسجم ايمان به مسيح موعود است (يعني اثبات بر
اساس کتابمقدس).
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دليل :روزه مقبول استر و مردخاي
 -10دوست من ،باز گوش فرا ده ،و به تو روزهاي مقبول نشان خواهم داد:
روزهاي که مردخاي و استر گرفتند( 230استر  ،)16:4و روزه ايشان سپر نجات
شد براي جميع پسران قومشان.
ايشان الفزنيهاي هامان ،آن ابداعکننده مشکالت را متوقف ساختند ،و
شرارتش بر سر خودش فرود آمد.
محاسبات فريبکارانه او بر خودش وارد آمد ،و آنگونه که ميخواست داوري
کند ،خودش داوري شد.
با ميزاني که ميخواست بسنجد ،خودش سنجيده شد ،و آنگونه که حساب
کرده بود که از ميان ببرد ،خودش از ميان برده شد.
او در تور گناهانش گرفتار آمد ،ثروتي که به آن ميباليد بهدنبالش نرفت و
حکمتش او را نجات نبخشيد.
از آنجا که او براي شرارتْ دانا بود ،غرورش پست شد ،حرمتش از او گريخت،
التفات (که از آن بهرهمند بود) از او منقطع شد ،و قدرتش خوار گرديد.
با ضربهاي که ميخواست بزند ،زده شد ،و به مرگي که ميخواست ديگران
را به آن دچار سازد خود دچار گرديد ،زيرا ميخواست تمام يهودياني را که تحت
سلطه اخشورش بودند ،به قتل برساند.
اما روزه مردخاي و استر سپري شد که تيرهاي هامان را دريافت کرد.
 230بايد به اهميتي که افراهات براي «قديسين محلي» قائل ميشود ،توجه کرد :دانيال ،اهالي نينوا ،و
خصوصا ً استر و مردخاي ،و نيز به اهميتي که براي شريران و قدرتمندان محلي قائل ميشود ،که در
اينجا هامان و اخشورش هستند .نمونۀ ايشان بايد تشويقي باشد براي جامعۀ مسيحي تحت آزار.
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هامان در شرارت خود گرفتار شد و شمشير نابودکننده او وارد قلبش شد.
کمانش که تيرهاي شرارت بر آن نهاده شده بود شکست ،همانگونه که
دربارهشريران مکتوب است« :شمشير ايشان به دل خودِ ايشان فرو خواهد رفت
و کمانهاي ايشان شکسته خواهد شد( ».مز  .)15:37آنچه که عليه هامان انجام
شد :در آن حال که چوبه داري براي مردخاي و پسرانش آماده کرده بود ،خودش
و پسرانش بر آن آويخته شدند (استر  .)10-9:7او در چاهي که کنده بود و در
دامي که نهاده بود ،خودش گرفتار شد .دامش بر او فرو آمد ،در تورهاي شرارتش
افتاد ،و انتهايش جاوداني بود.
انحراف از موضوع .ميدراش دربارهسرنوشت پسران اجاج و شائول
 -11اما دوست من ،چرا هامان از پادشاه درخواست کرد که تمامي يهوديان
از ميان برداشته شوند؟
به اين دليل که ميخواست انتقام پسران قومش گرفته شود و نام بنياسرائيل
محو شود ،آنگونه که ذکر عماليق از زير آسمان محو شده بود ،زيرا هامان يکي
از بازماندگان عماليقيان بود.
اين است آنچه مکتوب است :آن هنگام که هامان پسر همَداتاي اجاجي (استر
 )10 ،1:3نزد اخشورش پادشاه مکرم بود ،مردخاي همهروزه بر دروازه پادشاه
مينشست (استر  ،)21:2زيرا نور چشمياش ،استر به پيشگاه اخشورش پادشاه
برده شده و مقبول او گرديده بود ،بيش از تمام باکرههايي که يارانش بودند.
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استر وارد شده و به جاي ملکه وشتي نشسته بود ،و مردخاي همهروزه (استر
 ،)17:2از صبح ،بر دروازه پادشاه مينشست.
هامان شخص سوم در نزد پادشاه بود و در تمام مملکت او مکرم بود .هر که
بر دروازه پادشاه بود ،بهمحض ديدن هامان ،ميافتاد و در مقابل او سجده ميکرد
(استر  ،)2:3اما مردخاي در مقابل او بر نميخاست.
پس هامان به اين بهانه ،بر آن شد تا انتقام را بر پسران قوم او اجرا کند ،و
بهخاطر مجازات عماليقيان ،از ايشان حساب بخواهد (استر  .)6:3زيرا هامان از
نسل خاندان اجاج ،پادشاه عماليق بود ،همان که شائول بازآورده بود و سموئيل
وي را در حضور خداوند گردن زده بود (-1سمو  .)33 ،20:15و مردخاي از
خانواده خاندان شائول بود ،از قبيله بنيامين ،از پسران قيس (استر .)5:2
از آنجا که شائول عماليقيان را نابود کرده بود ،هامان ميخواست انتقام پسران
قوم خود را بهوسيله اسرائيل بگيرد ،و قتل اجاج را بهوسيله مردخاي بگيرد.
اما آن ديوانه نميدانست که عليه عماليق چه چيزي امر شده بود ،اين که
ذکرش از زير آسمان محو شود .در واقع ،در شريعت مقدس نوشته شده« :خدا
به موسي فرمود :به يوشع بن نون بگو تا مرداني برگزيند و با عماليق بجنگد».
(خروج .)9:17
يوشع مسلح شد و با عماليق جنگيد ،و عماليق بهواسطهنشانهصليب مغلوب
شد ،يعني بهواسطه دراز شدن دستان موسي.
وقتي آناني که در جنگ افتاده بودند هالک شدند ،عدهاي در خانه هنوز زنده
مانده بودند .آنگاه خدا به موسي فرمود« :اين را براي يادگاري در کتاب بنويس،
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و به سمع يوشع برسان که هرآينه ذکر عماليق را از زير آسمان محو خواهم
ساخت( ».خروج .)14:17
اما خدا نسبت به عماليقيان بردباري نشان داد ،تا بلکه ايشان بشنوند که در
کتب مقدس خدا نوشته شده که «ذکر عماليق را کامالً محو خواهم ساخت ،».و
به اين ترتيب ،توبه کنند و بهسوي ايشان باز گردند.
کاش بر ميگشتند! توبه ايشان مانند توبه اهالي نينوا ميشد که وقتي به
واژگوني تهديد شدند ،توبه را ظاهر ساختند و خدا غضب خود را از ايشان
برگرداند (يون )10:3؛
مانند توبه جبعونيان که با کنعانيان هالک نشدند (يوش ،)26-16:9
و مانند عطيه توبه راحاب (عبر  ،)31:11زيرا ايمان آورد.
حتي به عماليقيان نيز توبه عطا ميشد ،اگر ايمان ميآوردند ،آن هنگام که
خدا بهمدت  400سال نسبت به ايشان بزرگواري نشان داد (پيد !)16-13:15
اما بعد از تمام اين مدت ،خدا که ديد ايشان توبه نميکنند ،غضبش بر ايشان
مستولي شد ،و آنچه را که موسي در کتب مقدس بهوديعت گذارده بود ،به ياد
آورد.
وقتي شائول به سلطنت رسيد ،خدا به سموئيل فرمود« :آنچه عماليق به
اسرائيل کرد ،به خاطر داشتهام که چگونه هنگامي که از مصر بر ميآمد ،با او در
راه مقاومت کرد .پس اآلن برو و عماليق را شکست بده و بر ايشان شفقت مفرما».
(-1سمو  .)3-2:15و سموئيل رفت تا عماليقيان را نابود سازد.
اما چون شائول بر عماليق ترحم کرد ،از سلطنت رانده شد ،زيرا از ايشان
بازماندهاي نگاه داشته بود (-1سمو  .)23-10:15و اين بازمانده خاندان اجاج که
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شائول باقي گذاشته بود ،همين هامان است ،و اين مردخاي بود که از نسل
خاندان شائول باقي مانده بود و خاندان اجاج را نابود ساخت.
انحراف از موضوع .توجيه رفتار مردخاي
 -12دوست من ،بعضي از مردخاي شکايت ميکنند و ميگويند :چرا او در
مقابل هامان که مورد احترام تمام مملکت بود ،به پا نميخاست231؟ تکريم او
چه لطمهاي وارد ميساخت؟
اين عده ميگويند :اگر مردخاي در مقابل هامان به پا ميخاست ،چنين طرح
شومي عليه او و پسران قومش ريخته نميشد...
اين آن چيزي است که کسي ميگويد که مفهوم موضوع را نميداند .زيرا
مردخاي اين کار را بهعنوان مردي عادل انجام داد ،مردي که شريعت را نگاه
ميدارد.
و اگر در مقابل هامان به پا نخاست ،در مقابل آن مرد باطل ،براي رعايت
شائول ،خويش خود بود :بهخاطر اينکه وي بر اجاج پادشاه ،خويش هامان ،ترحم
کرد ،و به همين دليل ،از سلطنت خلع شد و غضب بر وي آمد .همين امر در
مورد مردخاي صدق ميکند :اگر هامان بيدين را تکريم کرده بود ،غضب خدا،
همانطور که بر شائول فرود آمد ،بر وي نيز فرود ميآمد.

 231اين سؤال که رفتار مردخاي را مورد اعتراض قرار ميدهد ،در آثار يهودي مشاهده ميشود .اما
توجيه آن نسبتا ً نامناسب است :اگر مردخاي در مقابل هامان سجده نميکند ،به اين دليل است که وي
تصاوير بتهاي خود را بر جامۀ خود قالبدوزي کرده بوده است (ر.ک .ميدراشيم).
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انحراف از موضوع ،دنباله :ميدراش دربارههامان و عماليق
 -13اما دوست من ،چرا از ميان تمام قومها ،اين عماليق بود که براي جنگ
به مقابل اسرائيل بيرون آمد؟
زيرا عماليق فکر کرده بود« :بيرون آييم و پسران يعقوب را نابود سازيم ،و
برکت اسحاق را از ميان ببريم!»
در واقع ،او ميترسيد که برده پسران يعقوب شود ،زيرا اين است آنچه اسحاق
به عيسو گفته بود« :برادر خود را بندگي خواهي کرد ،و واقع خواهد شد که
چون سر باز زدي ،يوغ او را از گردن خود خواهي انداخت( ».پيد .)40:27
باري ،ميداني که عماليق پسر مُتعه اليفاز ،پسر عيسو بود (پيد  ،)12:36و
نميخواست بنده پسران يعقوب شود.
پس دوست من ،چرا اسحاق به عيسو گفته بود« :برادر خود را بندگي خواهي
کرد؟» در واقع ،ماجرا را ميدانيم :به اين دليل که عيسو زنان خود را از ميان
دختران کنعان گرفته بود ،همان کنعان که پدرش نوح او را لعنت کرده بود (پيد
 .)2:36در واقع ،اين است آنچه نوح به او گفته بود« :برادر خود را بنده بندگان
باشد( ».پيد .)25:9
ابراهيم و اسحاق چون ميدانستند که کنعانيان ملعون هستند ،هيچيک از
دختران ايشان را براي پسران خود نگرفتند:
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ابراهيم زني از ايشان براي اسحاق نگرفت (پيد  ،)3:24و نه اسحاق براي
يعقوب (پيد  ،)1:28تا اينکه نسل ملعون کنعانيان با نسل سام که از سوي نوح
برکت داده شد ،در هم نياميزد.
به همين دليل است که عماليق ،پسر اليفاز ،پسر عيسو ،ميخواست لعنتهاي
نوح و برکات اسحاق را باطل سازد ،و بدينسان به جنگ با پسران يعقوب رفت.
اما خدا بهدرستي دربارهعماليق نوشته بود که ذکر آن به دست پسران راحيل
محو خواهد شد (تث 19:25؛ خروج .)14:17
نخستين کسي که به جنگ با او بر آمد ،يوشع پسر نون ،از قبيله يوسف بود.
سپس شائول از پسران بنيامين بود ،و بازماندگانش ،مردخاي بهوسيله روزه خود
ايشان را نابود ساخت.
در واقع ،از تمام پسران عيسو ،عماليق بود که ميخواست با پسران يعقوب
بجنگد ،و اين ذکر او بود که محو گرديد.
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نتيجهگيري از قضيه استر و مردخاي
ببين :بهواسطه روزه مردخاي و استر ،هامان از عظمتش به زير کشيده شد و
بازمانده عماليقيان نابود گرديد.
مردخاي از هامان جالل را دريافت کرد و در تمام مملکت اخشورش بزرگ
گرديد ،و استر به جاي وشتي ،ملکه شد.
دليل ،دنباله :روزه دانيال
 -14دانيال نيز روزهاي مقبول گرفت (دان  ،)3-1:9بهمدت سه هفته ،براي
قوم خود تا بيشتر از  70سال در بابل نمانند.
