ﮐﺘـﺎب ﻣﻘـﺪس در ﺑـﺎره دادﺧـﻮاﻫ و ﺷـﺎﯾﺖ ﮐـﺮدن
ﭼﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ؟
ﺟﻮاب :ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﻗﺮﻧﺘﺲ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﺪﯾﺮ را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ
ﻫﺎی  .(۸‐۱ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺪﯾﺮ را ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﻠﺢ ﮐﻨﻨﺪ ﯾ ﺷﺴﺖ روﺣﺎﻧ ﺗﻠﻘ
ﻣ ﺷﻮد .ﭼﺮا ﮐﺴ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺴﯿﺤ ﺷﻮد اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﺸﻞ دارﻧﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ

آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ اﻣﺎ ﺑﻬﺮﺣﺎل ،ﻣﻮاردی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ ﺑﻨﻈﺮ ﻣ آﯾﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﺮای آﺷﺘ ﮐﺮدن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد )ﻣﺘ ﻓﺼﻞ  ۱۸آﯾﻪ ﻫﺎی  (۱۷-۱۵وﻟ ﻃﺮف ﻣﻘﺼﺮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در
اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از دﻋﺎی زﯾﺎد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﺖ
)ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  (۵و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ رﻫﺒﺮان روﺣﺎﻧ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ ﻫﺎی  ۶‐۱در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﮐﻠﯿﺴﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل وﻗﺘ از
ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ،اﺷﺎره او ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و ﺧﺎرج از ﮐﻠﯿﺴﺎﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه

ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻗﻀﺎوت و ﺣﻞ ﮔﺮدﻧﺪ.

اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ ۲۲‐۲۱درﺑﺎره ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﻮرد

ﮐﺎر ﺧﻼﻓ ﮐﻪ ﻧﺮده ﺑﻮد ﻣﻮرد اﺗﻬﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .روﻣﯿﺎن او را دﺳﺘﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و رﺋﯿﺲ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ
او را ﺑﺎ ﺷﻼق آﻧﻘﺪر ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺶ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ .او ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮدم آﻧﻘﺪر از دﺳﺖ
ﭘﻮﻟﺲ ﻋﺼﺒﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘ ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻼق ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ اﻓﺴﺮی ﮐﻪ آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد
ﮔﻔﺖ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﺷﻬﺮوﻧﺪ روﻣ را ﺷﻼق ﺑﺰﻧﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺣﺘ او را دادﮔﺎﻫ
ﻧﺮده اﯾﺪ؟ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل از ﻗﺎﻧﻮن روﻣﯿﺎن و از ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺧﻮدش در روم ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد .ﺗﺎ وﻗﺘﯿﻪ اﻧﯿﺰه ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﻠﺐ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ اﺷﺎﻟ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻧﯿﺴﺖ.

ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ» ،اﻣﺎ ﮐﻼ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﯾﺎت و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺿﻌﻒ روﺣﺎﻧ ﺷﻤﺎﺳﺖ! آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﺷﺎﯾﺖ ،از ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺬرﯾﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﯿﺪ؟ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺧﻮد ،ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ
واﻗﻊ ﺷﻮﯾﺪ و از ﺣﻘﺘﺎن ﺑﺬرﯾﺪ ﺧﺪا را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﯾﻢ و اﺣﺘﺮام ﮐﺮدهاﯾﺪ« )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ .(۷
ﭼﯿﺰﯾﻪ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل اﻫﻤﯿﺖ ﻣ دﻫﺪ ﮔﻮاﻫ ﯾ ﻣﺴﯿﺤ اﺳﺖ .ﺧﯿﻠ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و
ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﮐﺴ را ﺑﺎ ﺑﺮدن ﺑﻪ دادﮔﺎه از ﻣﺴﯿﺢ دورﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺪام ﻣﻬﻤﺘﺮ
اﺳﺖ ﺟﻨ ﻗﺎﻧﻮﻧ و ﯾﺎ ﺟﻨ روﺣﺎﻧ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت و ﺣﯿﺎت اﺑﺪی ﯾ اﻧﺴﺎن؟

ﺧﻼﺻﻪ ،آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺪﯾﺮ را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ؟ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻧﻪ! آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﻧ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺪﯾﺮ را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ؟ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﺑﺎز اﮔﺮ ﻣ ﺗﻮان از اﯾﻨﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﺮد ،ﻧﻪ .آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﻧ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ؟ ﺑﺎز ﻫﻢ اﮔﺮ ﻣ ﺗﻮان از
اﯾﻨﺎر ﺧﻮدداری ﮐﺮد ،ﻧﻪ .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ،اﻣﺎن دارد ﮐﻪ در ﺑﻌﻀ ﻣﻮارد ،ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮدﻣﺎن
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل( ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻣﻨﺒﻊgotquestions :

