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سؤاالت مربوط به مرجعيت و اقتدار در کليسا، 
يی توان با اتکا و خصوصًا خدمت زنان را می

مقدس پاسخ گفت، به شرط آنکه به   کتابر ببيشتر
“ خدمت کليسا”باشيم که اين حقيقت توجه داشته 

“ خدمتگزار بودن و خدمت کردن”معنی  به
... با توجه به اين تعريف، بهترين پاسخ. باشد می

توانند در کنار هم  اين نيست که آيا مرد و زن می
خدمت کنند يا نه، بلکه اين است که يکديگر را در 

  .خدمت مؤثر به خدا برای جالل او تشويق کنيم
  

. کند  که زندگی روت و استر به من القاء میاين آن معنايی است
. کنند تا در خدمتم برای جالل خداوند امين باشم ايشان مرا تشويق می

در مقطعی از تاريخ که در آن سازشکاری يا حتی ترک خدمت بسيار 
دهند که به  آسان است، اين دو قهرمان ايمان اين درس را به من می

  . به هر قيمتی که شده، انجام دهمخداوند متعهد باشم و اراده خدا را
های اين کتاب به پايان رسيده، بايد اعتراف  اکنون که نگارش فصل

بينم که حتی چيزی در بارۀ اين زنان   نمی آنکنم که خود را اليق
ام، درست و صادقانه باشد و اين  اما اميدوارم که آنچه نوشته. بنويسم

  .سی مسيح متعهد باشيدنوشته شما را بر آن دارد تا به خداوند عي
  ويرزبی. وارن دبليو





 
 
 

  ب روتاکت





  مقدمه
  

روت و استر تنها زنان موجود درعهد عتيق هستند که يک کتاب 
داستان يک زن غير کتاب روت . کامل به آنها اختصاص يافته است

سيح کند که با مردی يهودی ازدواج کرده و جده م میيهودی را بيان 
کند  میکتاب استر يک زن يهودی را معرفی و  ؛)١:۵متی ( شد موعود

که با مردی غير يهودی ازدواج نمود و خدا او را جهت نجات قوم يهود 
   .بتواند قدم به دنيا بگذارد مسيح موعودازنابودی به کار برد تا 

 ،يابد میبا تولد يک طفل پايان  داستان روت با قحطی آغاز و
 نفر ٧۵٠٠٠بالغ بر  و با مرگ درحاليکه داستان استربا يک جشن آغاز

 در ،نام خدا بيست و پنج بار درکتاب روت نوشته شده. دپذير میپايان 
 اما در هر دو .ه استددر کتاب استر ذکر نش بار هم حاليکه حتی يک

 يابد و دست مشيت الهی به وضوح ديده میکتاب اراده خدا تحقق 
  . شود می

رغم  چون علیايم؟  ار دادهچرا در اين کتاب اين دو زن را کنارهم قر
هر دو نسبت به انجام اراده خدا متعهد ، متفاوتشان ها و تجربيات زمينه
يکی از بزرگترين  )١٧-١۶ :١ روت(  مینعو پاسخ روت به .بودند

 )١۶:۴ تراس( به مردخای  استرپاسخ و ،مقدس اعترافات ايمان در کتاب
ر پا بگذارد تا زيشود زندگی خود را  میکه حاضر  ست ايانگر زنیب

خوانند تا  میامروزه روت و استر مسيحيان را فرا . دنقومش نجات ياب
  . عيسی مسيح متعهد بوده و به هر قيمت اراده او را انجام دهند نسبت به

 بلکه ، وجود داليل نيستدر اثر اعتقاد ،اند که ايمان زيبا گفته
 و  پوياايمان استر چنين روت و. با وجود عواقب است اطاعت
  . دهند و نيکوست که آنها را نمونه قرار دهيم میانگيزی را نشان  هيجان
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  ١فصل 

  توانيد بگريزيد مین
  ١روت، فصل 

    
گيرد و قحطی را به مراسم تدفين سه  می تصميم اشتباهی یا خانواده

  کند مینفر تبديل 
  

 فقط کمک ،مکني میيی که جهت گريز از سرنوشت خود ها تالش"
  ."کند تا به آن برسيم می

مريکايی اين عبارت را در کتاب آنويس   مقالهرسونام رالف والدو
و اين امر امروزه همانقدر ؛ خود تحت عنوان هدايت زندگی نوشت

 چون .کرد می منتشر شد صدق ١٨۶٠صحت دارد که وقتی در سال 
 رد ، اراده او را ناديده بگيريممتواني می ،خدا به ما حق انتخاب داده

 اما در نهايت اراده خدا .بجنگيمآن   نا اطاعتی نماييم و حتی عليه،کنيم
" مشورت خداوند قائم است تا ابد االباد"غالب خواهد گشت چرا که 

با جنود آسمان و سکنه جهان بر وفق اراده خود "و ) ١١:٣٣مزمور(
   .)٣۵:۴ يالدان(" نمايد میعمل 

کيست که با او مقاومت : " پرسيد،ستها ايوب که يکی از پاتريارخ
او نيز همانند ما پاسخ را  ).۴:٩ايوب ("  شده باشد؟کرده و کامياب

ی ها قسمت  همه،اگر اراده خدا را اطاعت کنيم .هيچ کس: دانست می
اما در صورت نا اطاعتی کم کم . داشت خود را خواهدزند گی انسجام 

مقدس به  کتاب اين حقيقت در هيچ جای. پاشد میم ه از ها همه بخش
  .شود می ديده نمینعوسرش ک و هملمياندازه تجربيات ال

درصورت مواجهه با گرديم که  می  آشنااين فصل با سه اشتباه ما در
  .بايد از آنها بپرهيزيم ،مشکالت و آزمايشات زندگی
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 روت(تالش جهت گريز از مشکالتمان : ايمانی  بی-١
١:١-۵(  

  

چرا که در دوران داوران ؛ روزگار آسان نبود د ر آن  زندگی.زمان
آمد  می پادشاهی نبود و هرکس آنچه در نظرش پسند ئيلاسرادر "

 کتاب .) را ببينيد٢۵:٢١ و ١:١٩ و ١١:١٨ و ۶:١٧داور ( ".کرد می
درجات خود در تاريخ ترين   در يکی از پاييناسرائيلداوران حکايت 

ی داخلی و ها جنگل،  ارتداد، ستم،و نيز گزارشی از تفرقهبوده، 
ر روحانی ما امروزه در دوران داوران از نقطه نظ. است  ملیرسوايی 

ندارد و تا  وجود اسرائيل هيچ پادشاهی درزيراکنيم  میزند گی 
 در ، در گذشتهاسرائيل همانند .بازگشت عيسی نيز وجود نخواهد داشت

 کنند میدر بی ايمانی و نا اطاعتی زندگی  قوم خدا اکثريتدنيای امروز 
   .برند میو از برکات خدا لذ ت ن

  در چنين دوره،زيباو داستان عاشقانه  آيد که اين می به نظر عجيب
 آيا اين امر در د .پيوسته باشد  تاريخ قوم يهود به وقوعازباری  مصيبت

ی ملی و ها  دشواری،در حال حاضر کند؟ مینيای امروز ما صد ق ن
 اما خدا .نماييم میانواع مشکالت را تجربه  فساد اخالقی و، بين المللی

 با .باشد میيای گمشده را د وست دارد و در پی عروس خود اين دن
 باز ،ها وجود هشدارهای موجود در اخبار و خطرات موجود در خيابان

که خدا هنوز جهان را دوست دارد و توانيم مطمئن باشيم  می هم
در عيسی مسيح را اگر  .گشته را نجات بخشد خواهد گناهکاران گم می

 روزهایديگر مهم نيست که چه  ،شناسيدب دهنده مقام خداوند و نجات
بخشی از يک داستان عاشقانه  ست چرا که شماهدشواری پيش رويتان 

   .زيبا هستيد
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 داستان حصاد نيز ،همانقد ر که داستان عاشقانه است روتاما کتاب 
پی   خدا در،اسرائيلتاريخ  در طول چنين دوران تاريکی در .باشد می

 حصاد اسرائيلبی شک . بودبرداشت محصول  يک عروس و
 در حاليکه خدا ثمره ،)٧:۶غال ( کرد می نااطاعتی خود را برداشت
 امروز خداوند در پی .نمود میتوليد   مینعوروح را در زندگی روت و 

در مقام کارگرانش در اين کار  کند تا میحصاد است و از ما دعوت 
اده است اما حصاد سفيد و آم  اکنون.)۴٨-٣۴:۴يوحنا ( شرکت نماييم

  .)٢:١٠لوقا (د ان کارگران اندک هنوز
  

" خانه نان"در شهر بيت لحم که به معنی  چقدر عجيب است .مکان
در اغلب نشانه تنبيه خدا بود عتيق، در عهدقحطی .  قحطی بيايد،است

 اسرائيل .)٢۴-٢٣و  ١۵:٢٨ ، تثنيه٢٠-١٨:٢۶يان الو( مقابل گناه قوم
ی اقوام ها  بت،از خدا روی گراندهات ّرـَدر زمان داوران به ک

کرد و خدا بايد آنها را تنبيه  میپرستش  خود را  اطرافپرست بت
اشخاص خداترس بايد به خاطر اشخاص بی . )١٩-١٠:٢داور( نمود می

   .کشيدند حتی در بيت لحم میايمان رنج 
  

توانيم يکی از  می ،گردد میکه سختی وارد زندگی ما  زمانی. تصميم
 يا از کمک آن ،بگريزيم، از آن تحمل کنيم: دهيم ار را انجاماين سه ک

 ،تصورآن در  ، را تحمل کنيمها آزمايش اگر فقط. برخوردار گرديم
 اگر سعی .يابيم میسوی سختی و تلخی گرايش  به شده،آنها بر ما چيره 

خدا  آن وقت شايد اهدافی را که ، بگريزيمها کنيم از اين آزمايش
 تا اما اگر بياموزيم .گی ما تحقق يابد از دست بدهيمخواهد در زند می

  ما باشند،ارباباينکه به جای   آنها،بگيريم  را به خد متها آزمايش
 خادم ما گشته و به نفع ما عمل خواهند نمود و خدا همه چيز را با هم

   .)٢٨:٨ روم(برای خيريت ما و جالل خود به کار خواهد گرفت 
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چه . اش را ترک کرد که خانه ی اتخاذ نمودک تصميم اشتباهِلَميلَا
  موجب چنين تصميم اشتباهی گشت؟امری 

 ابراهيم نيز وقتی “.داشت نه با ديد ايمان میاو با ديد چشم قدم بر”
 دمرتکب همين اشتباه ش ،در سرزمين موعود با قحطی مواجه شد

 او به جای اينکه منتظر خدا گردد تا بگويد در آينده چه .)١٠:١٢پيد(
ون توجه به اينکه  بد . به مصر گريخت و دچار مشکل شد،کار کند

، قرار بهترين جاترين و   ايمن،باشدتواند دشوار  میشرايط ما چقدر 
 کاش ”: سهل است که با داود همصدا گرديم.گرفتن در اراده خدا است

مز (" يافتم می استراحت ،بود تا پرواز کرده می مثل کبوتر ها که مرا بال
طلبيده و برای  را ٣١:۴٠ تر است که وعده اشعيا  اما حکيمانه.)۶:۵۵

فراتر از  و توسط ايمان منتظر خداوند بمانيم" يی مثل عقابها بال"
توانيد از مشکالتتان  میشما ن” .بگيريماوج  ی زندگیها توفان

