اﯾﺸﺎن را ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﻮﻧﺚ آﻓﺮﯾﺪ ،اﯾﺸﺎن را در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ۲۸-۲۶:۱
ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺒﯿﻪ ِ ﻣﺎ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن و ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ و ﻫﻤﮥ ﺣﺸﺮاﺗﯽ
و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ» :آدم را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎ و
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ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰﻧﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ «.ﭘﺲ ﺧﺪا آدم را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪ .او را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪ .اﯾﺸﺎن را ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﻮﻧﺚ آﻓﺮﯾﺪ و
ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را ﺑﺮﮐﺖ داد و ﺧﺪا ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎرور و ﮐﺜﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ و زﻣﯿﻦ را ﭘﺮ ﺳﺎزﯾﺪ و در آن ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
آﺳﻤﺎن و ﻫﻤﮥ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﺰﻧﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ«.

اﻣﺮوز ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪای ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺪاﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﯾﺪ .دوﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﯾﺶ آﻓﺮﯾﺪ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﻮﻧﺚ آﻓﺮﯾﺪ.
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺎور داﺷﺖ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺟﺰﯾﯽ از ﺗﻮرات ﯾﻬﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦرو ،ﯾﮏ ﯾﻬﻮدی ِ اﯾﻤﺎﻧﺪار
ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﭘﺬﯾﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ وﻟﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،در واﻗﻊ ،ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺷﺎره دارﻧﺪ .ﺑﺪون ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ ،اﯾﻦ ﺳﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺎﻗﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ در ﻣﺴﯿﺢ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن،
ﻗﺼﺪم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص درﺑﺎرۀ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪا ،ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﻮﻧﺚ ،آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪﯾﻢ.

 .۱ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﯾﺪ
اﺑﺘﺪا ،درﺑﺎرۀ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﯾﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ،ﻻزم اﺳﺖ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد .ﭼﺮا ﺧﺪا ﻣﺎ
را آﻓﺮﯾﺪ؟ وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺶ دﻟﯿﻞ دارﯾﺪ .وﻟﯽ آﯾﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن ﺷﻨﺎﺧﺖ دارﯾﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﺳﻨﺠﯿﺪهای ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ از ﺗﺴﻠﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺟﻼل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﺷﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺖ
ﺟﻼل ﺧﺪا را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد )اﺷﻌﯿﺎ  .(۷:۴۳ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن از ﻣﻌﺮﻓ ِ
ِ
اﻣﺎ ﺣﺎل ﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ؟ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﺎﻟﻘﺶ ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮرات ﯾﻬﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روﯾﺪاد
آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه و اﻣﯿﺪ ﺟﻼل در راه اﺳﺖ .ﭘﺲ ،اﮔﺮ روﯾﺪاد آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮرات ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ
ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﮥ ﻣﺎﺟﺮا ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،ﻫﻢ ﺷﺮح داده ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

 .۲ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﯾﺶ آﻓﺮﯾﺪ
دﻟﯿﻞ ﻫﺴﺘﯽِ ﻣﺎ ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ :ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﯾﺶ آﻓﺮﯾﺪ .ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ
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ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﯾﺎ ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏ ﯾﺎ ﭘﺮﻧﺪه ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﻤﻮن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﭘﺲ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺎ ﻫﺪف ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی را در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪا .ﻓﻘﻂ ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﺰت و واﻻﯾﯽِ ﭘﺮاﺑﻬﺖ را ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﺳﺎﻧﺪهاﯾﻢ! آﯾﺎ ﻣﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻠﻪ ،ﻣﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺣﺘﯽ در ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﻮدﻧﻤﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﮐﺎﻣﻼ ًاز ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۶:۹ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﻮح ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ
ﮐﻪ ﺧﻮن اﻧﺴﺎن رﯾﺰد ﺧﻮن وی ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد .زﯾﺮا ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ «.ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺣﺘﯽ در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻟﺒﺮﯾﺰ از

۱

ﮔﻨﺎه )ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻗﺘﻞ( ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻮش و ﭘﺸﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ،
ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد )ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب  ۹:۳ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.
وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﺪان آﻓﺮﯾﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ آنﻗﺪر ﺧﺪﺷﻪدار ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪﯾﻢ ﻫﻨﻮز ﭼﯿﺰی
ﮐﻢ دارد و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﯾﮏ رﻫﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ،ﯾﮏ ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎزه ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد.
»ﻣﺤﺾ ﻓﯿﺾ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎن و اﯾﻦ از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻧﻪ از اﻋﻤﺎل ،ﺗﺎ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻓﺨﺮ ﻧﮑﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺻﻨﻌﺖ او ﻫﺴﺘﯿﻢ ،آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه در ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ  . . .اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺗﺎزه را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺪا در ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﺪوﺳﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ
آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ« )اﻓﺴﺴﯿﺎن ۱۰-۸:۲؛  .(۲۴:۴ﺧﺪا ﻣﺎ را در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﯾﺶ آﻓﺮﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را آنﻗﺪر ﺧﺪﺷﻪدار ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺎﺳﺦ و ﭼﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﯾﻤﺎن از راه ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﺷﺪن ﻧﺎم دارد و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻼل ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﺎن
ﺟﻼﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا از اﺑﺘﺪا ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪﯾﻢ ،ﮔﻨﺎه و ﻓﺴﺎدﻣﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﯾﮏ
ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ و آن ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻋﯿﺴﯽ.

 .۳ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را ﻣﺮد و زن آﻓﺮﯾﺪ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ در آﯾﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﻮﻧﺚ آﻓﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺷﺎره دارد و ﻣﺴﺘﻠﺰم آن
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد .ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ دﺳﺖﮐﻢ ،ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ .ﯾﮏ ﻃﺮﯾﻖ از ﺳﺮّ ازدواج و ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ از زﺷﺘﯽِ رواﺑﻂ ﮔﻨﺎهآﻟﻮد ﻣﺮد و زن در

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺮّ ازدواج

آﻓﺮﯾﻨﺶ زن ،ﻣﻮﺳﯽ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﭘﯿﺪاﯾﺶ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،ﻣﺮد ﭘﺪر
اﺑﺘﺪا ،ﺑﻪ ﺳﺮّ ازدواج ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .در ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ،۲۴:۲دﻗﯿﻘﺎ ً ﭘﺲ از ﺷﺮح
ِ

و ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺑﺎ زن ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﯾﮏ ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد «.ﺣﺎل ،وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل در رﺳﺎﻟﮥ اﻓﺴﺴﯿﺎن  ۳۱:۵از اﯾﻦ آﯾﻪ

ﻧﻘﻞﻗﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺳﺮّ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ درﺑﺎرۀ ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ «.اﯾﻦ ﻧﻘﻞﻗﻮل ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺳﺮﻧﺨﯽ
ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﻌﻨﺎی ازدواج را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ :ازدواج ﻧﻤﺎد ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻮﻫﺮی ﮐﻪ َﺳﺮ ِ
ﺷﺪن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ ﺧﻮد را در راﺑﻄﮥ زن ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮش ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﻫﻤﺴﺮش اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد و اﯾﻦ ﻧﻤﺎدی اﺳﺖ از ﺧﺮﺳﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ِ
ﻣﯽﺳﺎزد.
ﭘﻮﻟﺲ ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۲۴:۲را »ﺳﺮّ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﮐﻞ ﻣﻘﺼﻮدش ﺑﺮای ازدواج ﻣﺮد و زن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﺷﮑﺎر ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .در
ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و اﺷﺎرهﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﮥ ﺧﺪا و ﻗﻮﻣﺶ را ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ازدواج ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ آﻣﺪ ﺳﺮّ
ازدواج ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ .ﻋﻘﺪ ازدواج ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻬﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﺶ و ﺗﻌﻬﺪش ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﺪ.
ﭘﺲ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﻮﻧﺚ آﻓﺮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﯿﻮﻧﺪ ازدواج را ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﺮد از ﭘﺪر و ﻣﺎدرش
ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻨﺪد و ﺑﻪ او ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .آﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺮد و زن و آﯾﯿﻦ ازدواج ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﮑﺎﺷﻔﮥ
ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮّ ﺑﺮای ﻣﮑﺸﻮف ﺷﺪن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﺲ.
اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ رﺳﻢ ازدواج ﻫﻢ در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﻫﻢ ﺧﺎرج از
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و در ﻫﻤﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ راﯾﺞ اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ،ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﭘﻨﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ازدواﺟﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﻤﺎدی از ﺳﺮّ راﺑﻄﮥ ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﻠﯿﺴﺎ
۲

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻧﻤﺎدی از اﯾﻦ راﺑﻄﻪاﻧﺪ و دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽِ ﻣﺮد ﺑﻮدن و زن ﺑﻮدن ﻣﺎ در ﺑﻨﺎی ازدواج اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﮥ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﺪا ﺳﺮ دﻫﺪ و آن راﺑﻄﻪ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد .ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ درک ﻣﺎ را از ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ازدواج ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.

اﮐﻨﻮن ،ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﭘﺮدازیاش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮرش ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺴﯿﺢ
دوﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ آن روز را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ :آﺳﻤﺎن ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﯿﭙﻮر ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺟﻼل ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دهﻫﺎ ﻫﺰار
ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻣﻘﺪس ،ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آﻓﺘﺎب ﻣﯽدرﺧﺸﻨﺪ ،ﺑﺮ اﺑﺮﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .او ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺶ را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎﻧﺶ را از ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﮥ ﺟﻬﺎن ﮔﺮد
آورﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺢ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﻨﺪ .ﻣﺴﯿﺢ آﻧﺎن را ﺑﺪﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺎزه و ﭘﺮﺟﻼل ،ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺪن ﺧﻮﯾﺶ ،ﻋﻄﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﺑﻘﯿﮥ ﻣﺎ را در ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ زدﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ درﺧﻮر ِ ﺟﻼل ﮔﺮدﯾﻢ.
ﻋﺮوس ﻣﺴﯿﺢ )ﮐﻠﯿﺴﺎ!( ﮐﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،آﻣﺎده ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺴﯿﺢ دﺳﺖ ﻋﺮوﺳﺶ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و او را ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻣﯽآورد .ﺷﺎم ِ ﻋﺮوﺳﯽِ ﺑ ّﺮه ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﯿﺢ در ﺻﺪر ﻣﯿﺰ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و ﺳﮑﻮﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺗﻦ از ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ

ﻣﯽﺷﻮد و او ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻋﺰﯾﺰاﻧﻢ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﻌﻨﺎی ازدواج .ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺷﻤﺎ را
ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﻮﻧﺚ آﻓﺮﯾﺪم و ﭘﯿﻤﺎن ازدواج را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدم .از اﯾﻦ ﭘﺲ ،دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ازدواﺟﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آن واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ رخ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪه
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻨﺎر رود« )ﺑﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺮﻗﺲ  ۲۵:۱۲و ﻟﻮﻗﺎ  ۳۶-۳۴:۲۰ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.
اﮐﻨﻮن ،ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽاش ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ :ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را در
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﻮﻧﺚ ،آﻓﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺷﺎره دارد .ﻃﺮﯾﻖ اول ﺳﺮّ ازدواج ﺑﻮد .ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﻮﻧﺚ آن ﭼﺎرﭼﻮب ﻻزم در ﺧﻠﻘﺖ را ﺑﺮای ﺑﻨﺎی ازدواج ﻣﻬﯿﺎ
ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺪون وﺟﻮد ﻣﺮد و زن ،ازدواج ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ازدواج را ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ از راﺑﻄﮥ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﻣﻌﻨﺎی ازدواج ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ و آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ درک ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﻮﻧﺚ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ازدواج اﺷﺎره دارد و ﭘﯿﻮﻧﺪ ازدواج ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﻠﯿﺴﺎ .از اﯾﻦرو ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﺪا ﻣﺎ را در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﻮﻧﺚ ،آﻓﺮﯾﺪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻓﻘﻂ در ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﺎر
ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ او ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

زﺷﺘﯽِ رواﺑﻂ ﻣﺮد و زن در ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺮد و زن در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪا ﺟﺰ در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،در ﻃﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زﺷﺘﯽِ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻣﺮد و زن از ﺷﮑﻞ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﻢ.
وﻗﺘﯽ ﮔﻨﺎه ﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺗﺄﺛﯿﺮش ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﺮد و زن وﯾﺮاﻧﮕﺮ و ﺧﺎﻧﻤﺎنﺑﺮاﻧﺪاز ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آدم ﻣﯿﻮۀ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ را ﺧﻮرد ،ﺧﺪا ﻧﺰد
ﻗﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ وی از ﻣﯿﻮۀ درﺧﺖ ﺑﻪ
او آﻣﺪ و از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮش آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ،۱۲:۳آدم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ زﻧﯽ ﮐﻪ
ِ
ﻣﻦ داد ﮐﻪ ﺧﻮردم «.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ» ،ﺗﻘﺼﯿﺮ او ﺑﻮد )ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻣﻦ دادی!( ﭘﺲ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮردن ﻣﯿﻮه ﺑﻤﯿﺮد ،ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﻦ!«
ﻫﻤﮥ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ زﻧﺎن از ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﻫﻤﮥ ﺳﻮءرﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺎ زﻧﺎن ،ﻫﻤﮥ ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ،ﻫﻤﮥ ﺗﺤﻘﯿﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻠﮏﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﻫﻤﮥ
ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی ﺧﻮار و ﺧﻔﯿﻒ ﺷﻤﺮدن زﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ از آن ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﮔﺸﺖ.
۳

ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ۱۶:۳ﻟﻌﻨﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮد و زن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ :ﺧﺪا ﺑﻪ زن ﻓﺮﻣﻮد» :اَﻟَﻢ و ﺣﻤﻞ ﺗﻮ را ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰون ﮔﺮداﻧﻢ .ﺑﺎ اَﻟَﻢ،
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮاﻫﯽ زاﯾﯿﺪ و اﺷﺘﯿﺎق ﺗﻮ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و او ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد «.ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﭘﯿﺎﻣﺪ ﮔﻨﺎه و ﻟﻌﻨﺖ در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺲ ﻣﺮد و زن اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر آﯾﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﮥ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه
ﺑﻮدن ﻣﺮد و زن ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
زﻧﺎن ﺳﺮﮐﺶ .در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪا
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ ،در زﯾﺮ ﻟﻌﻨﺖ ﮔﻨﺎه ،اﻣﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ:
ِ
ﻣﺮدان ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ و ِ
ِ
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ زﺷﺘﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺣﺎل ،اﯾﻦ زﺷﺘﯽ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ زﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ رواﺑﻂ ﻣﺮد و
زن را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﺪ .اﮔﺮ ﺧﺪا ﻣﺎ را در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﻮﻧﺚ ،آﻓﺮﯾﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺮد و زن از ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﻋﺰت ،ﻣﻨﺰﻟﺖ ،اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ،
ﺗﻮازن ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .وﻟﯽ آﯾﺎ در ﮐﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ؟ ﭼﺎرۀ اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﻘﻂ
ﺷﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد.

دو ﻧﮕﺮش در ﺧﺼﻮص ﺷﻔﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ.
 .۱ﺳﺮاﻧﺠﺎم ِ ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﻮﻧﺚ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪن

ﭘﻄﺮس در رﺳﺎﻟﮥ اول ﭘﻄﺮس  ۷:۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ »وارث ﻓﯿﺾ ﺣﯿﺎت« ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺮدان و زﻧﺎن دوﺑﺎره آن ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد :آﻧﻬﺎ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪا ،ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﻮﻧﺚ ،آﻓﺮﯾﺪه
ﺷﺪﻧﺪ و دوﺑﺎره آن ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﺎزﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ،در ﻣﻘﺎم ﻣﺮد و زن ،ﺟﻼل ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﻫﺮ دو ﺑﺎ
ﻫﻢ وارث ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن وارث ﺟﻼل ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺮد و زن در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪا )وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﻠﻘﺖ را در ﮐﻨﺎر ﮔﻨﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ( ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن و ﺷﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎر
ﺑﻮدن ﻣﺮد و زن را از دﺳﺖ ﮔﻨﺎه
ث ﻓﯿﺾ ﺣﯿﺎت
ﺗﺒﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﺴﯿﺢ و ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺴﯿﺢ وار ِ
ِ
ﺑﺎزﺳﺘﺎﻧﺪ.
ﺑﻮدن ﻣﺮد و زن
 .۲ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺠﺮد
ِ
در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮ زﺷﺘﯽ ﺳﺘﯿﺰۀ ﻣﺎ ﭼﯿﺮه ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ِ ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﻮﻧﺚ ﺧﻠﻖ ﺷﺪن ﻣﺎ در ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺧﺪا را ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در رﺳﺎﻟﮥ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۷ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﻄﺮح

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن روزﮔﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد» :ﺑﻪ ﻣﺠﺮدان و ﺑﯿﻮهزﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ  . . .ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮد
در اﻣﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺠﻮﯾﺪ  . . .ﺑﺎﮐﺮه در اﻣﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ در ﺗﻦ و ﻫﻢ در روح ﻣﻘﺪس
ﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﯽﺗﺸﻮﯾﺶ« )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن .(۳۵-۳۲ ،۸:۷
ﺑﺎﺷﺪ  . . .اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﻧﻪ آﻧﮑﻪ داﻣﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻬﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ  . . .ﻣﻼزﻣ ِ
آﯾﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت ﮔﻮﯾﺎی ﭼﻪ ﻧﮑﺘﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺷﻔﺎ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﻣﺮد و زﻧﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
ﻣﯽآورد ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد .در واﻗﻊ ،ﺗﺠﺮﺑﮥ ﭘﻮﻟﺲ در ﻣﻘﺎم ﻣﺮدی ﻣﺠﺮد )و اﻟﮕﻮی ﻋﯿﺴﯽ در ﻣﻘﺎم
ﻣﺮدی ﻣﺠﺮد( ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﯿﻢ داد ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺧﺎص از وﻗﻒ ﺷﺪن و ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽِ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺠﺮد از آن
ﻣﻘﺪﺳﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ،از آن ﺳﻬﻤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و
ِ

ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﻋﺼﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻣﺮدﮔﺎن ﻓﺮا رﺳﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻋﻘﺪ ازدواج رﺳﻤﯽ ﮔﺬرا و
ِ

ﺖ ﻣﻌﻨﺎی ازدواج و ﻫﺪف از ازدواج اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﮥ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد .اﻣﺎ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ از راه رﺳﺪ ،اﯾﻦ
ﻣﺎﻫﯿ ِ
۴

ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﻮﻧﺪ ازدواج ﺷﺎﻫﺪش ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و در ﻋﺼﺮ آﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮ ازدواﺟﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮد و
وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﺷﺎم ِ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑ ّﺮه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ وارث ﻓﯿﺾ ﺣﯿﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽﺷﺎن ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﭘﺎداش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺎداﺷﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ و راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻦ و وﺟﺪ و ﺷﺎدی ِ ورای

ﺗﺼﻮرﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﭼﮑﯿﺪه
اﮐﻨﻮن ،آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ:
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رخ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ﺗﺎ
 .۱ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﯾﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ِ

آﻧﭽﻪ ﺧﺪا در ﺣﺎل اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﻮد ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪون ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ ،اﻫﺪاف ﺧﺪا در ﺧﻠﻘﺖ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.

 .۲ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﯾﺶ آﻓﺮﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را آنﭼﻨﺎن ﺧﺪﺷﻪدار ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦرو،
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ آﻧﭽﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺻﻼح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ اﺻﻼح ﺷﺪن
»ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎزه در ﻣﺴﯿﺢ« ﻧﺎم دارد .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،در ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﺪوﺳﯿﺖ ،دوﺑﺎره ﺷﮑﻞ اوﻟﯿﮥ ﺧﻮد را ﺑﺎزﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻗﺎدر
 .۳ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﻮﻧﺚ ،آﻓﺮﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘ ِ

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮد ﺑﻮدن و زن ﺑﻮدن در ﺑﻨﺎی ازدواج ﭘﯽ ﺑﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ درک ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ازدواج ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﻠﯿﺴﺎ را
ﺖ ﻣﺮد و زن در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪا ﭘﯽ ﺑﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد و زن ﻫﺮ دو
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﺪ .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ً ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ِ ﺧﻠﻘ ِ

ﺑﻮدن ﻣﺮد و زن در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪا ﭘﯽ ﺑﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
وارث ﻓﯿﺾ ﺣﯿﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﻪ ،ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺠﺮد
ِ

از ﻣﺴﯿﺢ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ آﯾﻨﺪه ﻋﻘﺪ ازدواﺟﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و از اﯾﻦرو ﺳﺮاﻧﺠﺎم ِ ﭘﺮﺟﻼل ﻣﺮد ﺑﻮدن و زن ﺑﻮدن در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ

ﭘﯿﻮﻧﺪ ازدواج ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ.

ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ :ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را آﻓﺮﯾﺪ ،او ﺷﻤﺎ را در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﯾﺶ آﻓﺮﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را ﻣﺬﮐﺮ ﯾﺎ ﻣﻮﻧﺚ آﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و از اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎن و ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺟﺎن ﭘﺎیﭘﺮ
www.MahfeleEnjil.com
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