
  پيام راستين، پيام دروغين
  فريدون موخوف

  هاي جعلي تشخيص اسكناس

 ما را با  : گفت مي. شناسي ديدن كرد ، از يك موزه جرم ، در سفري توريستي يكي از دوستان
چند توريست ديگر در سالني جمع كردند و يكي از مأموران شروع كرد به صحبت در باره 

، فيلمي   روي پردة بزرگي كه در سالن وجود داشت، در حين اين صحبت.  اسكناسهاي جعلي
در قسمتي از فيلم انواع مختلفي از دالرهاي تقلبي روي . دادند هم در اين مورد نشان مي

پرده آمد و راوي فيلم از تماشاچيان درخواست كرد كه سعي كنند اسكناسهاي تقلبي را 
كار بسيار  واقعاً. قيقي بود، تنها يكي از آنها ح در ميان آن همه اسكناس. مشخص كنند
مأموري كه در اين مورد براي ما . نمود، زيرا همة آنها ظاهراً عين هم بودند سختي مي
تازه آنجا بود كه .  ، به شرح و توضيح هر يك از آن اسكناسها پرداخت گفت سخن مي

 در پايان اين. فهميديم فرق كجاست و كداميك از آنها حقيقي و كدامها تقلبي هستند
يكي از اولين سؤاالتي . ، وقتي براي پاسخگويي به سؤاالت داده شد گزارشِ سمعي و بصري
كشد تا يك مأمور پليس بخوبي ياد  ، چقدر طول مي  از نظر زماني :كه مطرح شد، اين بود

بگيرد كه سريعاً اسكناس حقيقي را از جعلي تشخيص دهد؟ جواب اين سؤال چنين داده 
كنيم كه به مأموران خود تعليم دهيم چطور  روي اين امر تلف نميما وقت خود را "  :شد

كنيم كه آنها  ما بخش اعظم دورة خود را صرف اين مي. اسكناسهاي تقلبي را بشناسند
ها ديگر  زيرا وقتي كه حقيقي را بشناسند، شناختن تقلبي. اسكناسهاي حقيقي را بشناسند
  ".كاري بسيار راحت خواهد بود

  !معلمين جعلي

كوشد  زند؛ او مي گويا پطرس نيز در باب دوم رسالة دوم خود، به يك چنين كاري دست مي
زمان نگارش رسالة . نما شوند معلمين حقيقي كالم را معرفي كند تا معلمين دروغين انگشت

پطرس اهميت امر رهبري در كليسا را بخوبي .  ، دوران آخر زندگي پطرس است دوم
اگر دقت كنيم خواهيم ديد كه چطور نامه اول خود را با مسألة ،  در واقع. كند احساس مي

، با علم به اين حقيقت كه  در اين بخش از رساله دوم. رساند شباني گله خدا به پايان مي
در دنيايي . كشد ، موضوع معلمين دروغين را به پيش مي زمان كوتاه است و آينده نامطمئن



، با چيزهاي  كنيم مقدس نگاه مي به صفحات كتاب، وقتي كه  كه پر از چيزهاي تقلبي است
در اين متن پطرس بر سه صفت بارز .  ؛ و نيز با معلمين حقيقي شويم حقيقي و اصيل روبرو مي

  .گذارد و مشخص معلمين حقيقي انگشت مي

   پيام راستين در باره شخصيت مسيح

، بر دو جنبه از حقيقت  دهد؛ و تعليم صحيح معلم حقيقي پيام صحيح و راستين را تعليم مي
  .، و كار او  شخص عيسي مسيح : استوار است

كسي كه مرا  « :تواند به اين سؤال پاسخ دهد ؟ هيچكس بهتر از خود او نمي مسيح كيست
؟ ما انسانها  ، اينطور نيست ادعاي عجيبي است). 9 :14يوحنا (»  ديد، پدر را ديده است

اما در كنار اين .  آمده است كه او را به ما بشناسانداحتياج داريم كه خدا را بشناسيم و او
داد كه تنها خدا قادر به انجام آنها بود؛ او اقتدار خود را بر  ادعا، عيسي كارهايي انجام مي

توانست  ، و در بخشيدنِ گناهان نشان داد، كاري كه فقط خدا مي ، در شفاي امراض طبيعت
  .انجام دهد

پطرس اين ادعاها را درك كرده بود؛ او درك كرده بود . دمسيح ادعاهاي عجيب زيادي كر
، در واقع بر اين مطلب صحه  آوريم ما نيز وقتي به مسيح ايمان مي.  كه عيسي واقعاً كيست

گذاريم كه او آقا و ارباب زندگي ما است و بايد سكان زندگي ما را بدست گيرد؛ قبول  مي
؛  پذيريم كه او هم خدا بود و هم انسان ميكنيم كه او فرزند خدا است و انسان شد؛  مي

، مرگي  آوريم كه او براي نجات بشر به دنيا آمده بود و از اين رو بر روي صليب ايمان مي
  .مقدس هستند اينها همه تعاليمِ اساسي كتاب.  متحمل شد? من?واقعي را بخاطر 

   شان در مورد شخصيت مسيح معلمين دروغين و پيام

توان  كنند، مي معلمين دروغين چطور؟ ايشان را از چيزهايي كه انكار ميولي در رابطه با 
لكن  « :گويد ببينيد پطرس در مورد آنها چه مي. كنند بهتر شناخت تا چيزهايي كه تأئيد مي

در ميان قوم انبياي كذبه نيز بودند چنانكه در ميان شما هم معلمان كذبه خواهند بود كه 
»  و آن آقايي را كه ايشان را خريد، انكار خواهند نمودهاي مهلك خواهند آورد بدعت

دهد؟ تعليم غلط  دانيد تعليم غلط ابتدا كجا را مورد هدف قرار مي مي). 1 :2دوم پطرس (
؛ حضور  كند، اينكه اين كالم واقعاً كالم خدا است تماميت و اقتدار كالم خدا را انكار مي



كند كه كليسا بدن زندة خداوند  ند؛ انكار ميك القدس را در زندگي مؤمنين انكار مي روح
كشد و اثر  باشند؛ بر اهميت كار صليب خط بطالن مي است و مسيحيان اعضاي بدن او مي
، اولوهيت عيسي مسيح را رد  شمارد؛ و باالتر از همه آن را در زندگي مردم هيچ مي

 بر همه آشكار ، ماهيت واقعي خود را معلمين دروغين با انكار اين حقايق. كند مي
  .سازند مي

   معلمين دروغين و پيام شقاق و جدايي

لغت بدعت گرچه در عمل . روند  مي" هاي مهلِك بدعت"معلمين دروغين حتماً به سراغ 
انتخاب "، ليكن در اصلِ لغت يعني  بيشتر معني كيش و روش منحرف را به خود گرفته

،  ين دروغين در مقابلِ تعليمِ حقيقي معلم". ، نظر خود را روي چيزي قرار دادن كردن
ها بر آن  ها و دليل دهند و ايمانداران را با انواع و اقسام سخن تعليمي ديگر قرار مي

بدين ترتيب است كه . كنند دارند كه از بين اين دو، آن را بپذيرند كه ايشان مطرح مي مي
هاي جسم  ق يكي از ميوه، شقا20 :5بر اساس غالطيان . شود شقاق و جدايي وارد كليسا مي

،  ايمان و انسانهاي محتاج به نجات عيسي را رها كرده معلمين دروغين اغلب دنياي بي.  است
كنند ميان ايمانداران  ، سعي مي گردند و با مخدوش كردنِ حقيقت در جمع ايمانداران مي
ند تا آنها دوست دارند كه مردم بيشتر اطراف شخص آنها جمع شو. جدايي بوجود آورند
  . اطراف خداوند عيسي

