
  عيسي و پادشاهي خدا
  دكتر مهرداد فاتحي

 مقدمه

عيسي بشارت خدا را «: كند انجيل به روايت مرقس، خدمات و تعاليم عيسي را چنين خالصه مي
توبه كنيد و به . زمان به كمال رسيده و پادشاهي خدا نزديك شده است": گفت كرد و مي اعالم مي

مرقس خالصة درستي ). 23و17: 4كنيد با متي ؛ مقايسه 15: 1مرقس (» "اين بشارت ايمان آوريد
گفت و خدمات  موضوعي كه عيسي بيش از هر چيز دربارة آن سخن مي. را به ما عرضه كرده است
در يوناني  ("بشارت"اين بود . ديد، نزديك شدن پادشاهي خدا بود خود را در پرتو آن مي

 گفتة 61از او . داد و را تشكيل ميبزرگي كه محور همة تعاليم و خدمات ا) يوانگليون يا انجيل
هيچ موضوع . وجود دارد) نظر اناجيل هم(مختلف دربارة پادشاهي خدا در سه انجيل نخست 

نه محبت، نه آمرزش گناهان، و نه . ديگري تا اين اندازه بر همة ابعاد زندگي او سايه نيافكنده بود
. پذير نيستند لحاظ با پادشاهي خدا قياسپدر بودن خدا، با همة اهميتي كه براي او داشتند، بدين 

  .گشت كرد، حول اين موضوع مركزي مي گفت و مي هرچه او مي

  معني اصطالح پادشاهي خدا
هاي يهودي در اسرائيل دو هزار سال پيش، از  وقتي عيسي در سخنان خود خطاب به جماعت

ز سخنان او داشتند؟ گفت، چه مقصودي داشت و شنوندگانش چه برداشتي ا پادشاهي خدا سخن مي
شك يكي از بزرگترين آموزگاراني بود كه جهان به خود ديده است، قطعاً در انتخاب  او كه بي

او . دانست چگونه مقصود خود را به شنوندگانش القاء كند داد و مي كلمات دقت كافي به خرج مي
براي شنوندگانش جست كه  اي، از كلمات و مفاهيمي سود مي شك مانند هر معلم كارآزموده بي

البته منظور اين . ماندند كلي از درك سخنان او درمي كم تا حدي آشنا بود، وگرنه مردم به دست
كرد شنوندگان خود  داد، بلكه اگر چنين مي نيست كه او هرگز معني معمول آن كلمات را تغيير نمي

دا، بررسي آن در اين، براي درك مقصود عيسي از پادشاهي خ بنابر. ساخت را از آن آگاه مي
خطر بزرگ، تفسير سخنان مسيح در . يهوديت زمان مسيح نه تنها بسيار روشنگر، بلكه ضروري است

  . اند هايي است كه با فرهنگ يهودي زمان مسيح بيگانه اين خصوص بر اساس مفروضات و زمينه
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ة قديمي در ترجم. اين موضوع براي ما ايرانيان مسيحي از اهميت دو چندان برخوردار است
كار برده  در اناجيل به) پادشاهي ("باسيليا"عنوان معادل واژة يوناني   به"ملكوت"فارسي، كلمة 

هايي را در مورد مفهوم پادشاهي خدا سبب گرديده، تا جايي كه شايد  فهمي اين امر كج. شده است
مة قديمي است، ها همين ترج زبان كه تنها منبع تغذية آن بتوان گفت بسياري از مسيحيان فارسي
كلمة عربي ! ترين موضوع در تعاليم و خدمات مسيح هستند فاقد دركي دقيق يا حتي درست از مهم

معني حكومت و پادشاهي است، ولي در ادبيات فارسي و كاربرد   هر چند در ريشه به"ملَكوت،"
ارواح مجرد به امروزين معموالً در اشاره به عوالم بهشتي، مكان حضور خدا و فرشتگان، و جهان 

 را به جاي "ملكوت آسمان"از سوي ديگر، انجيل متي در بسياري جاها عبارت . كار رفته است
 "ملكوت خدا"اين دو بر روي هم سبب گرديده كه در ذهن بسياري . برد كار مي  به"ملكوت خدا"

چند تا حدي ها هر  حال آنكه اين.  در ايمان مسيحي تلقي شود"آسمان"معني با مفهوم  كمابيش هم
  .به هم مربوطند، ولي به هيچ وجه مترادف و هم معني نيستند

 معني پادشاهي و  كار رفته، به  كه در ترجمة يوناني سخنان عيسي در انجيل به"باسيليا"كلمة 
معادل آرامي اين كلمه كه به ! حكومت است و هيچ ارتباط مستقيمي با عوالم ملكوتي ندارد

 است كه آن هم به معني حكومت و پادشاهي "ملكوتَه"برد  كار مي بهاحتمال زياد عيسي آن را 
شد، جهان  شنيد، آنچه در نظرش مجسم مي وقتي يك يهودي يا يوناني اين كلمات را مي. است

هر چند مقصود عيسي از ! معنوي يا عوالم بهشتي نبود، بلكه سپاه و لشكركشي و حكومت بود
نوعي حكومت  ه حكومتي از نوع ديگر بود، ولي در هر حال به نه يك حكومت سياسي بلك"باسيليا"

  . نظر داشت، يعني به حكومت و پادشاهي خدا

؛ 1 :97مزمور (يهوديان از ديرباز به حاكميت و پادشاهي كلي خدا بر تمام خلقت اعتقاد داشتند 
ود او اين ، قطعاً مقص»پادشاهي خدا نزديك شده است«گفت  ولي وقتي عيسي مي). 3 : 95؛ 1: 99

زيرا مسلم است كه خدا هميشه به معناي كلي بر خلقت خود حاكم بوده است، و . حاكميت كلي نبود
  .گفتن اينكه اين حاكميت او نزديك شده، معنا ندارد

 يا زندگي پس از مرگ هم "آسمان"مقصود عيسي از نزديك شدن پادشاهي خدا نزديك شدن 
يسي به مردم فقيري كه براي شنيدن موعظة او جمع به ديگر سخن، وقتي ع. توانست باشد نمي
زودي  داد كه پادشاهي خدا نزديك شده است، مقصودش قطعاً اين نبود كه به شدند وعده مي مي

 در انجيل متي به معني "پادشاهي آسمان"اصطالح ! خواهند مرد و به بهشت خواهند رفت
برد كه   به كار مي"خدا" را به جاي "آسمان"بلكه متي از آن رو كلمة .  يا بهشت نيست"آسمان"



هاي  از اين رو در بسياري از نوشته. كردند كار بردن نام خدا پرهيز مي طور كلي از به يهوديان به
براي مثال، . بردند كار مي  به"آن متعال" يا "آسمان" كلمات ديگري را مانند "خدا"خود به جاي 

منظور ) 21  : 15لوقا (ام   گناه كرده"آسمان"د به گوي كار مي در مثل پسر گمشده، وقتي پسر توبه
كار   به"خدا" به جاي "آسمان"جا مانده، كلمة  در بسياري از آثار يهودي به. گناه نسبت به خداست

نويسد كه از زمينة يهودي بودند، كلمة  و از آنجا كه متي انجيل خود را براي كساني مي. رفته است
بيشتر پژوهشگران بر اين اعتقادند كه . برد كار مي  به"خدا"اي ج  را در خيلي جاها به"آسمان"

هاي  خاطر حساسيت برد و اين متي بود كه به كار مي  را به"پادشاهي خدا"عيسي خود، اصطالح 
 در وهلة "پادشاهي آسمان"معني اصطالح .  را جايگزين كرد"آسمان"اش كلمة  شنوندگان يهودي

 آسمان بر زمين اِعمال "از"ان است، بلكه آن پادشاهي است كه  آسم"در"اول نه آن پادشاهي كه 
  .شود مي

مقصود عيسي از نزديك شدن پادشاهي خدا، برقراري مجدد حكومت و حاكميت خدا بر قوم خاص 
او اسرائيل و از طريق مسيحاي اسرائيل بر تمام جهان بود، حاكميتي كه از زمان گناه آدم و حوا 

خدا با ابراهيم عهد بست كه از طريق نسل او . ر برابر آن طغيان كرده بودزير سؤال رفته و انسان د
رفته را دوباره نصيب همة اقوام  حاكميت خود را بار ديگر بر جهان برقرار كند و بركت از دست

نجات قوم اسرائيل از اسارت مصر و تئوكراسي برقرار شده از طريق ). 3-1 :12پيدايش (سازد 
رو شد و سرانجام  ولي از همان آغاز اين نظام با بحران روبه. اين كار بودموسي مرحلة مهمي از 

ها به سرزمين اسارت  در اثر گناه و عصيان پادشاهان اسرائيل و عهدشكني قوم فروپاشيد، و آن
  .بازگشتند) بار اسارت بابل اين(

ها   گشت و گناهان آنوسيلة انبياي مختلف وعده داد كه بار ديگر به اسرائيل باز خواهد ولي خدا به
را آمرزيده با ايشان عهدي تازه خواهد بست و ايشان را يك بار ديگر از دست دشمنان و از 

وعدة تفقد خدا از اسرائيلِ . سرزمين اسارت خواهد رهانيد و به سرزمين وعده باز خواهد آورد
ظ مكاني در زمان ها از سرزمين اسارت به سرزمين وعده، تا حدي به لحا اسير و بازگرداندن آن

. فروغ بود رنگ و كم ولي اين تحقق از برخي لحاظ ديگر بسيار كم. كوروش، شاه ايران تحقق يافت
تاريخ اسرائيل از زمان بازگشت از اسارت بابل تا ظهور مسيح كماكان تاريخ مظلوميت و حاكميت 

ها اسرائيل  ه در ايام مكابيو در اين فاصلة زماني جز براي مدتي كوتا. اقوام بيگانه بر قوم خدا بود
ها نيز از همان ابتدا كيفيتي مخلوط داشت و از  و حتي حكومت مكابي. خود نديد روزگار خوش به



عالوه به لحاظ روحاني هنوز از بازگشت خدا به اسرائيل و  به. ها دور بود هاي الهي فرسنگ آرمان
  .ن موسي اثري نبودسكونت مجدد او در ميان قوم با آن جالل و شكوهِ عظيمِ زما

آلود حكومت روم زندگي  هاي خون ها براي يك يهودي معاصر مسيح كه زير چكمه همة اين
هاي  كرد، بدين معنا بود كه خدا هنوز گناه اسرائيل را در شكستن عهد نيامرزيده و به وعده مي

خود بازگشته به ديگر سخن، هر چند به لحاظ مكاني اسرائيل به سرزمين . خود تحقق نبخشيده است
از همين . خصوص روحاني هنوز در اسارت بود بود ولي به لحاظ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و به

رو بسياري در اسرائيل هنوز در انتظار تفقد خدا و آمدن او براي نجات و احياي اسرائيل و 
اشتند كه رهايي هاي انبيا اعتقاد د برخي نيز بر مبناي نوشته. ها از دست دشمنان بودند رهانيدن آن
شد، صورت خواهد   خوانده مي"مسيحا"دست پادشاه يا كاهني برگزيده و مسح شده كه  اسرائيل به
  .پذيرفت

اين انتظار براي پادشاهي خدا بر اسرائيل و از طريق اسرائيل بر تمام دنيا، با اميد به احياي تمامي 
 آسمان و زميني جديد كه در آن خلقت همراه بود، اميد به بازآفريني آسمان و زمين به صورت
در همين راستا يهوديان تاريخ را به . عدالت، امنيت، وفور نعمت و سالمتي در همة ابعاد حاكم باشد

عصر شريرِ حاضر كه بر آن گناه، بيماري، شيطان و مرگ حاكم : كردند دو دوره يا عصر تقسيم مي
در تفكر يهود، . القدس و حيات بود وحبود، و عصر آينده كه زمان حاكميت پارسايي، سالمتي، ر

  .معني فرارسيدن عصر آينده بود آمدن پادشاهي خدا به

در چنين حال و هوايي بود كه عيسي شهرها و روستاهاي اسرائيل را با گروهي از شاگردانش 
كرد كه  بخشيد، و اين خبر خوش را اعالم مي نورديد، بيماران و ديوزدگان را شفا مي درمي

توانند با توبه از گناهان و ايمان آوردن به او و پيامش  دا نزديك شده است و مردم ميپادشاهي خ
در اين فضا، سخن گفتن از نزديك بودن يا فرارسيدن پادشاهي خدا معنايي . بدان داخل گردند

هاي خدا فرارسيده و او آمده است تا بار ديگر بر اسرائيل و از  جز اين نداشت كه زمان تحقق وعده
  . ق اسرائيل بر تمام جهان پادشاه شودطري

آيد كه مقصود او از پادشاهي خدا بيشتر خودِ حكومت و  هاي مختلف مسيح چنين برمي از گفته
كار  معني قلمرو هم به البته اصطالح فوق در مواردي به. حاكميت خدا بود تا قلمروي حكومت او

براي . راند ها حكم مي كه پادشاه بر آنمعني مردمي  معني سرزمين و خواه به رفته است، خواه به
 خود را به دخترخواندة "مملكت"خورد كه نيمي از   هيروديس سوگند مي23: 6مثال، در مرقس 



 24: 3و در مرقس .  است، به سرزمين اشاره دارد"باسيليا" كه همان "مملكت"در اينجا . خود بدهد
اتباع حكومت ) باسيليا ("حكومت"گويد، مقصودش از  وقتي عيسي از تجزيه حكومت سخن مي

  .است كه در اينجا البته به ارواح پليد اشاره دارد

توبه كنيد «گويد  وقتي او مي. ولي معموالً پادشاهي خدا در سخنان عيسي به اين دو معنا نيست
تواند اين باشد كه توبه كنيد  ، آشكار است كه مقصودش نمي»زيرا پادشاهي خدا نزديك شده است

راند، نزديك  ها حكم مي روي حكومت خدا نزديك شده است يا مردمي كه خدا بر آنزيرا قلم
. بلكه مقصود عيسي خودِ آن قوة حاكمه و حاكميت خداست. ها معني درستي ندارد اين! اند شده

تواند نفس عملِ خدا به عنوان حاكم يا پادشاه باشد و هم آن  در اين صورت، پادشاهي خدا هم مي
  .كه نتيجة اِعمال اين حاكميت و پادشاهي استوضع يا نظامي 

  بعد آيندة پادشاهي خدا
دهد كه در انديشة او پادشاهي خدا از دو بعد حال و  بررسي سخنان عيسي در اناجيل نشان مي

هاي عيسي حاكي از آن است كه او در انتظار فرارسيدن  شماري از گفته. آينده برخوردار بود
اي كه در آن عيسي انتظار  ها، آينده عالوه در بسياري از اين گفته به. پادشاهي خدا در آينده بود

  .اي نزديك است كشد، آينده برقراري پادشاهي خدا را مي

 كه بيانگر خالصة پيام عيسي است، او از نزديك 23و17: 4 و متي 15  : 1براي مثال، مطابق مرقس 
دهد، هم نزديك بودن آن  ا نشان مياين هم آينده بودن آن ر. گفت شدن پادشاهي خدا سخن مي

  .را

ها،  حال در تمام خوشابه. نيز در مورد آينده بود) 26- 20 :6 ؛ لوقا 12-3  :5متي (ها  حال خوشابه
شد  عيسي به شنوندگان دربارة آنچه در آينده واقع مي. كار رفته است جز يكي، افعال آينده به

تنها در اولين » .ها خواهد شد را خواهيد ديد، و اينها  شما اين«: گفت ها مي به آن. داد وعده مي
  .گويد پادشاهي خدا از آنِ فُقراست برد و مي كار مي  است كه زمان حال به حال خوشابه

ولي . ها خواهد شد هاست و از آنِ آن ولي اينجا نيز مقصود آن است كه پادشاهي خدا ميراث آن
 كه مربوط به آيندة دور، مثالً دو هزار سال بعد بركتي. توانست آيندة دور باشد اين آينده نمي

آن . كرد دادند، دوا نمي باشد، دردي از فقيران و ماتمياني كه بيشتر مخاطبين عيسي را تشكيل مي



توانستند از اين بركات برخوردار گردند كه خود، امكان تجربة پادشاهي خدا  مردم در صورتي مي
  .  مورد آينده بود آن هم آيندة نزديكها در حال پس خوشابه. را داشته باشند

اين به آينده مربوط . »پادشاهي تو بيايد«: مسيح در دعاي رباني به شاگردان آموخت كه دعا كنند
اين دعا درخواستي بود عاجل براي اينكه خدا با برقراري پادشاهي و حاكميت خود بر . شد مي

  .شد و اين كار را هرچه زودتر انجام دهدهاي ديرين خود تحقق بخ اسرائيل و تمام خلقت به وعده

گويم كه بسياري از شرق و  به شما مي«:  در مورد خوردن و نوشيدن در پادشاهي خداست 11 :8متي 
غرب خواهند آمد و در پادشاهي آسمان با ابراهيم و اسحق و يعقوب بر سر يك سفره خواهند 

  25 :14 همچنين مرقس » .ده خواهند شدنشست، اما فرزندان اين پادشاهي به تاريكي بيرون افكن
گويم كه از محصول مو ديگر نخواهم نوشيد تا روزي كه آن را در پادشاهي خدا   شما مي آمين، به«

دهند كه در آن همة مؤمنان با هم بر  دست مي ها هر دو تصويري از يك ضيافت به اين» .تازه بنوشم
عتيق و هم در ديگر  پادشاهي خدا كه هم در عهداين تصويري بود سنتي از . نشينند سفرة خدا مي

اين آيات نيز به آينده اشاره ).  6 :26به اشعيا . ك.ر(خورد  چشم مي فراواني به آثار ديني يهود به
  .داشت

اين دو هم آينده بودن پادشاهي خدا .  است23  :10 و متي 1  :9تر، مرقس  باالخره شايد از همه مهم
برخي اينجا «گويد كه  در اولي مسيح قاطعانه مي. يك بودن اين آينده رادهند، هم نزد را نشان مي

پس » .اند كه تا آمدن نيرومندانة پادشاهي خدا را نبينند طعم مرگ را نخواهند چشيد ايستاده
در دومي به . روشن است كه عيسي منتظر آمدن پادشاهي خدا بود و آن هم آمدن فوري آن

فرصت كافي نخواهند داشت به همة شهرهاي اسرائيل بشارت را دهد كه حتي  شاگردان هشدار مي
  .وقوع خواهد پيوست برسانند، زيرا آمدن پسر انسان خيلي زود به

  بعد كنوني پادشاهي خدا
دهند، آيات ديگري  در كنار آيات باال كه بعد آيندة پادشاهي خدا را در تعاليم عيسي نشان مي

  . پادشاهي خدا در خدمات مسيح هستندوجود دارند كه آشكارا حاكي از حضور

براي مثال، در لوقا . گويد هاي ديرينة خدا سخن مي ها عيسي از تحقق وعده در برخي از قسمت) 1
حال چشماني كه آنچه شما  خوشابه«: گويد  به شاگردان خود مي17و 16 :13 و متي 23  :10
بينيد، ببينند  بيا آرزو داشتند آنچه شما ميگويم كه بسياري از ان زيرا به شما مي. بينند بينيد، مي مي



اند كه اين لزوماً حاكي  برخي استدالل كرده» .شنويد بشنوند و نشنيدند و نديدند، و آنچه شما مي
هاي  تواند به اين معني باشد كه صرفاً نشانه از آن نيست كه پادشاهي خدا آمده است، بلكه مي

كه آنچه انبيا در  اين.  ولي اين پذيرفتني نيست.ظهور رسيده است الوقوع آن به آمدن قريب
هاي آمدن پادشاهي خدا بود نه خود آن پادشاهي، بس بعيد  آرزوي ديدنش بودند، صرفاً نشانه

  .نمايد مي

پرسند چرا شاگردانش روزه  ، آنگاه كه از عيسي مي39- 33 :5 و لوقا 22- 18 :2در مرقس 
اينجا عيسي . هاست، روزه گرفتن درست نيست داماد با آندهد تا زماني كه  گيرند، او پاسخ مي نمي

هاي ديني يهود،  در نوشته. برد كار مي اي را در توصيف خدمت خود به تشبيهات شناخته شده
كار بردن تشبيه  عيسي با به. پادشاهي خدا به يك جشن عروسي ميان خدا و اسرائيل تشبيه شده بود

  .اكنون در خدمت او برپا شده است جشن عروسي همكند كه اين  داماد براي خود، ادعا مي

-1 :61كند كه در سخنان و اعمال او اميدهاي بيان شده در اشعيا  عيسي در جاهاي مختلف ادعا مي
شكي نيست كه در ). 23-18 :7 و 21-16 :4به لوقا . ك.براي مثال ر( تحقق يافته است 6 :58 و 2

اهي خدا و فرارسيدن روزي كه او اسيران را آزاد ها پيشگويي آمدن پادش زمان عيسي اين قسمت
  .شد كرد، تلقي مي مي

براي مثال، در مثل دوم از . گيرند هاي مسيح حضور پادشاهي خدا را مفروض مي برخي از مثل) 2
، پادشاهي خدا به تاجر مرواريدي تشبيه شده كه 46-44 :13دو مثل كوچك موجود در متي 

. خرد فروشد و برگشته، آن را مي رود و هر آنچه دارد مي د، ميياب بها مي چون مرواريدي گران
. سازد پذير مي نكتة مثل اين است كه شاديِ يافتن پادشاهي خدا، سرسپردگي كامل به آن را امكان

تواند  گونه كه شخص مي فرض مثَل اين است كه پادشاهي خدا در خدمت عيسي حضور دارد، آن
همين امر در مورد مثل پيشين نيز صادق . "از آن خود سازد"ا  و سپس آن ر"بيابد"نخست آن را 

  .است

: گويد شود كه يك فريسي به عيسي مي  چنين آغاز مي24-15 :14مثل ضيافت بزرگ در لوقا 
آورد كه  عيسي در پاسخ، اين مثل را مي. »حال آن كه در ضيافت پادشاهي خدا نان خورد خوشابه«

فرض مثل، رسم معمول در . شده و به آن پاسخ مثبت داده بودندميهماناني به ضيافتي بزرگ دعوت 
پذيرفتند،  فلسطين آن زمان است كه مطابق آن نخست شمار ميهماناني كه دعوت به ضيافت را مي

شد،  آنگاه چون همه چيز حاضر مي. شد گشت و سپس بر مبناي آن غذاي كافي تهيه مي معين مي



در اين مورد، چون ميهمانان . خواندند ه جشن فراميرفتند و ميهمانان را ب خدمتكاران مي
اي آوردند كه در آن فرهنگ به  فراخوانده شدند تا در ضيافت شركت كنند، هر يك عذر و بهانه

كدام اسرائيلي . شد آميز دعوت تلقي مي وجه پذيرفتني نبود، بلكه در واقع رد كردن توهين هيچ
گاو بخرد بدون ) يوغ( را ديده باشد؟ يا پنج جفت ممكن بود زميني بخرد بدون اينكه پيشتر آن

ها را آزموده باشد؟ و يا چه كسي ممكن بود در فاصلة بين پذيرفتن يك دعوت و  اينكه نخست آن
پس ! طور كامالً غيرمنتظره ازدواج كند؟ شركت در ضيافت، كه معموالً سه روز بود، ناگهان و به

شدگان را ديگران پر كنند، حتي اگر اينان به لحاظ  تدهد كه جاي دعو ميزبان خشمگين ترتيبي مي
  .فرهنگي و ديني از طبقات محروم جامعه باشند

طور كلي، و با توجه به سؤال فريسي كه مثل در پاسخ به آن آورده  در چارچوب خدمت عيسي به
عيسي مدعي است كه آنچه فريسي در انتظار آن است، يعني . شده، نكتة مثل كامالً روشن است

عيسي فريسيان را . مند شود اكنون حاضر و آماده است تا وي از آن بهره پادشاهي خدا، هم
فراخوانده تا در اين پادشاهي سهيم شوند، ولي آنان بركات پادشاهي خدا را كه عيسي به آنان 

ها، طردشدگان اجتماع و گناهكاران از اين  پس حال، به جاي آن. اند پيشكش كرده، ردكرده
  .شوند وردار ميبركات برخ

لوقا . برخي تعاليم ديگر عيسي دربارة پادشاهي خدا حاكي از حضور آن در خدمات او هستند) 3
زيرا پادشاهي خدا .... توان با مشاهده دريافت آمدن پادشاهي خدا را نمي«: گويد  مي21و20 :17

در "ت آخر را برخي عبار. هاي بسيار شده است در مورد اين گفتة عيسي بحث. »در ميان شماست
ولي در هر صورت بر حضور پادشاهي خدا . كنند  ترجمه مي"در دسترس شما" و برخي ديگر "شما

  .داللت دارد

از آن پس، به پادشاهي خدا . تورات و انبيا تا زمان يحيي بود«: گويد  مي16:16عيسي در لوقا 
شكل ديگري از همين گفته » .گشايد شود و هر كس به جبر و زور راه خود بدان مي بشارت داده مي

رود؛ اما زورمندان بدان  پيش مي پادشاهي آسمان نيرومندانه به... «:  آمده است12 :11در متي 
آيا مقصود اين است كه پادشاهي . معني متن يوناني اين گفته كامالً روشن نيست. »كنند ستم مي

 ولي در هر دو صورت، فرض مسلم گيرد؟ رود يا اينكه مورد ستم قرار مي پيش مي خدا نيرومندانه به
اين است كه پادشاهي خدا در خدمت عيسي حضور دارد، چه مردم بدان داخل شوند و چه با آن 

  .به مخالفت برخيزند



اگر من «:  باشد)20 :11لوقا . ك.م (28 :12ترين شاهد حضور پادشاهي خدا متي  شايد مهم
 يقين بدانيد كه پادشاهي خدا به شما رسيده كنم، خدا ديوها را بيرون مي) انگشت(واسطة روح  به

  .»است

  رابطة ابعاد حال و آيندة پادشاهي خدا
هاي مختلفي مطرح گرديده  هاي باال و توضيح درك عيسي از پادشاهي خدا، نظريه در تبيين گفته

هاي دستة اول، برخي همچون يوهانس وايس و آلبرت شوايتزر بر اين باور  بر اساس گفته. است
واقع پايان تاريخ، يكسره به آينده، ولي آيندة بسيار  اند كه براي عيسي پادشاهي خدا و به بوده

هاي دستة دوم   بر اساس گفتهC. H. Doddدر نقطة مقابل، سي اچ داد . شود نزديك مربوط مي
كمال  استدالل كرد كه عيسي به تحقق كامل پادشاهي خدا در خدمات خود اعتقاد داشت و منتظر به

ولي شواهد باال اگر با هم نگريسته شوند و هيچ يك فداي ديگري . ن آن در آينده نبودرسيد
دهند كه پادشاهي خدا در انديشه و تعاليم عيسي از هر دو بعد حال و  نگردند آشكارا نشان مي

. جانبه كرد و بعد ديگر را ناديده گرفت آينده برخوردار است و نبايد بر يكي از اين ابعاد تأكيد يك
از يك سو عيسي بر اين باور بود كه پادشاهي خدا از طريق شخص او و خدماتش آغاز شده است و 

عالوه برخي  به. از سوي ديگر، در انتظار به اوج رسيدن و تحقق كامل اين پادشاهي در آينده بود
كه اي نزديك بود  كم از برخي لحاظ، آينده هاي او حاكي از آنند كه اين آينده، دست از گفته

كمال رسيدن  هاي ديگر، زمان به حال آنكه برخي گفته. انجاميد طول مي حدود يك نسل به
  .گذارند پادشاهي را باز باقي مي

  گيري خاتمه و نتيجه
به ديگر . خدمت عيسي سرآغاز پادشاهي خدا در پاكسازي و تبديل مسيحايي اسرائيل در تاريخ بود

پايان دنيا به معناي مطلق اشاره نداشت بلكه به تحولي سخن، آمدن پادشاهي خدا در تعاليم او به 
عيسي بر اين باور بود كه اين تحول در خدمت او آغاز شده است و در . بنيادين در دنياي اسرائيل

 "كليسا"صورت  القدس، تبديل و دگرگوني قوم خدا به وقايع مربوط به مرگ، رستاخيز، ريزش روح
اين بود معني . قطة اوج، هرچند نه كمال نهايي، خواهد رسيدايمان به يك ن و داوري اسرائيل بي

  . هاي عيسي دربارة آمدن نيرومندانة پادشاهي خدا در آيندة نزديك وعده



عالوه تعاليم عيسي دربارة پادشاهي خدا عمدتاً بر اميدهاي مربوط به خروجي نوين از اسارت  به
طور   به65-40هاي   و باب13-1 :40عيا اش(مبتني است كه در كتاب اشعيا وعده داده شده است 

چنانكه پيشتر توضيح داده شد بسياري از يهوديان حتي در سرزمين اسرائيل هنوز احساس ). كلي
 بودند، بدين معنا "نجات"ها در انتظار  آن. اند دور افتاده كردند در تبعيدند و از بركات خدا به مي

كرد و  جالل از چنگال نيروهايي كه بر آنان ستم ميطرزي پر كه منتظر بودند و اميد داشتند كه به
آنان با اشتياق بسيار در انتظار تحقق كالم يهوه در اشعيا . داشت، رهايي يابند در بندشان نگاه مي

سخنان دالويز به اورشليم گوييد !... قوم مرا تسلي دهيد! تسلي دهيد«: گفت  بودند كه مي2و1 :40
آمرزيده گرديده و از دست خداوند براي تمامي گناهانش دو چندان و او را ندا كنيد كه گناه وي 

كشيدند، يعني پايان دورة تنبيه  اين بود آمرزش گناهاني كه آنان انتظارش را مي. »يافته است
آنان در انتظار وقوع خروجي نوين از اسارت . تاريخي اسرائيل و آغاز وضع كامالً نويني براي او

نا بر الگوي كتاب اشعيا خدا چون پادشاه قومش نزد ايشان باز گردد و بودند، خروجي كه در آن ب
آساي  شان بخشيده، از طريق بياباني بدل شده به بوستان، و با فراهم آوردن معجزه رهايي

دست نبي و  بايست به و اين همه مي. خوراك، به صهيوني احيا و بازسازي شده هدايتشان كند
شد، اما از آن هر دو فراتر  داوود هر دو از او شنيده ميخادمي مسح شده كه طنين موسي و 

هاي ظالم،  قلب اين اميد، رهايي از قدرت. تحقق يابد) 4-1 :61؛ 4-1 :42اشعيا . ك.ر(رفت،  مي
گونه به  و احيا و تبديل شدن به قومي پارسا بود كه آزادانه خدا را بپرستد و خدمت كند، و اين

خبر "، "پادشاهي خدا"هاي واژگان و گفتار عيسي دربارة  ريشه. ددها مبدل گر نوري براي همة قوم
نمونة .  را در چنين اميدهايي بايد جستجو كرد"نجات" مسيحايي، و "صلح و سالمت"، "خوش

بارزي از متون اشعيا كه شمار قابل توجهي از اين واژگان و مفاهيم كليدي را در خود جمع دارد 
  : است10-7 :52اشعيا 

دهد و نجات  كند و به خيرات بشارت مي هاي مبشر كه سالمتي را ندا مي ها پاي ت بر كوهچه زيباس«
بانان توست  اين آواز ديده. "نمايد خداي تو سلطنت مي"گويد كه  و به صهيون مي. كند را ندا مي

كند  نمايند، زيرا وقتي كه خداوند به صهيون رجعت مي كه آواز خود را بلند كرده با هم ترنم مي
هاي اورشليم، به آواز بلند با هم ترنم نماييد، زيرا  اي خرابه. چشم خود خواهند ديد ايشان به

  .»خداوند قوم خود را تسلي داده و اورشليم را فديه نموده است

  .در شمارة بعد ابعاد حضور كنوني پادشاهي خدا را در خدمت و تعاليم عيسي بررسي خواهيم كرد



 :مقدمه

 كه پادشاهي خدا در انديشه و تعاليم عيسي از دو بعد حال و آينده در شمارة پيش ديديم
از يك سو عيسي بر اين باور بود كه پادشاهي خدا از طريق شخص او و خدماتش . برخوردار بود

آغاز شده است و از سوي ديگر، در انتظار به اوج رسيدن و تحقق كامل اين پادشاهي در آينده 
  . بود

آمدن . دشاهي خدا در پاكسازي و تبديل مسيحايي اسرائيل در تاريخ بودخدمات عيسي سرآغاز پا
معناي مطلق بلكه به تحولي بنيادين در دنياي اسرائيل  پادشاهي خدا در تعاليم او نه به پايان دنيا به

عيسي بر اين باور بود كه اين تحول در خدمت او آغاز شده است و در وقايع مربوط . اشاره داشت
 و داوري "كليسا"صورت  القدس، تبديل و تغيير شكل قوم خدا به اخيز، ريزش روحبه مرگ، رست
  . ايمان به يك نقطة اوج، هرچند نه كمال نهايي، خواهد رسيد اسرائيل بي

اي نوين از  عالوه تعاليم عيسي دربارة پادشاهي خدا عمدتاً بر اميدهاي مربوط به خروج و آزادي به
بسياري از يهوديان ). 65-40هاي  باب( است   اشعيا وعده داده شدهاسارت مبتني بود كه در كتاب

. اند دور افتاده كردند در تبعيدند و از بركات خدا به حتي در سرزمين اسرائيل هنوز احساس مي
طرزي پرجالل از   بودند، بدين معنا كه منتظر بودند و اميد داشتند كه به"نجات"ها در انتظار  آن

  . داشت، رهايي يابند كرد و در بندشان نگاه مي بر آنان ستم ميچنگال نيروهايي كه 

آنان در انتظار وقوع آزادي و خروجي نوين از اسارت بودند، خروجي كه در آن بنا بر تصوير 
شان بخشيده، از طريق بياباني  كتاب اشعيا، خدا چون پادشاه قومش نزد ايشان باز گردد و رهايي

آساي خوراك، به اورشليمي احيا و بازسازي شده  هم آوردن معجزهبدل شده به بوستان، و با فرا
هدف ما در . كرد كه اين پادشاهي در خدمت او آغاز شده است عيسي اعالم مي. شان كند هدايت

اين نوشتار بررسي يكي از ابعاد اين حضور پادشاهي خدا در زندگي و خدمات عيسي يعني 
  .معجزات اوست

 

 

 



  معجزات و نقد تاريخي
انگيزترين خدمات عيسي اين بود كه او كساني را كه در اسارت ارواح پليد بودند  كي از شگفتي

كرد، و حتي  بخشيد، بر نيروهاي طبيعت اِعمال سلطه و قدرت مي كرد، مريضان را شفا مي آزاد مي
  .سوم انجيل مرقس از معجزات عيسي تشكيل شده است تقريباً يك. نمود مردگان را زنده مي

چرا كه در نظر اينان كامالً . نگرند ان امروز، بسياري به معجزات عيسي به ديدة ترديد ميدر جه
هاي بزرگ ايام كهن  انگيز، به شخصيت اي و شگفت نظر افسانه نمايد كه چنين كارهاي به طبيعي مي

عالوه غالباً  به. خصوص كساني كه از نوعي قداست ديني برخوردار بودند، نسبت داده شود و به
ها  اي كه در آن گونه اند، به لوح بوده شود كه مردم در ايام قديم بسيار ساده چنين فرض مي

ولي چنين تصويري از گذشته . انديشانه به پذيرش چنين معجزاتي وجود داشته است گرايشي خام
  . بيشتر حاكي از عدم آگاهي كساني است كه بدان باور دارند

اند كه مردمان ايام   نشان دادهMeier و ماير Harveyاي همچون هاروي  پژوهشگران برجسته
كس در قرون جديد  هيچ. لوح و شكاك بودند پيشين نيز مانند امروز مخلوطي از افراد ساده

معتقدانِ به معجزات را به ريشخند )  ميالدي120 متولد(تر از لوسين اهل ساموساتا  طرزي برنده به
  .نگرفته است

دهند كه داليل خوبي براي به جد گرفتن معجزات عيسي  حقق نشان ميتر از اين، همين دو م مهم
نخست اينكه معجزاتي كه به عيسي نسبت داده شده، از آن نوع نيست كه معموالً به : وجود دارد

اي كه بيش از  در يهوديت زمان مسيح معجزه. شد اشخاص كاريزماتيك ايام كهن نسبت داده مي
اده شده معجزة آوردن باران است كه در هيچ كجا به مسيح همه به برخي افراد مقدس نسبت د

طبيعي حقيقتي  گويي است، يعني مكاشفة مافوق معجزة معمول ديگر غيب. نسبت داده نشده است
مخفي دربارة فردي خاص و يا آينده، كه در مواردي معدود به عيسي نسبت داده شده ولي مورد 

  . تأكيد قرار نگرفته است

ج ديوها است كه در مواردي بسيار معدود به افرادي نسبت داده شده ولي حتي مورد ديگر، اخرا
در اين موارد معدود نيز چنان با جادو و جنبل و خواندن وردهاي مختلف و انجام كارهاي عجيب 

در نقطة . باشد ها اساساً با آنچه دربارة عيسي گزارش شده متفاوت مي همراه است كه ماهيت آن
ون شفاي اشخاص لنگ و كور و كر و گنگ كه فراوان دربارة عيسي گزارش مقابل، معجزاتي چ



كردن  همين در مورد زنده. شود شده، در يهوديت زمان مسيح در هيچ كجاي ديگر يافت نمي
يك مورد زنده كردن مردگان در زمينة غيريهودي به فيلسوف فيثاغوري، . مردگان نيز صادق است

نامة او را نوشته اذعان  ولي فيلوستراتوس كه زندگي.  شده استآپولونيوس اهل تيانا، نسبت داده
عبارت ديگر،  به. دارد كه خودش مطمئن نيست كه دختر موردنظر واقعاً مرده بوده يا نه مي

معجزاتي كه دربارة عيسي گزارش شده به هيچ وجه از آن دسته نيست كه ساختن و نسبت دادن 
  . اج داشته استها به اشخاص مقدس در آن روزگار رو آن

برند، بر مـوثق  كار مي هاي وثاقت تاريخي كه بيشترِ پژوهشگراِن نقاد اناجيل به دوم اينكه مالك
 Multiple "گانه گـواهي چنـد"مالك . گـذارد بـودن معجـزات مسيـح صحه مي

Attestationزيرا اين .  دليل تاريخي مهمي بر صحت سنت مربوط به معجزات عيسي است
 مختلف ادبي Formsهاي  ها و قالب دهندة اناجيل و نيز در سبك ر همة منابع تشكيلمعجزات د

همچنين آب و رنگ يهودي . شوند يافت مي) هايي دربارة معجزات و غيره حكايت معجزه، گفته(
Semitic flavour و همخواني Coherenceكه او پادشاهي  ها با ادعاي عيسي مبني بر اين  آن

واقع بايد  به. ارمغان آورده است، داليل مهمي بر وثاقت تاريخي معجزاتند بهبخش خدا را  آزادي
ترين گواهي تاريخي در ميان مطالب عهدجديد برخوردار  گفت كه برخي از شفاهاي مسيح از قوي

  .است

گر  دهد كه حتي مخالفان و منابع غيرمسيحي نيز معجزه سوم اينكه شواهد و قرائن موجود نشان مي
دست عيسي از  در هيچ قسمت از اناجيل، واقعيتِ انجام معجزات به. دارند را اذعان ميبودن عيسي 

سوي دشمنان زير سؤال نرفته است، بلكه آنچه زير سؤال رفته، منشأ معجزات انجام شده و معني و 
عالوه منابع غيرمسيحيِ خارج از اناجيل نيز مانند يوسفوس و  به. هاست هاي الهياتي آن داللت
دارد   از تلمود اظهار ميb.Sanh 43aمثالً جزوة . كنند گر معرفي مي ، مسيح را يك معجزهتلمود

  . »كشاند زد و اسرائيل را به ارتداد مي زيرا دست به سحر و جادو مي«كه مسيح اعدام شد 

اعتقاد به خدا ثابت كرد كه معجزات مسيح  طور قطعي به فردي شكاك يا بي البته مشكل بتوان به
العاده كه با دخالت خدا  اند، چرا كه معجزه بنا به تعريف رويدادي است خارق وقوع پيوسته  بهواقعاً

هاي ديگري  اعتقادي به خدا پافشاري كند، طبعاً در جستجوي راه و كسي كه در بي. شود انجام مي
يشه عالوه، براي كسي كه نخواهد معجزات را بپذيرد، هم به. آيد براي تبيين معجزات عيسي برمي

طرفي دست كم بايد اذعان دارد كه  اما هر پژوهندة بي. هاي ديگر وجود دارد امكان توسل به تبيين
ها به  داد كه تبيين آن اي انجام مي العاده نظر دارند كه عيسي كارهاي خارق دوست و دشمن اتفاق



م خدا نسبت اين كارها را مسيح و شاگردان او به دخالت مستقي. نمود شيوة طبيعي بس دشوار مي
   .دادند مي

  فلسفة معجزات مسيح
فهمي در ميان بسياري از مسيحيان وجود داشته است كه معجزات عيسي براي  از ديرباز اين كج

  :دو ايراد عمده بر اين ديدگاه وارد است. اند اثبات الوهيت و يا رسالت مسيحايي او انجام شده

در آن عصر، . شد دليل بر الوهيت تلقي نميعصران عيسي  نخست اينكه انجام معجزات در نظر هم
ولي . معجزات به اشخاصي ديگر نيز نسبت داده شده است، چه پيش از عيسي و چه پس از او

گر اسرائيل  ايليا و اليشع، از انبياي معجزه. كس اين معجزات را دليل الوهيت ندانسته است هيچ
معجزاتي از نوع معجزات عيسي .  استها را خدا تلقي نكرده بودند، ولي كسي به اين دليل آن

بعدها نيز به دست رسوالن مسيح، مبشراني چون استيفان و فيليپس، و حتي توسط اعضاي عادي 
واكنش . شدند ها خدا انگاشته نمي شده است، ولي آن انجام مي) 10و9 :12اول قرنتيان (كليساها 

ا را به عمل خدا از طريق شخص ه معمول فردي يهودي در برابر چنين معجزاتي اين بود كه آن
رسيد، او  ظهور مي دفعات از كسي به اي به العاده هاي خارق اگر چنين پديده. گر نسبت دهد معجزه

  . شد عنوان شخصي مقدس يا نبي شناخته مي به

هاي  ناچار معجزات او را به نيروهاي ديگري چون جادو و يا قدرت از سوي ديگر، مخالفين عيسي به
گر  پس در بهترين حالت، يك يهودي شخص معجزه). 30 -20 :3مرقس (دادند  بت مياهريمني نس

توانست فرد يهودي را به اذعان اينكه كسي  معجزات مي. كرد را عامل يا فرستادة خدا تلقي مي
  .مرد خدا يا حتي مسيح خداست برانگيزد، اما نه به اذعان اينكه كسي خود خداست

منظور اثبات حقانيت رسالت  ي براي اين نظر كه معجزات عيسي بهايراد جدي دوم اين است كه حت
البته به يك معنا درست است . اند، داليل و شواهد محكمي در دست نيست مسيحايي او انجام شده

كرد، اما نه به اين معنا كه كيفيت  كه معجزات عيسي هويت او و ماهيت رسالتش را آشكار مي
بلكه نوع . داد طور مستقيم بر مسيحا بودن او گواهي مي و بهنفسه  طبيعي كارهاي او في مافوق

هايي كه در عهدعتيق دربارة عصر مسيحايي وجود داشت بر مسيحا بودن  معجزات او در پرتو وعده
از سوي ديگر . تر خواهد شد هاي بعدي اين نوشتار روشن اين مطلب در بخش. كرد او داللت مي

عنوان دليل و شاهد اين كه  ظر عيسي هرگز به معجزة صرف، بهن بايد توجه داشت كه در اناجيل هم



طور مطلق، و با تأكيد  ، او به12 و11 :8برعكس، در مرقس . جويد او مسيح موعود است توسل نمي
حتي در انجيل يوحنا نيز . كند اش ابا مي اي براي اثبات اقتدار خدادادي بسيار، از ارائة معجزه

عالوه كيفيت خاص هر يك از آيات او بود  به. دهند  او را تشكيل ميآيات عيسي تنها يكي از شهود
  .داد كه براي كساني كه چشم بينا داشتند بر حقيقت مهمي دربارة شخصيت او شهادت مي

طور علني و عمومي اعالم نكرد تا بعد دست به  واقعيت اين است كه عيسي، مسيح بودن خود را به
كرد تا مردم به او ايمان بياورند، بلكه  او نه تنها معجزه نمي. دانجام معجزاتي براي اثبات آن بزن

كرد كه چنين ايماني را در مردم  تر آن است كه بگوييم عيسي فقط زماني معجزه مي درست
بينيم كه عيسي نتوانست در شهر  در اينجا مي.  دريافت6 و5 :6توان از مرقس  اين را مي. ديد مي

: دهد  علت امر را چنين توضيح مي58 -53 :13 متي. جام دهدخود، ناصره، معجزات زيادي ان
  . »ايماني ايشان معجزات زيادي نكرد علت بي در آنجا به«

ايمان به او ايمان بياورند، بلكه تنها براي كساني معجزه كرد كه  عيسي معجزه نكرد تا آن مردم بي
، )10 -1 :7لوقا (مش بيمار بود توان در مورد افسر رومي كه غال اين را مي. چنين ايماني داشتند

، و نيز در مورد زني كه به )12 -1 :2مرقس (در مورد مرد مفلوجي كه از سقف پايين فرستاده شد 
سخن عيسي به زن مبتال به خونريزي را . روشني ديد  به)34-25 :5مرقس (خونريزي مبتال بود 

اگر ). 34 :5مرقس (» فا داده استايمانت تو را ش«: توان به بيشتر معجزات عيسي تعميم داد مي
ها  چنين است، پس معني و اهميت الهياتي معجزات در كجاست و چه نگرشي را بايد در مورد آن

  اتخاذ كرد؟

  :اخراج ديوها
اخراج ديوها به دست عيسي را بايد از مظاهر عيني حضور پادشاهي خدا در تاريخ و از ابعاد كار 

ماجراي نقل شده در . ت سلطه، و تبديل و احياء آن تلقي كردخدا در رهايي اسرائيلِ اسير و تح
در اين قسمت، فريسيان به عيسي اتهام .  به بعد در اين خصوص بسيار روشنگر است22 :12متي 
پاسخ عيسي . كند دست شده است و به ياري اوست كه ديوها را اخراج مي زنند كه با شيطان هم مي

  .بسيار بديهي است

معني وقوع جنگ  شك اين به نيروهاي خودش را از زندگي مردم بيرون براند؟ بيچرا بايد شيطان 
سپس عيسي . در اين صورت حكومت او قطعاً متالشي خواهد شد. داخلي در قلمرو او خواهد بود



كند كه به قدرت روح  او ادعا مي. كند تبيين خودش را از اخراج ديوها در قالب يك تمثيل بيان مي
الب آمده است و اكنون مشغول غارت متعلقات او يعني رهانيدن مردان و زناني بر خودِ شيطان غ

گفتار عيسي حاكي از آن است كه عيسي اخراج ديوها . ها را در بند نهاده بود است كه شيطان آن
اين شكست به احتمال . داند كه شيطان متحمل شده بود دست خود را نشانة شكست سختي مي به

ها اشاره دارد، و يا اينكه در خود اخراج ديوها  ر شيطان در ماجراي وسوسهزياد به پيروزي او ب
  . پيوسته است وقوع مي دست او به به

تمثيل غارت خانة مرد نيرومند به تصوير خروجي نوين از اسارت در كتاب اشعيا مربوط است كه 
ت برده شده و چون غار خوانيم كه اسرائيل به  مي25 -23 :42 در اشعيا. پيشتر به آن اشاره شد

آيا غنيمت از جبار «: پرسد كه  خدا مي26 -24 :49سپس در اشعيا . غنيمت به تاراج رفته است
دهد كه اسرائيل  در پاسخ، خود خدا وعده مي» گرفته شود يا اسيران از مرد قاهر رهانيده گردند؟

عيسي با اشاره به . يدرا شخصاً از چنگال نيروي قاهري كه آن را به تاراج برده است خواهد رهان
خدا . دست او اين پيشگويي اشعيا در حال تحقق است اين تصوير مدعي است كه در اخراج ديوها به

  . رهاند اند مي در او و توسط او اسرائيل را از چنگال نيروهاي قاهري كه آن را اسير كرده

واقع تاريخ  تاريخ اسرائيل و بهاي تازه در  دست مسيح نمايانگر آغاز مرحله بنابراين، اخراج ديوها به
. شد ها شكسته مي هاي اهريمني بر زندگي انسان اي كه در آن حاكميت قدرت بشر بود، مرحله
هاي يهودي به اين حقيقت پي برده بودند كه مشكل اسرائيل صرفاً حاكميت و ظلم  خيلي از گروه

  . هاي سياسي بيگانه نيست قدرت

هاي سياسي و نيز بسياري ديگر از   نشو و نما يافت كه در پس قدرتبعد اين باور از زمان دانيال به
هاي  اين حقيقت در قسمت. هاي اخالقي و اجتماعي، نيروهاي روحاني شرير وجود دارند اسارت
خصوص در ادبيات  بعد و به كه از دانيال به حال آن. تر عهدعتيق هنوز آشكار نشده است قديمي

هاي شيطاني، بليعار، خود  ها و نيروهاي تاريكي، فوج  و قدرتها العهدين مرتب از رياست بين
پس اندك اندك، بسياري در اسرائيل دريافته بودند كه . رود شيطان و فرشتگان شيطان سخن مي

هاي روحاني وجود دارد و يكي  مسئله فقط ظلم روم نيست بلكه براي وضعيت خراب اسرائيل ريشه
  .دانستند  تاريكي ميها را حاكميت نيروهاي از اين ريشه

ها شكسته خواهد  در نتيجه، اين اميد نشو و نما يافت كه با آمدن پادشاهي خدا حاكميت اين قدرت
 كه به كتب "وصاياي دوازده پاتريارخ" از مجموعة 8 :9 "وصيت زبولون"براي مثال، در كتاب . شد



ود خداوند بر شما طلوع پس از آن، خ«: ديني يهود در زمان مسيح تعلق دارد، چنين آمده است
او همة آدميزادگانِ اسير . هايش شفا و شفقت خواهد بود خواهد كرد، يعني نور عدالت كه بر بال

وصيت "و در . »بليعار را از اسارت او خواهد رهانيد، و هر روح خطايي پايمال خواهد گرديد
 فرزندان خويش اين اقتدار را و به. او بليعار را در بند خواهد نهاد«:  آمده است كه12 :18 "يهودا

  ».خواهد بخشيد كه ارواح پليد را پايمال كنند

 موضوع را در يك جمله 28 :12توان گرفت؟ گفتة عيسي در متي  اي مي ها چه نتيجه از همة اين
كنم، يقين بدانيد كه پادشاهي خدا  واسطة روح خدا ديوها را بيرون مي اگر من به«: كند خالصه مي

اگر عيسي به قدرت روح خدا نيروهاي تاريكي را از زندگي مردم به عقب . » استبه شما رسيده
تواند داشته باشد كه پادشاهي خدا  كند، اين معنايي جز اين نمي ها را تار و مار مي راند و آن مي

اخراج ديوها و آزادسازي اسراي شيطان . كند آغاز شده است و در صحنة تاريخ با قدرت عمل مي
اي موقت براي اثبات حقانيت عيسي بلكه جزء الينفك ظهور  اي و يا صرفاً وسيله حاشيهنه يك امر 

  .بخش عيسي است پادشاهي خدا و كار رهايي

  :معجزات شفا
شفاهاي عيسي را نيز بايد از مظاهر عيني حضور پادشاهي خدا و احيا و بازسازي اسرائيل مطابق با 

شود و   شفاهايي كه معموالً به عيسي نسبت داده مينوع. مفهوم خروجي نوين از اسارت تلقي كرد
. دهد دست مي ها به ها در يهوديت وجود ندارد، كليدي مهم براي درك معنا و اهميت آن مشابه آن

اين شفاها عبارتند از بينايي بخشيدن به كوران، شنوايي بخشيدن به ناشنوايان، گويايي بخشيدن به 
 و 1( 6 و 5 :35 ها دقيقاً شفاهايي هستند كه اشعيا اين. نگنگان، و شفا دادن لنگان و مفلوجا

ها را در ايام احيا و بازسازي اسرائيل به  انتظار وقوع آن 2 و 1 :61 و)  را هم بخوانيد10 -8 و 2
هاي كران مفتوح  آنگاه چشمان كوران باز خواهد شد و گوش«: هنگام خروج نوين از اسارت دارد

» مثل غزال جست و خيز خواهند نمود و زبان گنگ خواهد سرائيدآنگاه لنگان . خواهد گرديد
  ).2 و 1 :61. ك.؛ همچنين م]تمام باب خوانده شود [6 و 5 :35اشعيا (

دهد كه عيسي خود نيز شفاهاي خود را مظاهر نجات و احياي  آشكارا نشان مي 22 و 18 :7 لوقا
آيا تو «پرسند   يحيي آمده از عيسي ميشاگردان. كرد اسرائيل مطابق با اميد خروج نوين تلقي مي

ها را به معجزات  عيسي نخست توجه آن» بايست بيايد يا منتظر كسي ديگر باشيم؟ هماني كه مي
يافته،  كه در آن معجزات تحقق 2 و 1 :61  و5 :35 كند و سپس به اشعيا بخش خود جلب مي رهايي



روند، كران  يابند، لنگان راه مي ان بينايي ميگويد، ببينيد چگونه كور ها مي به آن. نمايد اشاره مي
ها خود گواه اين حقيقتند كه من همانم كه  اين. شود شنوند و به فقيران بشارت داده مي مي
  .سازد بايست بيايد، همان كه اين آزادي نوين از اسارت را براي قوم خدا مهيا مي مي

نمايد كه مسيحيان ماجراي شك  يد مياين متن قطعاً از نظر تاريخي موثق است، زيرا بسيار بع
بنابراين پاسخ عيسي به يحيي را . كردن يحيي دربارة مسيح بودن عيسي را از خود ساخته باشند

پاسخ عيسي گوياي اين . بايد سند قطعي تاريخي دربارة تفسير عيسي از شفاهاي خود تلقي كرد
دانست  از نجات و تجديد حياتي ميحقيقت است كه او شفاها و ساير معجزات خود را جزئي الينفك 

معجزات صرفاً داليل اثبات مسيح بودن يا تأييد اعتبار . دادند كه خود و شاگردانش بدان بشارت مي
ارمغان آورده بود، نجاتي  ها مظاهر آشكار آن نجاتي بودند كه او به پيام عيسي نبودند، بلكه آن

  .ستها در پادشاهي خدا كه همانا رهايي و احياي انسان

همين طرز تلقي به احتمال زياد دربارة شفاي جذاميان و شمار معدود زنده كردن مردگان صادق 
 و برخي تا اين اواخر 61 شود و نه در اشعيا  يافت مي53 اين دو نوع معجزه نه در اشعيا. است

چنين استدالل . ها افزودة مسيحيان است، خصوصاً زنده كردن مردگان كردند كه اين گمان مي
كم  شد كه يهوديان هرگز چنين انتظاري از مسيحاي موعود و يا دوران مسيحايي نداشتند، دست مي

  . پايان رسيدن تاريخ پيش از به

. ها را نقش بر آب كرد  متعلق به طومارهاي درياي مرده همة اين استدالل4Q521اما كشف سند 
ست از مسيحاي او اطاعت خواهند ها ها و زمين و هرچه در آن آسمان«: خوانيم در اين نوشته مي

روح خداوند بر حليمان قرار خواهد گرفت و او اشخاص وفادار را به قوت خود احيا خواهد ... كرد
اسيران را رهايي خواهد داد، . او پارسايان را بر تخت پادشاهي ابدي جالل خواهد بخشيد. كرد

آنگاه بيماران را شفا خواهد ... دشدگان را بلند خواهد كر كوران را بينا خواهد كرد و لگدمال
بخشيد، مردگان را زنده خواهد كرد، به حليمان بشارت خواهد داد، با سخاوت به نيازمندان 

كامالً روشن . »خواهد بخشيد، تبعيدشدگان را رهبري خواهد كرد و گرسنگان را سير خواهد نمود
. ه او اشاره شده يا دربارة خداوندنيست كه جملة دوم به بعد دربارة مسيحا است كه در جملة اول ب

  .احتماالً هر دو با هم مد نظرند

هاي بارزي از آن  نمايد كه عيسي شفاهاي خود را سرآغاز رهايي مسيحايي و نمونه پس چنين مي
اين البته . آورد ارمغان مي كرد كه آزادي نوين از اسارت براي قوم خدا به نوع بركاتي تلقي مي



-16 :4لوقا (دهد  دست مي مؤيد تصويري است كه لوقا از بيانية خدمت عيسي در كنيسة ناصره به
21.(  

  شود؟ اكنون واقع مي آيا رهايي كامل هم
در : بنا بر آنچه گفته شد رابطة نزديك بين پادشاهي خدا و شفا از امراض كامالً عيان و آشكار است

بنابراين هر جا كه پادشاهي خدا . خلقت تازة خدا، بيماري، ديوزدگي و مرگ جايي نخواهد داشت
خراج ديوها، شفاي بيماران و زنده شدن مردگان جا ا توان انتظار داشت آن طلوع كند، مي

توان به وعدة شفاي كامل و  ولي اين را نمي. وقوع بپيوندد به) هرچند نه رستاخيز مردگان(
  .همگاني براي مؤمنان در زمان حال تبديل كرد

توان پذيرفت كه براي عيسي رهايي ايمانداران از چنگال ارواح پليد يك رهايي كامل و  مي
توان تحت حاكميت مستقيم شيطان و ارواح شيطاني  فرزندِ پادشاهي خدا را نمي. باشدهمگاني 

. در اينجا، رهايي وعده داده شده يك رهايي كامل، همگاني و فوري است. حال خود واگذاشت به
يابند امروز از اين رهايي كامل  توان انتظار داشت همة كساني كه به پادشاهي خدا راه مي مي

كند و مؤمنان به مسيح در زندگي  كه در عمل اين تا چه حد تحقق پيدا مي اين. شندبرخوردار با
ولي انتظار رهايي كامل انتظار بجايي . كنند نكتة ديگري است خود تا چه حد آن را تجربه مي

  .است

سختي بتوان تصور كرد كه عيسي زنده شدن مردگان را چيزي غير از امري  در نقطة مقابل، به
امروز ! شك او نكوشيد همة مردگانِ فلسطينِ زمان خود را زنده كند بي. لقي كرده باشداستثنايي ت

عالوه همة  به. نيز انتظار زنده شدن مردگان جز در موارد معدود قطعاً انتظار بجايي نخواهد بود
همة ما منتظر . كنند شوند باز مرگ را تجربه مي اي برخوردار مي كساني هم كه از چنين تجربه

  .ولي آن روز هنوز فرا نرسيده است. ي هستيم كه در پيروزي مسيح بر مرگ نيز شريك گرديمروز

گيرد و از حساسيت و فوريت اخراج ديوها  شفا به احتمال زياد جايي بين اين دو حد قرار مي
هاي جسمي در عصر كنوني بيعانه، نوبر و نشانة خلقت نوين  شفا از بيماري. برخوردار نيست

توان و بايد انتظار داشت و  بنابراين مي. كمال نرسيده است شروع شده ولي هنوز بهخداست كه 
هاي راستين ظهور  شفا از جلوه. ظهور برسد عنوان جزئي از بركات پادشاهي خدا به دعا كرد كه به



توان آن را از اجزاء ضروري تجربة كنوني پادشاهي  ولي نمي. پادشاهي خدا در اين جهان است
  .ة اوقات يا در همه جا يا براي همه به شمار آوردخدا در هم

كنيم كه  در شمارة بعد يكي ديگر از ابعاد حضور پادشاهي خدا در خدمات عيسي را بررسي مي
  .ها با خداست آمرزش گناهكاران و آشتي دادن آن

 ها با خدا آمرزش گناهان و آشتي دادن آن

  مقدمه
ي خدا در خدمت عيسي، آمرزش گناهان و بخشيدن شك يكي ديگر از ابعاد مهم حضور پادشاه بي

كرد كه خدا  محابا اعالم مي عيسي چه در سخنان و چه در اعمال خود آشكارا و بي. گناهكاران بود
شان  بخشيد كه گناهان صراحت به مردم اطمينان مي او به. آمده است تا گناهكاران را ببخشد

اي كه  ؛ زن بدكاره26-17 :5لوقا : مرد مفلوجبراي مثال در ماجراي شفاي . (آمرزيده شده است
هاي  او در مثل). 10-1 :19لوقا : ؛ زكاي خراجگير49-36 :7لوقا : پاهاي عيسي را عطرآگين كرد

؛ 32-11 :15لوقا : براي مثال در مثل پسر گمشده(گفت  خود از بخشودگي گناهكاران سخن مي
او در پذيرش، ). 23-15 :14لوقا : زرگ؛ مثل ضيافت ب14-9 :18لوقا : مثل فريسي و خراجگير

عالوه دشمنانْ او  به. داد همنشيني و دوستي با گناهكاران و مطرودين جامعه عمالً اين را نشان مي
پسر انسان «: گويد  خود عيسي مي34 :7در لوقا . دادند همين سبب مورد سرزنش قرار مي را به

كمباره و ميگسار، دوست خراجگيران و گوييد، مردي است ش نوشد؛ مي خورد و مي آمد كه مي
كامالً روشن است كه عيسي آمرزش گناهان را يكي از ابعاد مهم پادشاهي خدا . »گناهكاران

 "گناهكاران"اي در پيام عيسي براي  چه چيز تازه.ظهور رسيده است ديد كه در خدمت او به مي
هاي مختلف رهبري در يهوديت  وجود داشت، و چرا پيام او چنان مخالفت سختي را از سوي گروه

  : شود چيزي شبيه اين است اي كه معموالً به اين پرسش داده مي انگيخت؟ پاسخ كليشه برمي

داد كه همة ما گناهكاريم و اميد ما تنها به پارسا شمرده شدن بر پاية ايمان است  عيسي تعليم مي) 1
  ).داد يعني همان چيزي كه پولس تعليم مي(

جستند، اطمينان از آمرزيده  پذيرفتند، و به فيض خدا توسل مي ه اين را مياو به كساني ك) 2
  .بخشيد شان و تجديد حيات روحاني مي شدن گناهان



گرا بودند و به نجات بر پاية انجام اعمال شريعت اعتقاد داشتند  از آنجا كه رهبران يهود شريعت) 3
آمدند، چرا كه او فيض خدا را  خشم مي ي بهشمردند، از تعليم عيس و خود را بر اين اساس پارسا مي

عالوه، عيسي كساني را كه از نظر مذهبي و اخالقي  به. دانست بر مسئوليت و تالش بشر مقدم مي
  .داد بند و بار بودند در جايگاهي بهتر از اشخاص متدين و درستكار قرار مي بي

دست  ز يهوديت و رهبران يهود بهاين پاسخ از بسياري جهات، و بيش از همه به لحاظ تصويري كه ا
كار  يهوديان قوياً به رحمت خدا و آمرزش او نسبت به اشخاص توبه. دهد، فاقد دقت كافي است مي

انگيخت، اين قاعدتاً نه تنها باعث خشم  اگر عيسي برخي گناهكاران را به توبه برمي. اعتقاد داشتند
مشكل را بايد در جاي ديگر .  نيز بكنندشد او را تحسين شد بلكه برعكس سبب مي فريسيان نمي

 "گناهكاران"براي درك بهتر موضوع نخست بايد نگرش يهوديتِ زمان مسيح را دربارة . جست
  .بررسي كرد

  يهوديت و گناهكاران
كه اين (داشتند  ولي آنان كه عهد خدا را نگاه مي. اند پذيرفت كه همة مردم گناه كرده يهوديت مي

شدند، نه   خوانده مي"پارسا"معموالً ) شد هاي گناه نيز مي  كفاره و قربانيالبته شامل حفظ روز
شد كه در نظر  كار برده مي  معموًال براي كساني به"گناهكاران"در نقطة مقابل، واژة . "گناهكار"

 "گناهكاران"هاي زير را از  همة يهوديان گروه. گوينده بيرون از حيطة عهد خدا قرار داشتند
  :ردندك محسوب مي

  غيريهوديان)1

  ).ها، خراجگيران و غيره همانند فاحشه(صاحبان مشاغل نامشروع از نظر شريعت )2

ها توبه  دادند، بدون اينكه از آن ها ادامه مي كساني كه گناهان بزرگي مرتكب شده يا در آن)3
  .كنند يا كارهايي را كه تورات براي آمرزش گناه تعيين كرده بود، انجام دهند

كار  تر نيز كه بعد جدلي داشت، به  به يك معناي كلي"گناهكاران"الوه بر موارد باال، واژة ولي ع
 كه "اسرائيل حقيقي"هاي مختلف يهوديان در تالش براي جلب رضايت خدا و ايجاد  گروه. رفت مي

هاي مختلفي را در  انگيزشان شود، راه ها از وضع غم مورد لطف خدا قرار گيرد و سبب نجات آن
 موسوم شدند، مبارزة مسلحانه را طريق "غيورها"نام  مثالً گروهي كه بعدها به. پيش گرفته بودند



گروهي ديگر، چون جامعة كومران، انزوا در بيابان و اتخاذ نوعي زهد . دانستند رهايي مي
از و باز گروهي ديگر، چون فريسيان، جدايي . كردند گرا را راه چاره تلقي مي سختگيرانه و شريعت

شمار  هرگونه نجاست و زندگي با طهارت و قدوسيتي كاهنانه را طريق خشنود ساختن خدا به
  .آوردند مي

ها  كرد و كساني را كه مطابق با درك آن  تلقي مي"اسرائيل حقيقي"ها خود را  هر يك از اين گروه
ين، اصطالح بنابرا. شمرد  مي"گناهكار"كردند،   و نگاه داشتن شريعت زندگي نمي"قدوسيت"از 

 در وهلة نخست از مفهومي اخالقي برخوردار نبود بلكه بر وضعيت شخص در قبال "گناهكاران"
. گرفت گناهكار كسي بود كه به هر دليلي خارج از حيطة عهد قرار مي. عهد خدا اشاره داشت

ري عالوه، مفهومي نبود كه دقيق تعريف شده باشد بلكه حدود آن نامشخص و تار بود و بسيا به
  .رفت كار مي اوقات از سوي يك گروه در مورد كساني كه خارج از آن گروه بودند به

معني فرارسيدن روز داوري و ريخته شدن  حال، در تلقي يهوديان، آمدن پادشاهي خدا معموالً به
 "گناهكاران"پادشاهي خدا مجازات غيريهوديان، خراجگيران و . خشم خدا بر گناهكاران بود

آمد، بيشتر حاوي  حتي پيام يحيي دربارة كسي كه پس از او مي. آورد همراه مي بزرگ را به
دانست كه اسرائيل را به توبه و  يحيي خود را آخرين پيامبري مي. داوري و مجازات گناهكاران بود

وسيلة موعظه و تعميد  خدمت او به يك معنا غربال اسرائيل به. خواند تجديد حيات روحاني فرامي
حال از ديد يحيي، مأموريت مسيحا بود كه بيايد . شد  كه در آن كاه و گندم از هم جدا ميتوبه بود،

بيل خود را در دست داشت و  اكنون كج واقع كه آن آينده هم به! و انبوه كاه را به آتش بيافكند
سزاي   به"گناهكاران"بيا اي پادشاهي خدا تا ). 9-7 :3؛ 17 :3لوقا (آتش افروخته شده بود 

آمد آن  اين بود حالت و انتظار يهوديان در مورد آمدن پادشاهي خدا و پي! مال خود برسنداع
  .براي گناهكاران

  پذيرش گناهكاران از سوي عيسي
در چنين وضعي، طبيعي است كه اعالم آمرزش گناهان و دوستي و همسفره شدن با كساني كه 

. ترين كارهاي عيسي در نظر يهوديان بود دهدهن ها براي همه مسجل بود، از تكان گناهكار بودن آن
  .شود اهميت همسفره شدن عيسي با اين گناهكاران با توجه به چند نكته روشن مي



معني پيشكش  غذا خوردن با كسي به. شد زمين، دعوت كسي به غذا يك افتخار تلقي مي در مشرق
  . عني شراكت در زندگي بودم شراكت در سفره به. كردن صلح و صفا، اعتماد، برادري و بخشش بود

معني  شد به شركت در ناني كه پاره مي. معني مشاركت در حضور خدا بود عالوه، غذا خوردن به به
  .كرد سهيم شدن در بركتي بود كه صاحبخانه آن را در دعا نصيب همة حاضرين مي

د تلقي خصوص فريسيان، مشاركت خود را در سفره نِماد آنچه اسرائيلِ حقيقي بايد باش به
مقايسه كنيد با (ها قدوس است  اسرائيل بايد مقدس باشد، چرا كه يهوه خداي آن. كردند مي

از همين رو، به . انگاشتند فريسيان اين تقدس را با طهارتي آئيني يكي مي). 2 و 1 :19الويان 
متدين ها يك يهودي  از نظر آن. دادند رعايت قوانين مربوط به طهارت در سفره اهميت بسيار مي

اي  گونه ولي عيسي به. توانست با كساني غذا بخورد كه در همين حالت تقدس باشند فقط مي
عنوان  پذيرفت و اين كار را نيز نه به ها را مي نشست و آن  به غذا مي"گناهكاران" با  كننده تحريك

ادين او به پيامي كه اين عمل نم. داد عنوان سخنگوي پادشاهي خدا انجام مي فردي عادي بلكه به
اكنون در  هاي مربوط به خروج نوين و احياي اسرائيل هم كرد، اين بود كه وعده همه ارسال مي

كننده خود را به آنان ارزاني  خدا آمرزش و فيض احيا. يافته است زندگي اين گناهكاران تحقق 
  .داشته و ايشان را در پادشاهي خود پذيرفته است

 را به شريعت "گناهكاران"داشتند اگر او اين  ار عيسي نميالبته فريسيان هيچ ايرادي بر ك
ها مراحل يك توبة شرعي را كه شامل جبران خسارت و تقديم  و هر زمان كه آن! گردانيد بازمي

شدند و در نتيجه هيچ   محسوب نمي"گناهكار"دادند، از آن پس ديگر  شد انجام مي قرباني نيز مي
اي داشت، نه  واقع، اگر عيسي چنين برنامه به. ها وارد نبود ا آنايرادي نيز بر همسفره شدن عيسي ب

اما اين واقعيت . كرد بلكه ممكن بود او را قهرمان دين نيز تلقي كنند تنها كسي با او مخالفتي نمي
كردند، حاكي از آن است كه   متهم مي"گناهكاران"كه فريسيان عيسي را به همسفره شدن با 

ها  پذيرفت بدون اينكه از آن يافتگان به پادشاهي خدا مي عنوان راه ا به ر"گناهكاران"عيسي اين 
هاي مقرره مطالبات شريعت را در خصوص توبه از گناه  بخواهد با جبران خسارت و تقديم قرباني

 با "گناهكاران"نمايد كه عيسي صرفاً بر پاية رابطة اين  به ديگر سخن، چنين مي. جا آورند به
دادند، بديشان اطمينان از آمرزش گناهان و نصيب يافتن  ي كه به پيام او ميخودش و پاسخ مثبت

هاي مختلف يهودي چيزي در  چنين رفتار و عملكردي در نظر گروه. بخشد در پادشاهي خدا مي
مردي است شكمباره و "انجاميد كه عيسي   مي34 :7حد كفر بود و مستقيماً به طعنة مندرج در لوقا 

العمل علماي دين در ماجراي شفاي مرد مفلوج  عكس. "جگيران و گناهكارانميگسار، دوست خرا



اي فرزند، گناهانت «: گويد وقتي عيسي به مفلوج مي. را نيز بايد بر همين اساس درك كرد
چه كسي جز خدا ! اين كفر است«انديشند كه  ، برخي از علماي دين با خود مي»آمرزيده شد

ايراد علماي دين بر عيسي به احتمال زياد اين ). 7-5 :2مرقس (» تواند گناهان را بيامرزد؟ مي
بود كه او خارج از طريقي كه خدا مقرر داشته بود و بر اساس اقتدار شخصي خودش اين كار را 

هايي كه خدا تعيين كرده بود  عنوان ميانجي داد، حال آنكه تنها كاهنان بودند كه به انجام مي
خدا آمرزش گناهان را به كساني كه مطالبات شريعت را در اين مورد نمايندگي از  توانستند به مي

در نظر علماي دين، عيسي با اعالم آمرزش گناهان بدون ارجاع به . دادند، اعالم نمايند انجام مي
شد، گويي خود را با خدا برابر  نظام رسمي كهانت كه طريق خدا براي انجام اين كار تلقي مي

د، يكي از علل عمده كه سبب گرديد رؤساي كاهنان درصدد قتل عيسي به احتمال زيا. ساخت مي
ولي ساير . برآيند همين افاضة آمرزش گناهان خارج از چارچوب معبد و نظام كهانت بود

عنوان قوم  اي خطرناك به هويت اسرائيل به شك اين عمل عيسي را حمله هاي يهودي نيز بي گروه
   .كردند دا تلقي ميعهد خ مقدس خدا و امانت اين قوم به

  دفاع عيسي از طرز برخوردش با گناهكاران
گيري از   با بهره"گناهكاران"هايي چند از اناجيل، عيسي مأموريت خود را در قبال  در قسمت )1

در اين باب، شبانانِ .  برگرفته شده است34دهد كه از حزقيال  كلمات و عباراتي توضيح مي
ايمان در پي  اين شبانانِ بي. اند اين با خود خدا توصيف گرديدهايمان اسرائيل در تضاد و تَب بي

.  بودند حال خود واگذاشته گشتگي به منافع خود رفته، اسرائيل را در حالت تجزيه، گمراهي و گم
دهد كه در نقطة مقابل اين شبانانِ دروغين، خود خدا از طريق پادشاهي از نسل  حزقيال وعده مي

: گويد ، خدا مي16 :34در حزقيال . ، شبان نيكوي اسرائيل خواهد شدداود، يعني همان مسيحا
بندي نموده،  ها را شكسته شدگان را باز خواهم آورد و شكسته شدگان را خواهم جست و رانده گم«

، حتي در لغت، بر همين آيه از حزقيال 10 :19گفتة عيسي در لوقا . »بيماران را قوت خواهم داد
لحاظ  نيز همين آيه به. »ر انسان آمده تا گمشده را بجويد و نجات بخشدزيرا پس«: مبتني است

اسرائيل فرستاده  شدة بني من تنها براي گوسفندان گم«:  بوده است24 :15بخش متي  مفهومي الهام
حقيقت  در اين آيات عيسي مدعي است كه پيشگويي حزقيال در شخص او و خدماتش به. »ام شده

  . پيوسته است



وقتي عيسي را به همنشيني با .  مبتني است16 :34احتمال زياد بر حزقيال   نيز به17 :2مرقس 
بيمارانند كه به طبيب نياز دارند نه «: دهد كنند، او پاسخ مي خراجگيران و گناهكاران متهم مي

به ديگر . »ام تا گناهكاران را دعوت كنم ام، بلكه آمده من براي دعوت پارسايان نيامده. تندرستان
ولي اين همة . شان عيان و آشكار است سخن، جاي طبيب كجاست اگر نه در ميان آنان كه بيماري

  .داستان نيست

ظاهرِ گفتة عيسي ممكن است اين تصور را ايجاد كند كه عيسي پارسايي علماي دين و فريسيان را 
ها ايشان را  دارد كه خدمت و مأموريتش محدود به كساني است كه آن كند و اظهار مي تصديق مي

اگر عيسي از . ولي چنين برداشتي، از طنز موجود در گفتار عيسي غافل است. نامند  مي"گناهكار"
كند، در اين صورت،   دفاع مي34حقانيت خود و طرز رفتارش با گناهكاران با اشاره به حزقيال 

فا خود عامل ايجاد  اسرائيل كيانند، آنان كه به جاي ش"ايمان شبانانِ بي"بايد پرسيد در نظر او 
شك همان علماي دين و فريسيان بودند كه او را  بهترين كانديدهاي ايفاي اين نقش بي. اند بيماري

ها تناسب كامل دارد  چنين برداشتي با حمالت سخت عيسي به اين گروه! گرفتند به باد انتقاد مي
  ).23مقايسه كنيد با متي (

شان آشكارتر  شد، كساني بودند كه گناهكار بودن ره مي كه عيسي با آنها همسف"گناهكاراني"اگر 
ها از اين جهت  سراغ آن رو بيش از همه به طبيب نياز داشتند، رفتن عيسي به از همه بود و از همين

اين واقعيت . گذاشتند نمايش مي ترين شكل وضع خراب همة اسرائيل را به نيز بود كه آنها به روشن
كردند، مؤيد اين نكته  ائيل را به توبه و پذيرش پيام او دعوت ميكه عيسي و شاگردانش همة اسر

   ).16-1 :10؛ لوقا 73-71 :6؛ 45-14 :1مراجعه كنيد به مرقس (است 

پس آمدن پادشاهي خدا براي عيسي بدين معنا بود كه خدا از طريق شخص او و خدماتش آمده 
ناهكاران و مطرودين اجتماع را كه او آمده است تا گ. است تا گمشدگان را بجويد و نجات بخشد

ديدند، به توبه و دخول به پادشاهي  ها نمي اي جز مجازات ابدي براي آن مذهبيون زمانه آينده
و از همين روست كه . البته تمركز او در مدت كوتاه خدمتش بر قوم اسرائيل بود. پدرش فراخواند

ولي اين از آن رو نبود كه او در . دارد شاگردانش را از رفتن نزد غيريهوديان و سامريان باز مي
بلكه او براي . دانست فكر غيريهوديان نبود يا فيض و آمرزش خدا را تنها متعلق به يهوديان مي

اساساً . ها به نوري براي همة غيريهوديان بدل گردند احياي قوم برگزيدة خدا آمده بود تا آن
عيسي . طابق وعدة خدا به ابراهيم همين بودها م مأموريت و رسالت اسرائيل و فلسفة گزينش آن

  ! او امروز نيز دوست گناهكاران است. جويد امروز نيز گمشدگان را مي



انگيزش در ميان  ، دفاع عيسي از رسالت بحث)23-15 :14لوقا (در مثل ضيافت بزرگ ) 2
اهي خدا كردند مشتاقانه منتظر پادش مطرودين جامعة يهود اين است كه فريسيان، كه ادعا مي

ها در اين  اند و در نتيجه جاي آن هستند، در واقع دعوت او را به شركت در پادشاهي خدا رد كرده
نماها، از هر  امروز نيز چه بسا كه مذهبيون و روحاني! ضيافت نصيب مطرودين جامعه شده است

خراجگيران دور افتند، در حالي كه  دسته و قماش و ديني، ممكن است از ضيافت پادشاهي خدا به
  .مند گردند  از سفرة رنگارنگ آن، سير بهره"گناهكاران"ها و  و فاحشه

آنان از اينكه فيض . هاي ديگر نيز آورده است همين دسته از منتقدين مثل عيسي در پاسخ به) 3
ها اين گناهكاران  چه در نظر آن. اند شكايت گشوده  شده لب به"گناهكاران"خدا شامل حامل 

آيا اين منتقدين . اند و استحقاق دريافتش را ندارند حصيل آن فيض نكردهتالشي براي ت
جاي گله و شكايت، از اينكه فيض خدا شامل حال اين مسكينان شده شادمان باشند؟  بايست به نمي

آيا چشم ديدن سخاوت مرا «: دقيقاً همين است) 16-1 :20متي (نكتة مثل كارگران تاكستان 
نيز منتقدين را ) 10-8 :15(شده  و سكة گم) 7-3 :15لوقا (شده  مثل گوسفند گم» نداري؟
  . انگيزد تا به جاي غرغر، در جشن و شادي الهي براي احياي رابطة مردم با خدا شريك شوند برمي

شك در مثل پسر گمشده  ترين دفاع عيسي از رسالتي كه نسبت به گناهكاران داشت بي ولي قوي) 4
تواند به اندازة خواندن دوبارة خودِ آن در  تفسيري بر اين مثل نميهيچ توضيح و . شود يافت مي

بار ديگر اين قصة پادشاهي خدا را از  بياييد يك. پرتو بحث باال حق مطلب را دربارة آن ادا كند
  :انجيل لوقا فصل پانزدهم بخوانيم و پيام آن را به گوش جان بشنويم

اي پدر، سهمي را كه از دارايي تو به ":  خود گفتروزي پسر كوچك به پدر. مردي را دو پسر بود«
پس از .  پس پدر دارايي خود را بين آن دو تقسيم كرد".من خواهد رسيد، اكنون به من بده

تر آنچه داشت گرد آورد و راهي دياري دوردست شد و ثروت خويش را در  چندي، پسر كوچك
قحطي شديد در آن ديار آمد و او سخت چون هر چه داشت خرج كرد، . باد داد آنجا به عياشي بر 
از اين رو، خدمتگزاري يكي از مردمان آن سامان پيشه كرد، و او وي را به . به تنگدستي افتاد

ها سير كند، اما  پسر آرزو داشت شكم خود را با خوراك خوك. باني در مزرعة خويش گماشت خوك
اي بسا كارگران پدرم خوراك اضافي " :سرانجام به خود آمد و گفت. داد كس به او چيزي نمي هيچ

: گويم روم و مي خيزم و نزد پدر مي پس برمي. شوم جا از فرط گرسنگي تلف مي نيز دارند و من اين
با من همچون يكي از . ديگر شايسته نيستم پسرت خوانده شوم. ام پدر، به آسمان و به تو گناه كرده

   ".كارگرانت رفتار كن



اما هنوز دور بود كه پدرش او را ديده، دل بر وي بسوزاند و . پدر شدپس برخاست و راهي خانة 
پدر، به آسمان و به ": پسر گفت. اش ساخت سويش دويده، در آغوشش كشيد و غرق بوسه شتابان به

! بشتابيد":  اما پدر به خدمتكارانش گفت".ديگر شايسته نيستم پسرت خوانده شوم. ام تو گناه كرده
گوسالة . انگشتري بر انگشتش و كفش به پاهايش كنيد. اوريد و به او بپوشانيدبهترين جامه را بي

زيرا اين پسر من مرده بود، زنده شد؛ گم شده . پرواري آورده، سر ببريد تا بخوريم و جشن بگيريم
  .  پس به جشن و سرور پرداختند"!بود، يافت شد

و صداي ساز و آواز شنيد، يكي از چون به خانه نزديك شد . و اما پسر بزرگتر در مزرعه بود«
برادرت آمده و پدرت ": خدمتكار پاسخ داد. "چه خبر است": خواند و پرسيد خدمتكاران را فرا

 چون اين را شنيد، برآشفت و ".يافته است سالمت باز گوسالة پرواري سر بريده، زيرا پسرش را به
اينك ": اما او در جواب پدر گفت.  كردپس پدر بيرون آمد و به او التماس. نخواست به خانه درآيد

اما تو هرگز حتي . ام ام و هرگز از فرمانت سر نپيچيده هاست تو را چون غالمان خدمت كرده سال
و حال كه اين پسرت بازگشته است، پسري كه . پا كنم اي به من ندادي تا با دوستانم ضيافتي به بزغاله

پسرم، تو ":  پدر گفت"!اي رايش گوسالة پرواري سر بريده باد داده، ب ها بر دارايي تو را با روسپي
اما اكنون بايد جشن بگيريم و شادي كنيم، زيرا اين . همواره با مني، و هر آنچه دارم، مال توست

   »"!برادر تو مرده بود، زنده شد؛ گم شده بود، يافت شد

  :گيري نتيجه
كردن سخاوتمندانة پادشاهي خدا ود عمل عيسي در پيشكش -داران يه-در نظر بسياري از دين

احتمال زياد برخالف تصور و انتظاري بود  اين عمل او به.  سنگ لغزشي بزرگ بود"گناهكاران"به 
ولي براي عيسي سرشت خدا محبت بود و از . كه آنها از آمدن پادشاهي خدا در ذهن داشتند

از آنجايي كه . ساخت  ظاهر ميرو پادشاهي او قبل از هر چيز و بيش از هر چيز اين محبت را همين
، و ) و غيره17 :8؛ 68 :7؛ 52 :6؛ 12 و 11 :4مرقس  ("دل سخت" و "كر" و "كور"قوم اسرائيل 

بايست بيش از هر چيز  ها مي  بودند، ظهور پادشاهي خدا در ميان آن"گناهكار"عبارت ديگر،  به
شك بهترين و  و بي. گر شود جلوهدهنده با خدا  بخش، آمرزندة گناه و آشتي صورت فيضي رهايي به

نيرومندترين طريق رساندن اين پيام همانا پذيرفتن كساني بود كه آشكارا خارج از محدودة 
  .محور يهود قرار داشتند دينداري شريعت



. گرفت نظر از نژاد و زبان و موقعيت اجتماعي در برمي ها را صرف اين محدوده، بعدها همة انسان
يهوديان صرفاً .  نه صرفاً رستگاري قوم يهود بلكه نجات همه جهانيان بودچه، قصد خدا از آغاز

ها  همة انسان. ها براي رستگاري جملة آدميان بهره جست اي بودند از همة بشر كه خدا از آن نمونه
بشارت عيسي اين بود كه در او . اند و به آمرزش و آشتي با خدا نياز دارند در گناه فروغلطيده

به .  رحمت براي آمرزش گناه انسان و برقراري رابطة مجدد با او پيشقدم شده استخداي محبت و
  .»داد خدا در مسيح جهان را با خود آشتي مي«گفتة پولس شاگرد راستين او، 

  

 پارسايي نوين و رابطه با پدر

  مقدمه
. هاي پيش دو بعد از ابعاد حضور پادشاهي خدا را در خدمات عيسي بررسي كرديم در شماره

ديديم كه از نظرگاه عيسي پادشاهي خدا در شفاها و آزادي از تسلط ارواح پليد و نيز در آمرزيده 
در اين شماره، دو بعد ديگر از ابعاد حضور پادشاهي خدا را به . شد گر مي شدن گناهكاران جلوه

  .اختصار بررسي خواهيم كرد

  تبديل درون و پارسايي نوين
 متفاوتي  بخشد كه زندگي كند و به او اين توانايي را مي آزاد ميآمدن پادشاهي خدا انسان را 

آمدن پادشاهي خدا و تجربة آمرزش الهي انسان را از زندگي خودمحور و اسارت . داشته باشد
بخشد كه از پارسايي نويني كه محور آن  رهاند و به او توانايي مي گناه كه نتيجة آن است، مي

  .رددمحبت و بخشش است، برخوردار گ

عيسي از شاگردان خود انتظار دارد در زندگي خود از كيفيت و مرتبة نويني از پارسايي برخوردار 
گويم، تا پارسايي شما برتر از پارسايي فريسيان و  زيرا به شما مي«: خوانيم  مي20 :5در متي . باشند

ترين فرقة يهود در  فريسيان مذهبي» .علماي دين نباشد، هرگز به پادشاهي خدا راه نخواهيد يافت
. شدت مورد نكوهش قرار داده بود مهابا اين مذهبيون زمانه را به عيسي بارها بي. آن زمان بودند

شان پر  ها همچون قبور سفيد شده بودند، با ظاهري بس روحاني و مذهبي، درحالي كه درون آن
پر كاه را در چشم ! بلعيدند كردند، ولي شتر را فرومي ها پشه را صافي مي آن. از فساد و تباهي بود



يكِ شويد و جعفري  ده. ديدند، اما از تيرآهني كه در چشم خود داشتند، غافل بودند برادر خود مي
. ها از امانت و عدالت و رحمت خبري نبود دادند، اما در زندگي و رفتار آن و گشنيز خود را مي

پس عيسي به . و هنوز هم هسترياكاري بزرگترين آفت اين روحانيت و پارسايي مذهبي بود 
ها نباشد، هرگز  ها برتر از اين دهد كه اگر پارسايي و روحانيت آن شاگردان خود سخت هشدار مي

  . به پادشاهي خدا راه نخواهند يافت

روشني تصوير   به35 -21 :18پارسايي برتري كه عيسي بدان نظر داشت در مثل او در انجيل متي 
مبلغي معادل چند ميليارد تومان به او مقروض است و چون قادر به خادم پادشاه . گرديده است

خواهد كه بر او رحم كند و  اما او از پادشاه مي. كشد پرداخت آن نيست، زندان انتظارش را مي
گذرد كه همين خادم خدمتگزاري  چند لحظه نمي! بخشد پادشاه هم تمام قرض او را مي

پادشاه ! افكند  هزار تومان كه به او مقروض است به زندان ميخاطر چند تر از خود را به رتبه پايين
. اندازد كند و او را به زندان مي شود، قرض او را دوباره مطالبه مي چون از اين امر آگاه مي

خدا از سر رحمت، قرض هنگفت پطرس را كه . درسي كه از اين مثل بايد گرفت كامالً روشن است
اي واحد براي گناه و  در زبان آرامي كلمه. (شده، بخشيده استمثل در پاسخ به سؤال او آورده 

حال اگر پطرس نتواند قرض به نسبت ناچيز برادر خود را ببخشد، در حقيقت .) قرض وجود دارد
  .سازد خود را با خادم ناسپاسِ مثَلِ عيسي برابر مي

د و حصر خدا را ح  اينجاست كه وقتي كسي آمرزش سخاوتمند و بي تر، نكته در معنايي وسيع
كسي كه با . رود در او آمادگي نويني براي بخشيدن ديگران پديد آيد كند، انتظار مي دريافت مي

ولي كسي كه فيض بيكران خدا را . خدا بيگانه است، طبيعتاً با همنوع خويش نيز بيگانه خواهد بود
 اساسي در او وجود وگرنه قصوري. چشيده، بايد همين فيض را در روابطش با ديگران نشان دهد

  . دارد

اهميت اين موضوع و وخامت وضع كسي كه با وجود بخشيده شدن از سوي خدا، از بخشيدن 
عيسي به شاگردان آموخت كه به . كند، در دعاي رباني كامالً آشكار است خطاي برادر خود ابا مي

انجيل (» بخشيم  ميهاي ما را ببخش چنانكه ما نيز قرضداران خود را قرض«: پدر چنين دعا كنند
زيرا اگر خطاهاي مردم را ببخشيد، پدر «: و بالفاصله پس از پايان دعا باز تأكيد كرد). 12 :6متي 

اما اگر خطاهاي مردم را نبخشيد، پدر شما نيز خطاياي شما . آسماني شما نيز شما را خواهد بخشيد
طور منفي و هم  ، موضوع را هم بهعيسي براي تأكيد هر چه بيشتر). 15 -14 : 6(» را نخواهد بخشيد

كامالً روشن است كه موضوع . طور مثبت بيان كرده است، تا هيچ جايي براي ترديد باقي نماند به



بخشيدن خطاياي ديگران از چنان اهميتي در انديشه و پيام عيسي برخوردار است كه نه تنها يكي 
. ي نيز جاي مهمي بدان اختصاص يافتهباره است، بلكه در دعاي ربان هاي مهم او در اين از مثل

عالوه، از تمام مطالب دعا، اين يك موضوع بالفاصله پس از پايان دعا باز مورد تأكيد قرار گرفته  به
توان گفت كه از چشم عيسي، آمرزيده شدن از جانب پدر منوط و  بنابراين، با اطمينان مي! است

چه در غير اين صورت .  ديگران نشان دهدمشروط به اين است كه شخص همين رحمت را نسبت به
  .كند در جهتي مخالف با ماهيت پادشاهي خدا عمل مي

. اين چندان هم درست نيست. شود كه در مسيحيت گناه كبيره و صغيره وجود ندارد معموالً گفته مي
ا تواند ما را از آمرزش خد شك نبخشيدن يكي از گناهان كبيره در مسيحيت است، گناهي كه مي بي

گيري بنيادي پادشاهي خدا قرار  با نبخشيدن، خود را در جهتي مخالف با جهت. محروم كند
  .دهنده و نابخشودني است كه كار خادم ناسپاس مثَل عيسي قدر تكان دهيم و كار ما همان مي

ولي بخشيده شدن از سوي خدا نه تنها مسئوليتي نوين بلكه توانايي نويني نيز با خود به ارمغان 
. دهد خواهد، قدرت انجامش را هم به ما مي اصوالً وقتي خدا انجام كاري را از ما مي. آورد مي

حد و حصر خدا كه عيسي براي اسرائيل، بلكه براي همه آدميان، به ارمغان  آمرزش فراگير و بي
شوند  سازد كه با پذيرفتن اين بخشش و فيض قادر مي ها را چنان مديون خدا مي آورد، آن مي
توانيم  شويم، مي چون محبت مي. ها نيز نسبت به ديگران همان فيض و بخشش را نشان دهند آن

آميز  ما هم بايد در همان نوع رابطة فيض. بخشد، پس ما هم بايد ببخشيم اگر خدا مي. محبت كنيم
اين تمام تعاليم عيسي در مورد بخشش بر . با ديگران قرار بگيريم كه خدا در رابطه با ما قرار گرفت

شويد  ايد، بايد ببخشيد، و نه فقط بايد ببخشيد بلكه قادر مي اصل استوار است كه اگر بخشوده شده
بخشد تا قرض كوچك برادرت را  چون فيض خدا را پذيرفتي، اين فيض توانايي مي. كه ببخشيد

  .ببخشي

رايگان  اگر به. »رايگان نيز بدهيد ايد، به رايگان يافته به«: گويد به همين معناست كه عيسي مي
و به همين معناست كه شاگردان و پيروان مسيح . رايگان هم بدهي اي، قادر خواهي بود به يافته

ها  آن. دهند كه دنيا از آن برخوردار نيست ها چيزي را به دنيا مي آن. نمك و نور جهانند
از .  دنيا را مخمر كندتواند تمام كنند كه مي اي تازه و كيفيتي نوين را به دنيا وارد مي خميرمايه

شود، اين زندگي شكلي  كند و فيض او بدان وارد مي آنجا كه خدا زندگي شاگردان را لمس مي
  .گيرد تازه به خود مي



. روست كه عيسي انتظار دارد شاگردان او پارسايي و اخالقياتي برتر از فريسيان داشته باشند از اين
ها  كند كه متناسب با مرحلة جديد رابطة آن ئيل عرضه مياي به اسرا او در واقع الگوي رفتاري تازه

اين الگوي . اي كه همانا مرحلة تجربة آمرزش خدا و آزادي از اسارت است با خداست، مرحله
پس رحيم باشيد چنانكه پدر شما رحيم «:  فرموله شده است36 :6رفتاري نوين در انجيل لوقا 

 كه محور تفكر فريسيان و 2 :19ي است از الويان ا بندي تازه واقع صورت سخن عيسي به» .است
فريسيان اين تقدس » .مقدس باشيد زيرا كه من يهوه خداي شما قدوس هستم«: اخالقيات آنان بود

كردند و در نتيجه بر اطاعت از  عنوان جدايي از آنچه نامقدس و ناپاك است تعبير مي را صرفاً به
ساخت، و نيز بر دوري از هر   غيريهوديان جدا ميشريعت، خصوصاً احكامي كه يهوديان را از

ها شرور بودند يا  البته اين از آن سبب نبود كه همة آن. نمودند ناپاكي و نجاست آئيني، تأكيد مي
حل آنان، براي آماده  خواستند با تالش خود رستگاري را تحصيل كنند، بلكه اين واكنش و راه مي

  . ئيل بودكردن راه خداوند و تفقد او از اسرا

در نقطة مقابل اين طرز تلقي فريسيان، عيسي قدوسيت خدا را در مواجهه با قومي كه از همين 
ديد، و يگانه اخالقيات متناسب با  قدوسيت شديداً قاصر آمده بودند در رحمت و بخشايش او مي

ل پس او اصل قدوسيت را در قالب اص. دانست چنين وضعي را اخالقياتي مبتني بر رحمت مي
دعوت او از كساني كه پادشاهي خدا را . رحمت ريخت و آن را محور اخالقيات خويش ساخت

پذيرفتند اين بود كه زندگي و روابط خود را بر اصل اساسي رحمت بنا كنند، چه اين از ابعاد  مي
رده واقع براي تمام بشر، به ارمغان آو بنيادي و الينفك آن پادشاهي بود كه او براي اسرائيل، و به

  .بود

شكلي متفاوت آمده  در اين قسمت اصل رحمت به.  مؤيد اين موضوع است48 -43 :5انجيل متي 
ولي اگر به آيات قبلي ). 48(» پس شما كامل باشيد چنانكه پدر آسماني شما كامل است«: است

خود را بر آفتاب «بيند كه او  يابيم كه در اينجا نيز عيسي كمال خدا را در اين مي نگاه كنيم، درمي
پس از شاگردان ). 45(» باراند تاباند و باران خود را بر پارسايان و بدكاران مي بدان و نيكان مي

در اين صورت است . خواهد تا همين كمال را در محبت كردن به دشمنان خود نشان دهند خود مي
  . ها فرزندان خلف پدر آسماني خود خواهند بود كه آن

ها با او به  فتاري فريسيان و الگوي رفتاري عيسي سبب شده بود آنهمين تفاوت ميان الگوي ر
هاي متفاوتي در قبال موضوعات  گيري اين دو اصل متفاوت اخالقي به موضع. مخالفت برخيزند
  :گشت مختلف منجر مي



. كرد كه روز شبات را با سختگيري هرچه بيشتر نگاه دارند  الگوي رفتاري فريسيان ايجاب مي•
برعكس، . گفت كه مقررات شبات نبايد مانع از اعمال مبتني بر رحمت باشد  عيسي ميولي الگوي

  .داد پس در شبات شفا مي. روز خدا بهترين روز براي ظهور چنين اعمالي است

اما الگوي . گفت كه بايد مطابق با قوانين طهارت كاهنان غذا خورد  الگوي رفتاري فريسيان مي•
پس . دهندة رحمت خدا باشد كننده و نشان اي غذا خورد كه منعكس نهگو گفت كه بايد به عيسي مي

  .شد سفره مي با گناهكاران هم

كرد، با اين اعتقاد كه با وقف كردن   چيز تأكيد مي يك از همه  الگوي رفتاري آنان بر دادن ده•
لت و رحمت اما الگوي عيسي در راستاي پيام انبيا، بر عدا. شد يك هر چيز، تمام آن تقديس مي ده

  .كرد و امانت تأكيد مي

. ورزيد  الگوي آنها بر محبت نسبت به اسرائيلي پارسا و نفرت نسبت به دشمنان اسرائيل اصرار مي•
  .گذاشت اما الگوي عيسي بر محبت حتي نسبت به دشمنان اسرائيل تأكيد مي

طور تلويحي در  ه آمده، و نيز ب34 :13 محبت كه در انجيل يوحنا "حكم تازة"همين تأكيد در 
خواهيد آنان  گونه رفتار كنيد كه مي با مردم همان«: شود  يافت مي12 :7قانون طاليي انجيل متي 

هاي يهودي نيز  براي مثال رابي. البته اين براي يهوديان حكمي كامالً تازه نبود. »با شما رفتار كنند
اين تمام . منوع خود انجام ندهآنچه را خود از آن نفرت داري نسبت به ه«دادند كه  تعليم مي

تري نيز يافت  هاي ديگر يهود، بيانات مثبت در نوشته. »شريعت است و مابقي صرفاً توضيح آن
گونه كه انسان  همان«: ، يكي ديگر از كتب ديني يهود، آمده است1 :61در دوم خنوخ . شود مي

نيز نامة . »ري نيز چنين كندكند، بايد كه براي هر انسان ديگ براي روح خود از خدا مسئلت مي
چنانكه آرزو داري هيچ بدي بر تو واقع نشود بلكه از چيزهاي خوب «: گويد  مي207آريستئاس 

زيرا خدا با خيرخواهي و ... برخوردار گردي، با اتباع خود نيز بر مبناي همين اصل رفتار كن
  .»كشد كرامت خود همة آدميان را به سوي خويش مي

سابقه بود، حكم محبت و بخشش را محور اخالقيات   كه در يهوديت كامالً بينحوي اما عيسي به
عالوه او بدين حكم عمقي تازه بخشيد و محبت به دشمنان را مورد تأكيد قرار  به. خويش ساخت

  .داد

 



  زندگي نوين چون فرزندان خدا
اي نوين  د، رابطهترين ابعاد پادشاهي خدا كه عيسي براي پيروان خود به ارمغان آور يكي از مهم
: گويد كه مزمور مي چنان. براي يهوديت خدا در وهلة اول، خداوندگار عالم بود. با خدا بود

زيرا كه او گفت و شد؛ . تمامي اهل زمين از خداوند بترسند؛ جميع سكنة ربع مسكون از او بترسند«
ن و صاحب زندگي و مرگ او آفرينندة تمام جها). 9 -8:  33مزمور (» او امر فرمود و قايم گرديد

البته اين كماكان جزئي . حرمت و اطاعت تنها حالت شايسته در نزديك شدن به اوست. است
براي پيروان عيسي خدا . الينفك از رابطة انسان با خدا در انجيل است، ولي مركز و قلب آن نيست

  . است"پدر"در وهلة اول 

او اسرائيل را به فرزندي . آسماني ايشان استاسرائيل نيز آگاه بودند كه خدا پدر  البته قوم 
در مقابل، . كرد ها مراقبت مي عنوان پدر نيازهاي ايشان را فراهم آورده، از آن پذيرفته بود و به

 خدا در 23 -22 : 4در خروج . عنوان پدر انتظار داشت اسرائيل او را اطاعت و احترام كند به
به فرعون بگو خداوند چنين «: كند ر خود اشاره ميعنوان پس سخنانش به موسي، به اسرائيل به

گويم پسرم را رها كن تا مرا عبادت  و به تو مي. زادة من است اسرائيل پسر من و نخست: گويد مي
- 1 : 11هوشع . »كشم زادة تو را مي نمايد، و اگر از رها كردنش ابا نمايي، همانا پسر تو، يعني نخست

هنگامي كه اسرائيل طفل بود، «: نمايد ترين شكلي بيان مي  به لطيف فرزندي را- اين رابطة پدر11 
من راه رفتن را به افرايم تعليم دادم و او را به ... او را دوست داشتم و پسر خود را از مصر خواندم 

هاي انسان و به بندهاي محبت جذب نمودم و به جهت  ايشان را به ريسمان... بازوها برداشتم 
... دارند و خوراك پيش روي ايشان نهادم   بودم كه يوغ را از گردن ايشان برميايشان مثل كساني

دل من در اندرونم ... اي افرايم چگونه تو را ترك كنم و اي اسرائيل چگونه تو را تسليم نمايم؟ 
  . »هاي من با هم مشتعل شده است منقلب شده و رقت

شكستن عهد خدا سبب . دور افتاده است آل به هخوبي آگاه بود تا چه حد از اين ايد ولي اسرائيل به
هاي  تاريخ چند صد سالة اسارت و مظلوميت زير سلطة قدرت. شده بود خدا اسرئيل را ترك گويد

پس اسرائيل منتظر . كرد بيگانه، اين واقعيت و احساس دوري از خدا را هرچه بيشتر تقويت مي
نام  يكي از كتب ديني يهود به. احيا گرددشكلي بنيادي  زماني بود كه رابطة خدا با قومش به

. كشد خوبي به تصوير مي  كه در دورة بين دو عهد به نگارش درآمده اين انتظار را به"ها پنجاهه"
اي خداوند، بگذار «: كند نويسندة اين كتاب از زبان موسي براي نسل آيندة خود چنين دعا مي



يكي از ( راست بيافرين و مگذار روح بليعار رحمت تو شامل حال قومت گردد و براي ايشان روحي
ها حكم براند تا نزد تو بر ايشان اتهام زند و آنان را از هر طريق  بر آن) هاي شيطان در يهوديت نام

ها نزد  آن«: گويد  در پاسخ مي36سپس خدا با اشارة تلويحي به حزقيال . »پارسايي گمراه سازد
شان خواهم آفريد، و ايشان را طاهر خواهم  مقدس برايو من روحي ... من بازگشت خواهند كرد 

ساخت تا از آن روز به بعد و تا به ابد ديگر به من پشت نكنند و من آنان را چون پدر خواهم بود و 
  ).20 : 1ها  پنجاهه(» آنان مرا چون پسر و ايشان جملگي پسران خداي زنده خوانده خواهند شد

او آمده بود . معني حضور نيرومند خدا در ميان قوم بود دا بهپيام عيسي دربارة آمدن پادشاهي خ
در عيسي و موعظه و خدمات او ميزان نويني از . تا قوم خود را مالقات كرده ايشان را برهاند
طور خاص در  عالوه اين رابطة نزديك با خدا به به. حضور خدا در دسترس قوم قرار گرفته بود

). 22 :10لوقا (كرد  عنوان پدر آشكار مي عيسي خدا را به. شد يعنوان پدر متبلور م شناخت او به
عنوان پدر، به كساني كه به پيام عيسي پاسخ مثبت  اين مكاشفة نوين از حضور و نزديكي خدا به

اين پاسخ مثبت . بخشيد كه كيفيتي نوين از رابطه با خدا را تجربه كنند دادند اين امكان را مي مي
  .شد گر مي  در دعا جلوه"َابا"ترين درجه در خطاب  و اين ايمان به عالي. يدنام را عيسي ايمان مي

به .  در فارسي است"بابا" معادل كلمة "ابا". كرد  خطاب مي"ابا"نخست اينكه عيسي خود خدا را 
به كار بردن اين . كار بردن اين كلمه بيانگر وجود صميميت و نزديكي ميان فرزندان با پدرشان بود

. دهنده بود سابقه و تكان در مخاطب قرار دادن خدا در دعا، در يهوديت زمان مسيح كامالً بيكلمه 
كرد، بلكه به شاگردانش نيز آموخت كه او   خطاب مي"بابا"عالوه، عيسي نه تنها خودش خدا را  به

ت دعاي معروفي كه او به شاگردان آموخ). 15 : 8؛ روميان 6 : 4غالطيان ( بخوانند "بابا"را 
  . شد احتماالً با همين خطاب شروع مي

 در كالم و اعمال خود، اين ايمان پويا را در "پدر"طور خالصه، عيسي با ظاهر كردن آشكار  به
اين شناخت تجربي نوين . ها براستي فرزندان محبوب خدا هستند كرد كه آن پيروان خود ايجاد مي

  .افكند بر همة ابعاد زندگي پيروان او سايه مي

تشخيص اين حقيقت كه شخص فرزند خداست، اطميناني پرنشاط از سهيم شدن در نجات آينده ) 1
دانند كه ارادة پدرشان اين نيست  شاگردان عيسي نيك مي. آورد براي فرزند خدا به ارمغان مي

هرچند آنان گلة كوچكي متشكل از ). 14 و 10 :18انجيل متي (ها از دست برود  كه هيچ يك از آن
تر  شان را حتي وخيم شان در خانوادة خدا وضع قير و مطرود بيش نيستند كه عضويتاشخاص ف



ها  كند، ولي الزم نيست ترسان باشند زيرا خشنودي پدرشان اين است كه پادشاهي را به آن مي
دهد كه وعدة خدا در  در اينجا عيسي به پيروان خود اطمينان مي). 2 :12انجيل لوقا (عطا كند 

هايي كه زير  پادشاهي و سلطنت و حشمت حكومت«: ها انجام خواهد شد  در حق آن27 : 7دانيال 
هاست به قوم مقدسان حضرت اعلي داده خواهد شد؛ پادشاهي آنان پادشاهي  تمامي آسمان

اين اطمينان از . »ها را خدمت و اطاعت خواهند كرد ها آن جاوداني خواهد بود و جميع حكومت
توانند مطمئن باشند كه خدا روزهاي مصيبت سخت را كه در  گردان ميرستگاري تا آنجاست كه شا
ها بتوانند تا به پايان استوار  ها كوتاه خواهد كرد تا آن خاطر رستگاري آن جهان روي خواهد داد به

  ).20 و 13 : 13انجيل مرقس (بمانند 

شاگرد عيسي اطمينان از فرزند خدا بودن احساس امنيتي عميق براي زندگي روزمره به ) 2
انجيل (سازد  ها را برآورده مي داند و آن پدر آسماني همة احتياجات فرزندانش را مي. بخشد مي

هيچ كس و هيچ ). 45 : 5انجيل متي (شناسد  نيكويي اين پدر حد و مرزي نمي). 32 و 8 :6متي 
هست، چه هاي صحرا نيز  او حتي به فكر پرندگان آسمان و سوسن. چيز براي او كم ارزش نيست

طور خاص شامل حال  توجه و مراقبت اين پدر به). 34 -25 : 6انجيل متي (رسد به فكر فرزندانش 
بينند   هميشه روي پدر را مي"اين كوچكان"در آسمان، فرشتگان نگهبان . شود ها مي ترين كوچك

  !تر از همه به خدا هستند ، يعني در صف اول پرستندگان و نزديك)10 : 18انجيل متي (

چه نيز  بخشد تا با آن اطمينان از رستگاري و احساس امنيت به شاگرد مسيح اين توانايي را مي) 3
 و اطمينان به محبت او "پدر"شناخت . بيني است، شجاعانه روبرو شود در ارادة خدا غيرقابل پيش

مقام خصوص تحمل رنج و زحمت در پرتو آگاهي از  به. رو شدن با هر وضعي كافي است براي روبه
براي كسي كه فرزند خداست، حتي مرگ رنگ و بوي ديگري . كند اي پيدا مي فرزندي كيفيت تازه

افتد، چقدر بيشتر   بر زمين نمي"پدر"اگر حتي يك گنجشك نيز بدون خواست . گيرد به خود مي
هاي امن و نيرومند پدر است  تر از هزاران گنجشك است در دست زندگي فرزند خدا كه باارزش

  ).30 -29 :10جيل متي ان(

شود و اين  تجديد اين رابطة پدري به طبع در كيفيت نويني از اطاعت فرزندان منعكس مي) 4
اين وضع نوين قوم . دهد خود پايه و اساس اخالقيات انقالبي جامعة پيروان عيسي را تشكيل مي

ات عيسي نه تنها اخالقي. گردد خدا در قالب مفهوم بنيادي برخورداري از دلي تازه توصيف مي
دهد  مستلزم برخورداري از دلي تازه است، بلكه در عين حال، تحقق اين وعدة ديرينه را نويد مي

؛ ارميا 6 : 30؛ در مقايسه با تثنيه 35 -33 : 12؛ انجيل متي 23 -14 :  7؛ 12 - 2 : 10انجيل مرقس (



طاعت شايستة يك فرزند زيستن، فرزند خدا بودن، و در ا) 30 - 25 : 36؛ و حزقيال 34 - 31:  31
پس برخورداري از مقام و زندگي يك فرزند خدا، .  ميسر نيست جز با برخوردار شدن از دل تازه

   .حاكي از برخورداري از دلي تازه نيز هست

  :خاتمه
خدا به ابراهيم وعده داد كه او و نسل او را بركت خواهد داد و از طريق او اين بركت به همة اقوام 

اين بركت . هدف خدا از انتخاب قوم اسرائيل رستگاري و بركت تمام جهان بود.  خواهد رسيدجهان
عيسي با اعالم نزديك آمدن و در . رسد ابراهيمي از طريق مسيحاي اسرائيل به تمام جهان مي

دسترس قرار گرفتن پادشاهي خدا كار احيا و بازسازي اسرائيل را آغاز كرد و آناني را از اين قوم 
. ه پيام او را پذيرفتند و شاگردي او را در پيش گرفتند به نوري براي همة جهانيان تبديل كردك

آنچه او با زندگي و خدمات خود آغاز كرد و با مرگ و قيام خود به نقطة اوج، هرچند نه كمال 
ديك امروز پادشاهي خدا به همة ما بسيار نز. نهايي، رسانيد، امروز در دسترس همة ما قرار دارد

هاي بعدي از همة مواهب و  توانيم با يك قدم ايمان بدان داخل شويم و با قدم امروز مي. است
ها و آزادي از  امروز پادشاهي خدا براي ما شفا از بيماري. بركات عالي آن برخوردار گرديم

ن سراغ انسا امروز خدا با رحمت و محبت خود به. آورد هاي اهريمني به ارمغان مي چنگال قدرت
امروز . شده از هر نژاد و زبان و فرهنگ آمده است تا گناهان او را ببخشد و او را نجات بخشد گم

وجود آورد كه ما نيز بتوانيم همچون او  تواند آن تحول دروني را در ما به تجربة بخشايش الهي مي
اي  ها رابطه رانيامروز پادشاهي خدا براي همة ما اي. دارند ببخشيم آناني را كه بر ما بدي روا مي

اي كه ديگر نه بر ترس بلكه بر شناخت محبت پدرانة خدا استوار  نوين با خدا به ارمغان دارد، رابطه
  .خواهد پدر ما باشد امروز خدا مي. است

 