  “.بگريزيد
با طلبيدن آيا داريد ؟  میبا ايمان گام برچگونه در مسير زندگی 

 احساس  وبينيد میعلی رغم آنچه  دا و اطاعت از کالم خداهای خ وعده
 خود ؟ راه درست اين است کهبيفتد يا آنچه ممکن است اتفاق کنيد و می

 به او نيازهای خود کامًالرا نسبت به خداوند متعهد سازيد و جهت رفع 
 شهادتی ، ويابد میکنيم خدا جالل  میوقتی با ايمان زند گی . متکی باشيد

  شخصيت مسيحیشود که  سبب می و همچنين،ای دنيای گمشدهبراست 
مرد عادل به ايمان خود "نموده که خدا مقدر  .گيرد در زندگی ما شکل
 ،١١:٣ طيان غال،١٧:١ يان روم،۴:٢ قوقحب(" زيست خواهد نمود

به او امتناع د  زمانيکه از اعتما.)٧:۵ ؛ دوم قرنتيان٣٨:١٠انيان عبر
  .کنيم ی مرا دروغگو ناميده و به اوبی احترامیواقع خدا  ردورزيم  می

اما حکمتی که دد، گر میوه دحکمت اين جهان منجر به حماقت و ان
منجر به برکت د، رس مینظر از جانب خداست و برای جهان حماقت به 
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که  وای بر آنانی" .)١٨-١٣:٣ يعقوب ؛٢٠-١٨:٣ قرن ١(" شود می
  .)٢١:۵اش( "نمايند میفهيم د و پيش روی خود حکيمند ر نظر خود

بی شک يک  “.تاروحانيبه و نه د او اولويت را به جسمانيان دا”
د،  تدارک ببين خود را همسر و خانوادهد نيازهایخواه میپدر يا شوهر 

وقتی  .برکت خدا انجام دهد ست دادنداين عمل را به قيمت از د اما نباي
وسوسه اش اين اولين کرد،  يارويی میعيسی رور بيابان با دشيطان 

را   گرسنگی خود،ساختن پدرد مسيح به جای خشنود توصيه کر کهد بو
د ی مورها روغد يکی از . )٣۴:۴ يوحنا ،۴-١:۴متی . ک.ر( رفع کند

"  خداست که ما رد اما!" زندگی کنید تو باي : "عالقه ابليس اينست 
 از ما ر استدو او قا )٢٨:١٧اعمال ( "داريمد زندگی و حرکت و وجو

  . مراقبت نمايد
من جوان بودم و االن پير هستم و : "رخور توجه استد دت داودشها

 "دو نه نسلش را که گدای نان بشونام  يدهدمتروک ن صالح را هرگزد مر
 ت دادد شها،کننده مواجه گشتد وقتی پولس با آينده تهدي.)٢۵:٣٧مز (

را عزيز د بلکه جان خو.شمارم میليکن اين چيزها را به هيچ ": و گفت
 دزمان تنگی نسبت به نفس خور داگر ما  .)٢۴:٢٠اعمال (" دارم مین

 توانيم می ،)٣٣:۶متی (ر اولويت قرار دهيم دبميريم و اراده خدا را 
و يا از آن نجات  دبخش می  میباشيم که يا او ما را در تنگی آرامطمئن 

  .دهد می
اش   خانوادهک ولميال “.را داو دشمن را محترم داشت و نه خداون”

 زمين و ، در سرزمين همسايه يعنی موآبحدود هشتاد کيلومتربا طی 
موآبيان از نسل . نددشمن ترک کردزمين و قوم  دقوم خدا را به مقص

و به خاطر ) ٣٨ -٣٠:١٩دپي( اولش بودند لوط واز زنای او با دختر
تث ( د درسفری که ازمصر به کنعان داشتناسرائيلشان با دنحوه برخور

 يانموآب. رفتند شمار می به ديهو شمناند جزو ،)٢۵-٢٢د اع،۶-٣:٢٣
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 قوم اسرائيلبر و هجده سال ند دحمله کر اسرائيلوره داوران به در د
ک لميالبايست  می پس چرا .)١۴-١٢:٣ران داو(ند حکمرانی نمود

 بودند مغروری آنها قوم  به آنها روی آورد؟،کمکدريافت جهت 
موآب ظرف طهارت : " او گفت.داشت اکراه ااز آنهو خدا ) ۶:١۶اش(

که تصويری از يک قوم سرافکنده است که ) ٨:۶٠مز(" من است
  .شويد میی سربازان فاتح را ها پای

  

 داما خداون." شاه استدخدای من پا"ک يعنی لميواژه ال .عواقب
 د از تصميمات خوچون او خدا را کامًال د نبوشاهدک پالميگی الدرزند

گرفت برخالف اراده خدا   میو با رفتن به موآب تصمي د بوکنار گذاشته
و دو پسرش با زنان  دو اين عمل منجر به تصميم اشتباه ديگری ش

و ) ١٠:۴ روت(  ازدواج کرد محلون با روت:نددواج کردموآبی از
که با زنان بيگانه  ديان را منع کرده بود خدا يهو.کليون با عرفه

؛ ۶-٣:٢٣ ؛١١-١:٧تث (  نکنندواجدبخصوص از عمون و موآب از
که  نددر زمان موسی زنان موآبی بود .)۴-١:٩  عزرا؛٣-١:١٣ نحميا

 دندکشان میپرستی  و باری و بت دبن  به بی،کرده مردان يهودی را اغوا
  .)٢۵ داع(  نفربود٢۴٠٠٠آن مرگ  دو پيام
تا به طريقی از  ديه فرار کرده بودنداش از يهو ک و خانوادهلميال

 .درست درهمانجا با مرگ روبرو شدند داما هر سه مر، دگريزنمرگ ب
که فقط به طور موقت در  دريزی کرده بو خانواده آنها چنين برنامه

 تمام آنچه .)۴:١روت( در آنجا ماندندت ده سال داما م موآب اقامت کند
 و سه گور سه بيوه زن تنها، دباقی مان که در پايان آن دهه نااطاعتی

آيه ( دندآنها همه چيز را از دست دا. ايمانان بود زمين بیيهودی در سر
  .ستهمين اايمانی  بار بی عاقبت اسف). ٢١

توانيم از زير بار  میما ن. بگريزيم دتوانيم از مشکالت خو میما ن
قلب بی ايمان و نا  اين حقيقت که علت اصلی اغلب مشکالتمان يک
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سرگرم  ما غلبا: "ويسدن ز میچمبر د اسوال.مطيع است شانه خالی کنيم
. کنيم میمشکالت بزرگتر بيرونی هستيم و مسائل درونی را فراموش 

طاعون دل خودش را  دباي اينکه مشکالتش قابل حل گردد انسان قبل از
  .." .بشناسد

  

-۶:١روت (سعی در پنهان کردن اشتباهاتمان :  فريب-٢
١٨(   

  . به سه شهادت توجه کنيمبخش، الزم است در اين 
  

لحم  ر بيتدخدا قوم وفادارش را  .)١۵-۶:١روت (  میهادت نعوش
 دشني مینعو .موآب اجابت ننمود رد رادختر نامطيع خوداما  دکر اجابت

از ر پی اين خبر خوش تصميم گرفت به خانه بدکه قحطی پايان يافته و 
" و فراوان نان کافی" هميشه، دوقتی تحت اراده پدر هستي .ددگر

بار است که مردم فقط  چقدر تاسف .)١٧:١۵لوقا ( در دادوجو برايتان
، دنکن میولی هرگز آن را تجربه ن دشنون میدرباره برکت خدا مطالبی 