   پيام راستين دربارة صليب

براي داشتن رابطه صحيح با خدا الزم است .  ، پيام صليب نيز هست پيام راستين مسيح
، به پاي صليب عيسي بياييم و  گناهكار بودن خود را درك كنيم و جهت دريافتِ بخشش
، كاري كه هيچ كس ديگري  يريمكاري را كه خدا براي ما و در حق ما انجام داده است بپذ

، داشتن رابطه صحيح با خدا  بدون صليب عيسي مسيح براي انسان. قادر نبود انجام دهد
؛ براي  صليب چارچوبي است براي روابط گوناگون ما در زندگي.  ممكن و ميسر نيست

  . ، رابطه كارمند و كارفرما، رابطه بين ما و دولت رابطه زن و شوهر در ازدواج

  . رچوب زندگي امروز من و شما چيزي جز صليب عيسي نيستچا



عيسي به پطرس گفته بود كه در راه او .  پطرس خود در مقابل خويش چنين صليبي را داشت
در باب شانزدهم . پطرس ياد گرفته بود كه چطور با صليب زندگي كند. شهيد خواهد شد

گردان خود از مرگ خود صحبت ، عيسي با شا ، بعد از اعتراف پرشكوه پطرس انجيل متي
كرد و به ايشان گفت كه بايد به اورشليم برود و در آنجا رنج بكشد، كشته شود، و روز سوم 

من !  نه «  :دارد پرد و چنين مضموني را بيان مي اما پطرس فوراً به ميان مي. برخيزد
اصالً . آيد ر نمياين فكر اصًال با برنامة زندگي من جور د. گذارم چنين اتفاقي بيفتد نمي

، بلكه به  و عيسي نه تنها به پطرس» .باور ندارم كه زندگي با تو به چنين جايي بينجامد
اگر كسي خواهد متابعت من كند، بايد  «  :گويد ديگر شاگردان و به ما نيز اين سخن را مي

،  يبصل). 24 :16متي (» ، از عقب من آيد ، و صليب خود را برداشته خود را انكار كرده
، شامل عيسي مسيح است و او نيز  پيام راستين! چارچوبي است براي زندگي ايماندار

  . مصلوب

  !معلمين دروغين و وعدة زندگي خوش و مرفه

ولي در رابطه با اين معلمين دروغين چطور؟ موضع آنان در رابطه با صليب چه بود؟ 
، تبديل به  ، طوري كه نتيجة پيامگيرند معلمين دروغين اغلب پيام را با نتيجة آن اشتباه مي

دانيد، خدا از شما  مي"  :گويند دهند و مي بعضي اينطور تعليم مي. شود خودِ پيام مي
خدا براي شما زندگي خوب و . خواهد كه آسمان را در روي همين زمين تجربه كنيد مي

اين پيام از  ولي ". اين چيزي است كه او براي تو تدارك ديده است. خواهد شاد و عالي مي
او درك كرده بود كه .  پطرس در مقابل خود صليبي داشت.  آن پيام راستين بسيار دور است

در . خواند داند و ايشان را بسوي آن فرا مي عيسي صليب را طريق حيات براي انسانها مي
باب يازدهم عبرانيان با فهرست بلندبااليي از مؤمنيني روبرو هستيم كه با مرگ و شكنجه و 

، پيام راستين شامل  بله. عذاب روبرو گشتند، و در عين حال قهرمانان ايمان ناميده شدند
  . مسيح و صليب او است

، بلكه بسيار  حقيقت چيزي ذهني نيست.  هاي مختلف را نخوريم بياييد فريب فكرها و فلسفه
 تغيير شود؛ اصول كالم خدا غيرقابل حقيقت چيزي است كه هيچ وقت عوض نمي.  عيني است

معلمين .  زنند، برحذر باشيم الزم است كه از شباناني كه در لباس ميش به گله مي.  است
  .دهند، پيام مسيح و صليب را حقيقي پيام راستين را تعليم مي



تعليم دهد و  دهد معلم حقيقي پيام صحيح را تعليم مي معلم حقيقي پيام صحيح را تعليم مي
در اين مورد در شماره . ، و كار او شخص خود عيسي مسيح:  ، تعليمي است دو اليه صحيح

 .گذشته به تفصيل صحبت شد

؟ روش صحيحِ  دهد روش صحيح چگونه روشي است معلم حقيقي با روش صحيح تعليم مي
  :تعليم دو خصوصيت دارد

  .دهد حقيقت را با محبت تعليم مي

  .كند  آن عمل مي دهد، خودش به حقيقتي را كه تعليم مي

فرمايد كه   پولس مي4 :15 در افسسيان. دهند معلمين حقيقي حقيقت را با محبت تعليم مي
، بايد آن را با محبت  خواهيم حقيقت را با شخصي ديگر در ميان بگذاريم وقتي كه مي
  . عنوان كنيم

نوح معلمي واقعي . آورد جالب است كه پطرس در اين قسمت از نامه خود، از نوح مثال مي
، اين واعظ  نوح. بود، يكي از آن كساني كه حقيقت را پيوسته در محبت بيان نمود

، با   سال با وفاداري از حقيقت سخن گفت و آن را با مردم در ميان گذاشت120 ، عدالت
  .العملي مثبت نشان نداد اي كه براي يكبار هم در مقابل پيام او عكس جامعه

هاي او به توبه نيفتاد و ايمان نياورد؛ او به ساختن كشتي مشغول  ابل صحبتهيچكس در مق
، حقيقت  با دلسوزي و مهرباني و بدون خشم.  دانست كه داوري الهي در راه است بود و مي

و اين . شد كه شيوه خود را عوض كند العمل منفي مردم باعث نمي داشت و عكس را بيان مي
  .اقعي قادر به انجامش هستندچيزي است كه تنها معلمين و

در عهدعتيق انبيا . راند نيز سخن مي)  دروغين(در ابتداي اين متن پطرس از انبياي كذبه 
كرد، به  ، اگر آنچه كه نبوت مي نبي. گفتند نيز از جمله كساني بودند كه از حقيقت سخن مي

، انبياي كذبه و  در مقابل اين دسته انبياي حقيقي. ، نبي دروغين بود پيوست وقوع نمي
، با سر و صدا و جار و   است" حقيقت"كردند  دروغين هم بودند؛ اينها آنچه را كه ادعا مي

،  داشتني است يكي از داستانهايي كه در اين رابطه بسيار دوست. كردند جنجال اعالم مي
  .شود يافت مي 22در كتاب اول پادشاهان باب 



، پادشاهان اسرائيل و يهودا   يعني اخاب و يهوشافاط، در اينجا داستان در مورد دو پادشاه
دهند تا بر دشمن مشترك خود كه اَرامِ سوريه  اين دو پادشاه با هم دست اتحاد مي. باشد مي

، انبياي دربار خود را احضار  طبق رسم روزگار، اخاب پادشاه اسرائيل. باشد، حمله كنند
اين انبيا، با حركاتي نمايشي و .  واهند شد يا نهكند تا نبوت كنند كه آيا در جنگ پيروز خ مي

دهند كه در جنگ پيروزي قطعاً با  كنند و به آن دو پادشاه اطمينان مي پر هياهو، نبوت مي
  .آنان خواهد بود

نام يهوه  يي هست كه به پرسد كه در قلمرو او، آيا نبي ، پادشاه يهودا، از اخاب مي يهوشافاط
 يهوشافاط سراغ "! ؛ اسمش هم ميكايا است البته كه هست": دهد اَخاب جواب مي. نبوت كند
هاي او  شود كه اخاب او را به زندان انداخته چون از نبوت گيرد و متوجه مي او را مي

  ! آمده خوشش نمي

ميكايا را از زندان . دهد تا ميكايا را احضار كنند ، اخاب دستور مي خواهش يهوشافاط به
باشد، ": گويد و ميكايا مي. خواهند كه نبوت كند ورند و از او ميآ پيش آن دو پادشاه مي

 تا اين ".روي و در آن كشته خواهي شد ، تو به اين جنگ مي اي اَخاب پادشاه.  كنم نبوت مي
گفتم كه از ! ؟ ديدي": گويد شود، اخاب به يهوشافاط مي سخن از دهان ميكايا خارج مي

  "!آيد حرفهايش خوشم نمي

شود، همانطور  گذارد و در آن جنگ كشته مي چه كه ميكايا گفته بود وقعي نمياخاب به آن
شرايط و منافع شخصي تأثيري در پيام . ميكايا حقيقت را بيان كرده بود. كه ميكايا گفته بود

  .او معلمي حقيقي بود.  او نگذاشت

رمايد دقت ف اما انبياي دروغين زمان پطرس چطور؟ به آنچه كه كالم خدا در اين متن مي
و بسياري فجور ايشان را متابعت خواهند نمود كه به سبب ايشان طريق حق مورد «: كنيد

» و از راه طمع به سخنان جعلي شما را خريد و فروش خواهند كرد. مالمت خواهد شد
، با  با سخنان جعلي و يا آنطور كه در متن يوناني آن آمده است). 2:2دوم پطرس (

سخنان پالستيكي . شما را خريد و فروش خواهند كرد) Plastos (" پالستيكي"سخنان 
پذيري دارند و خيلي راحت خم و راست شده و پيچ در  سخناني هستند كه قابليت انعطاف

معلمين دروغين به همان نحو صحبت . خواهيد در آيند شوند تا به آن صورتي كه مي پيچ مي



ليكن .  كنند كه معلمين حقيقي ده مياز همان لغات استفا.  كنند كه معلمين حقيقي مي
  .فرهنگ لغات آنها براي اين كلمات معاني كامالً متفاوتي دارد

،  كند؛ در اصل يوناني  معلمين دروغين اشاره مي"سخنان تكبرآميز" به 18 پطرس در آيه
كار معلمين دروغين .  ؛ يعني سخنان اغواگرانه  بكار رفته است" بادكرده"اصطالح سخنان 

  ! اش شده منحرف ساختن حقيقت و ارائه آن به مردم در حالت منحرف:   استهمين

دهند، بلكه پيام خود را با شيوه زندگي  معلمين واقعي نه فقط حقيقت را با محبت تعليم مي
اين روزها بيش از هر زمان ديگر كليسا به رهبراني صادق محتاج . بخشند خود نيز قوت مي

،  هاي پولس وقتي كه به نامه. گذارد ين نكته قوياً انگشت ميمقدس نيز بر ا ؛ و كتاب است
نويسد،  هايي در رابطه با شرايط فرد خادم به تيموتائوس و تيطس مي ويژه به آن نامه به

زند؛ اينكه  بينيم كه كل مطلب روي شخصيت و صفات شخص خادم دور مي ، مي كنيم نگاه مي
اش به چه شكل باشد، و در اجتماع چطور  هاش با خانواد چطور بايد زندگي كند، رابطه

بينيم كه كالم خدا ابداً كاري با عطاياي فرد  ، مي هاي پولس در اين نوشته. زندگي كند
خادم و تواناييهاي او ندارد، بلكه تمامي تأكيد و صحبت روي شخصيت و خصائل اخالقي او 

  .بخشد اش تقويت مي معلم واقعي حقيقت را با شيوه زندگي.  است

بسياري فجور ايشان را متابعت خواهند كرد كه «معلمين كاذب زمان پطرس چگونه بودند؟ 
شود، افراد  زماني كه چنين مي). 2آيه (» به سبب ايشان طريق حق مورد مالمت خواهد شد

زيرا جلوه يا تجلي آن حقيقت در زندگي خودِ . توانند به حقيقت اعتماد كنند ديگر نمي
  ! ي است نادرست و معوجا ، جلوه دهنده پيام

معلمين حقيقي . دهند؛ عيسي و صليب او را معلمين حقيقي هميشه پيام صحيح را تعليم مي
گذارند و  كنند؛ حقيقت را با محبت در ميان مي در تدريس خود از شيوه درست استفاده مي

  .بخشند دهند، با زندگي و شيوه زندگي خود قوت مي آنچه را كه تعليم مي

  دهد ي از روي انگيزه درست تعليم ميمعلم حقيق

دهند زيرا كه  معلمين حقيقي از آن جهت تعليم مي:  اين نيز خود امري است دو اليه
  :خواهند به دو هدف برسند مي



  پيام انجيل را به گمشدگان برسانند؛

  .خدا جالل يابد

ست كه خبر خوش كاري ا.   كتاب خود، پيام بشارتي انجيل است66 مقدس در تمامي كتاب
  . ، كاري كه ما خود قادر به انجام آن نبوديم خدا براي ما انجام داده است

دارد كه هر يك از ما با اعمال و  روشني ابراز مي مقدس از همان ابتدا اين مطلب را به كتاب
اين كاري است كه خود خدا بايد در .  توانيم نزد خدا مقبول واقع شويم تالشهاي خود نمي
پس تمامي افرادي كه در كار تعليم هستند، بايد دائم در اين فكر باشند . دحق ما انجام ده

بايد وقت خود را به . اي كه در ميان ما هستند، چه بايد بكنند كه در رابطه با افراد گمشده
  . دانند در ميان بگذاريم ، با آنهايي كه نمي دانيم اين امر اختصاص دهيم كه آنچه را كه مي

اين است كه فرد گمشده را از كاري كه خدا براي او انجام داده و از هدف معلم راستين 
اي صميمي و نزديك  ، رابطه اي كه خدا براي زندگي او دارد، آگاه سازد و بدين ترتيب نقشه

، اين است كه ما به  تمامي تالش كالم خدا و معلمين راستينِ آن. با خداوند بر قرار سازد
  .  خود ايمان آوريمعنوان خداوند و منجي عيسي به

خواستند آنها را  گويد كه مي  مي3 كردند؟ در آيه معلمين كاذب زمان پطرس چه مي
آنها سعي . درپي آن بودند كه مؤمنين را تبديل به كاال سازند.  كنند" خريد و فروش"

كردند كه افراد را به متابعت خود در آورند كه بعد از آن بتوانند به هر شكل كه  مي
: گويد معلم حقيقي مي.  ولي معلم حقيقي چنين نيست. ند از آنها سوءاستفاده كنندخواه مي

همه روشها و كارها و .  كنم ، چرا كه من نيز از مسيح متابعت مي از من متابعت كن"
.  و كار همه ما بايد چنين باشد". كار من اين است. ، به مسيح اشاره دارد هاي من فعاليت

 هستند كه انجيل را به فرد گمشده برسانند، و جالل را به خدا معلمين حقيقي دنبال آن
نام  و آنچه كنيد در قول و فعل همه را به": نويسد پولس به كليساي كولسي مي. بدهند

  ".عيسي خداوند بكنيد و خداي پدر را بوسيله او شكر كنيد

م فساد دهند و حال آنكه خود غال به آزادي وعده مي«اند؟  ولي معلمين كاذب چگونه
  ! چقدر دردناك). 19آيه (» هستند



معلمين واقعي با .  مسيح و آن هم مصلوب: دهند معلمين واقعي پيام صحيح را تعليم مي
اي  معلمين واقعي با انگيزه. با محبت و با شيوه زندگي خود: دهند روشي صحيح تعليم مي

  .دهند ل ميرسانند و خدا را جال انجيل را به گمشده مي: دهند درست تعليم مي

 