و در مدت روزه خود که  21روز طول کشيد (دان  ،)21-20:9از سوي خدا
مقبول واقع شد ،زيرا در طول اين مدت ،جبرائيل که هميشه دعاها را دريافت
ميکند ،به ياري او برخاست.
همراه با جبرائيل ،ميکائيل ،رئيس ايشان نيز به ياري او شتافت .آنها بهمدت
 21روز ،در مقابل رئيس فارس ايستادند (دان  ،)13:10و او دانيال را بههنگام
روزهاش کمک کرد.
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انحراف از موضوع .جبرائيل حامل دعاها به خدا
دوست من ،نيک ميداني که دعاها را جبرائيل است که به نزد خدا ميبرد.
لذا آن هنگام که دانيال دعا ميکرد ،جبرائيل بود که نزد او ميآمد و او را
تقويت ميبخشيد و به او ميگفت« :سخنان تو مستجاب گرديد و من بهسبب
سخنانت آمدهام( ».دان  .)12:10او وي را قوت قلب ميبخشيد و ميگفت« :دلير
و قوي باش!» (دان .)19:10
به همان ترتيب که در اثر دعاي روزه او نزد وي ميآمد ،هماو بود ،يعني
جبرائيل که دعاي زکريا را به حضور خدا تقديم کرد (لو  .)11:1او وقتي والدت
يحيي را به وي اعالم داشت ،به وي گفت« :دعاي تو مستجاب گرديده است».
(لو .)13:1
دعاي مريم را نيز هماو بود که به نزد خدا تقديم داشت و والدت مسيح موعود
را به او اعالم کرد .به او گفت« :نزد خدا نعمت يافتهاي( ».لو  .)30:1و مريم در
اثر چه امري نعمت يافته بود ،مگر نه بهواسطه روزه و دعايش؟
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انحراف از موضوع .دليل براي اينکه ميکائيل رئيس اسرائيل است
به اين شکل است که جبرائيل دعاهاي پاک را دريافت ميکند و به حضور
خدا تقديم مينمايد ،و اينکه ميکائيل رئيس بني اسرائيل است.232
دربارهاو است که خدا به موسي فرمود« :اينک من فرشتهاي پيش روي تو
ميفرستم و او اموريانِ سرزمين را در مقابل تو قلع و قمع خواهد کرد( ».خروج
.)23-20:23
اين همان فرشتهاي است که خود را به االغ بلعام نشان داد ،آن هنگام که
بلعام ميرفت تا اسرائيل را لعنت کند (اعد .)35-22:22
باز هماو است که خود را به يوشع پسر نون ظاهر کرد ،در حالي که شمشيرش
از غالف بيرون آمده و در دشت اريحا ايستاده بود .يوشع با ديدن او ،گمان برد
که او از دشمنان است ،و يوشع به او گفت« :آيا تو از ما هستي يا از دشمنان
ما؟» ميکائيل به وي گفت« :من سردار لشکر خداوند هستم که اآلن آمدم».
(يوشع .)14-13:5
هماو است که ديوارهاي اريحا را در برابر يوشع در هم کوبيد (يوشع  ،)2:6و
باز او است که  31پادشاه را در مقابل او قلع و قمع کرد (يوشع .)24-7:12
هماو بود که هزار هزار حبشي را در مقابل آسا قلع و قمع کرد (-2توا ،)12:14
و او است که 000ر 185نفر را در اردوي آشوريان قلع و قمع کرد (-2پاد .)35:19
 232اين نقشهاي ميکائيل و جبرائيل برخاسته از کتاب دانيال است .جبرائيل فرشتۀ پيامآور دعاها است،
حال آنکه ميکائيل نگهبان اسرائيل است .اما در ادبيات يهودي و مسيحي ،اين نقشها گاه معکوس بهکار
رفتهاند .بايد توجه داشت که در جامعۀ يهودي بابل و نزد افراهات ،منزلت جبرائيل تقريبا ً برابر است که
منزلت ميکائيل ،اما به هر حال ،اين فرشتۀ آخري است که عنوان «رئيس» را دريافت ميکند.
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وقتي بني اسرائيل به بابل رفتند ،او نيز با ايشان بود و از طرف ايشان
ميجنگيد.

بازگشت به روزه دانيال
 -15و دوست من ،پس چرا دانيال سه هفته روزه گرفت و دعا کرده ،از خدا
استغاثه نمود ،و چرا نوشته نشده که پيش از آن روزه گرفته باشد؟
در واقع ،اين است آنچه نوشته شده :او دعا و استغاثه خود را به حضورت خدا،
در انتهاي آن  70سال پس از ويراني اورشليم شروع کرد ،همانگونه که ارمياي
نبي گفته بود؛ او دعا ميکرد که اين هفتاد سال بيشتر نشود.