   . قرار ندارند،دآنها را برکت بده دتوان میخدا  ه کیيچون در جا
در يک “ جوانان برای مسيح”با تعدادی از رهبران  پيش ها سال
 که با  بودبرادر جان استم، ب استمويکـِجدعا بودم و در ميان آنها  جلسه

تا  ما از خدا خواستيم .شدند د در چين شهي١٩٣۴ در سال همسرش بتی
"  کنم در حين دعا از واژه میو فکر  دما را برکت ده و برنامه خدمت

:  و گفتددعا کر ب استمو جيکدبع .کرديم میاستفاده  دزيا "برکت 
اما  .  تمام اين امور را برکت دهیايم که تو  ما تقاضا کرده،خداوندا"

  در آن می اگر نعو. "بساز برکت ما را باعث ِدتو خو کنم میخواهش 
خداوندا من باعث برکت ": دکر میاعتراف  دجلسه حضور داشت باي

   ."نبوده ام
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 ،گيريم میاو فاصله  کرده و از اراده نااطاعتی دهر وقت از خداون
 ابراهيم .  گرديمباز  به محل برکترا اعتراف نموده و دگناه خو دباي
 گشت می باز ،دبو نموده رها که به مذبحی  ودکر می ترک  مصر رادباي
 .)١:٣۵( کرد مراجعه میبه بيت ئيل  دنيز باي  و يعقوب)۴-١:١٣دپي(

برگشته و  دکه از گناهان خو ددرخواست مکرر انبيا از قوم خدا اين بو
را و گناهکار افکار  د راه خوشرير ".بازگشت نمايند دبه سوی خداون

رحمت  و بر وی دکن  بازگشتد و بسوی خداوندخويش را ترک نماي
اش (" دکر د و بسوی خدای ما که مغفرت عظيم خواهدنمو دخواه
٧:۵۵(.   

 او هنوز در .او اشتباه بود  اما انگيزه بود،درست  میتصميم نعو
که او نشده  نوشته .با خدانه مشارکت  د بوخوراکاول مشتاق  لههو

 او به .نموده باشد و طلب بخششرده خدا اعتراف ک دگناهانش را نز
  .خود د بازگشت نه بسوی خداوندسرزمين خو

 د وجو میاين تصميم نعونحوه اجرای يگری نيز در داما اشتباه 
حق   میاگر نعو .ببرد دخواست دو عروسش را با خو میاو ن :داشت 

خدای زنده و حقيقی را  که یيجا  برود، يعنیلحم داشت به بيت
 مینعو .شند همراه او بادپس عرفه و روت هم حق داشتن ،دندپرستي می

همراه ما : "گفت میبه آنها  دآنچه را که موسی به پدرزنش گفته بو دباي 
اسرائيل نيکو  درباره د چونکه خداون،احسان خواهيم نمود بيا و به تو
آن دو زن را  دتالش کر  میاما برعکس نعو ).٢٩:١٠ اعد( "گفته است
   .برگردند دخانواده و خدايان دروغين خو دتا نز دوادار کن
پرست را   دو زن بت،يک يهودی ايماندار و دختر ابراهيم چرا
  نظر من اشتباهدشاي ؟کننددروغين را پرستش  تا خدايان دکن میتشويق 

 لحم و روت را به بيت خواست عرفه مین  میمن نعو اما به عقيده، دباش
 که او و شوهرش به دو پسرشان دای بودن زنده دآنها شاه چون ببرد
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 به عبارت .کنند ازدواج با زنانی خارج از قوم عهد داجازه داده بودن
 اگر او .سرپوش بگذارد دخوسعی داشت بر نااطاعتی   می نعو،ديگر

که اين خانواده  دش می هيچ کس متوجه ن،گشت می ازتنها به بيت لحم ب
  . موسی را شکسته استشريعت