از آنجا که خدا (زمان را) از نسل روزهاي نوح زدوده بود ،233و همچنين به
روزهاي بني اسرائيل در مصر افزوده بود ،و نيز زمان را از پسران افراييم زدوده
بود ،دانيال شروع کرد به فکر کردن که شايد بهسبب گناهان قوم ،ايشان مجبور
شوند بيشتر از  70سالي که ارميا گفته بود( ،در بابل) بمانند...
جبرائيل بههنگام روزهاش به او کمک کرد ،و نيز ميکائيل ،رئيس ايشان.
زيرا اگر ايشان به سرزمين خود باز ميگشتند ،ميکائيل استراحت مييافت،
و نيز جبرائيل که قوم خود را مدد رسانده بود ،و ايشان ثمرات دعاهاي خود را
در معبد فزوني ميبخشيدند ،و نيز هدايايي که هر روز اين فرشته به حضور خدا
تقديم ميکرد ،فزوني مييافت.
 233خدا از زمان کم ميکند يا به آن ميافزايد ،چرا که عطاکنندۀ شريعت ،خودش زير شريعت نيست.
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اما رئيس مملکت فارس نميخواست که نسل مقدس اسرائيل از مملکت
گناهکار فارس جدا شود ،نسلي که از سوي خدا به آن داده شده بود .زيرا تا
زماني که ايشان در آنجا بودند ،در ميانشان عادالني وجود ميداشت و اين
مملکت نيز ميتوانست در آنان شادماني کند.234
اما ببين روزه گرانبهاي دانيال چقدر عالي بود ،زيرا سبب شد قومش در
انتهاي آن  70سال ،باز گردند.

 234خدا به هر ملتي (و نيز به هر شخصي) يک فرشتۀ نگهبان داده است .مطابق سنت (که مبتني است بر
پيد  ،)10تعداد اين فرشتگان ملتها  70فرشته است .نام فرشته نامي است مطابق با وظيفهاش (نه طبيعتش)
و يک فرشته دو وظيفه بر عهده ندارد .فرشتۀ هر ملت اغلب با رئيسي که از خدا وظيفۀ حمل آن ملت را
دريافت داشته ،يکي انگاشته مي شود .در اين متن ،نبرد ميان رئيس فارس و رئيس اسرائيل بههنگام
بازگشت از تبعيد ،تشبيه ميشود با اشاره اي غيرمستقيم با کورش که در ميدراش ثبت شده است :مملکت
فارس وقتي قوم مبارک از آنجا بيرون ميروند ،دچار انحطاط ميشود ،زيرا دنيا بهواسطۀ افراد دينداري
که شادي آن هستند ،حفظ مي گردد .افراييم نيز نبردي را ميان ميکائيل و رئيس فارس نقل ميکند.
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نتيجه
 -16اما ما رهبري براي سپاهيان خود داريم که بزرگتر از جبرائيل ،عاليتر
از ميکائيل و نيرومندتر از رئيس فارس است.
او همان احياکننده ما ،خداوندگار ما عيسي ،آن مسيح موعود 235است که
آمد ،بشريت ما را بر تن کرد ،رنج کشيد ،در جسمي که از ما يافته بود وسوسه
شد ،و به اين سبب ،ميتواند آناني را که وسوسه ميشوند ياري رساند (عبر
.)15:4
در واقع ،او براي ما روزه گرفت و دشمني ما را مغلوب ساخت.
او ما را امر فرموده تا روزه بگيريم و در هر لحظه مراقب باشيم (مت ،)41:26
تا با قدرت روزه پاک ،به آرامي او برسيم.
رساله 236روزه ختم ميشود

 235در اينجا بايد توجه کرد که عيسي با ميکائيل فرشته مقايسه ميشود ،و اين امري است که بارها در
ادبيات اوليۀ مسيحي مشاهده ميگردد.
روز يهوديان
 236بايد توجه کرد که افراهات با آناني که ميخواهند روزه را بهطور مادي در همان
ِ
بگيرند ،وارد مناقشه نميشود .او از ورود به مشکل تعيين روزهاي روزه اجتناب ميورزد و خواننده را
به بازگشت فرا ميخواند ،مطابق الگوي عيسي.
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