 اما هر که آن ،دش دبرخوردار نخواه درا بپوشان دهر که گناه خو"
 .)١٣:٢٨امث " (يافت درحمت خواه د و ترک نمايدرا اعتراف کن

 دده مینشان اين امر  ،را مخفی نماييم دکنيم گناهان خو میوقتی سعی 
الم خدا آنها را  و طبق معيار کايم شدهجه ناآنها مو صادقانه باو  واقعًاکه 

 حقيقی اعتراف صادقانه و از درون توبه  الزمه.ايم داوری نکرده
شکسته و  لد  خدايا.خدا روح شکسته است یها قربانی" .شکستن است

به جای   می نعو.)١٧:۵١مز " (درا خوار نخواهی شمر کوبيده
   . تلخ بود،شکستن
 بت معرفیای مث گونه خدای اسرائيل را به  میکه نعو بار است اسف

و  اندوه که خدا در تجربه ددار می اظهار ١٣:١  او در روت.کند مین
جانم برای شما بسيار تلخ  ". مقصر است،دان زن داشته که اين سه دردی

 به .)١٣ آيه!" (راز شده استدبر من  دچونکه دست خداون شده است
 ،ی که بر ما واقع شدهيها آزمايش در رابطه با تمامی: "عبارت ديگر

که  ددان می؟ چه کسی دبا من بماني دخواهي میپس چرا  .من تقصيرکارم
 راه دخداون با  میاگر نعو" ؟د کردکار خواه با من چه در آينده خداوند
 رفه گشته و دو نشان افتخار فيضعموجب ايمان  توانست می ،رفت می
  .لحم بياورد  را به بيتالهی
  

به راه   میو دو عروس با نع.)١۴-١١:١روت (شهادت عرفه 
 که او را دنمو و پافشاری  اما او آنها را متوقف کرد،)٧ آيه(ند دافتا

 که خدا )٩-٨آيات ( د حتی برای آنها دعا کر می نعو.همراهی نکنند
 اندوهی که  میو پس از تما دای بياب تازه لطف نموده و برايشان شوهران
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مراه چه ارزشی يک ايماندار گ اما دعاهای .بخشد آنها را آرامش دداشتن
 سه بار به عرفه و روت گفت که برگردند  می نعو.)١٨:۶۶مز (؟ ددار

  .)١٢-١١ ، ٨:١روت (
من : " او گفت.ليل آورددبرايشان ، ددي دآنها را مرد  میوقتی نعو

و صاحب خانواده شدن خيلی پير هستم و حتی اگر  برای شوهر کردن
 ات منتظر خواهيد ماند را ها  آيا سال،ديگری شوم بتوانم صاحب پسران

 و با دری خودما در خانه دتواني می ؟ شمادگردي آنها شدن منتظر بزرگ
   ."دگی شادی داشته باشيد زن، بودهدخو خانواده

بسوی بيت   می او با نعو.متزلزل بود د جاری خودر مقايسه باعرفه 
 از"او  . اما با وی نماند،و با او گريست د او را بوسي،دلحم به راه افتا
 و گرفت تصميم اشتباهی  اما،)٣۴:١٢مرقس ( دنبو "دور ملکوت خدا
 که آيا حقيقتًا دانيم  نمیاما، درا بوسيد عرفه مادر شوهر خو.بازگشت

که  د چرا که تصميمش ثابت کر يا نه،د انجام اين کار بوقلب او مايل به
 .داشت شوهری بيابد ده امي کیييعنی جا دبوخود پيشين  دل او در خانه

مقدس ذکر  مش در کتابناو ديگر هرگز  دعرفه صحنه را ترک کر
   .شدن

  

 سرپوش دوشيک می می نعو.)١٨-١۵:١روت (شهادت روت 
 او از .گی کندد تا ايستاشد می اما روت آماده ،د عرفه جدا ش،دبگذار
را  دجاری خو دب  يا نمونهدرشوهرش گوش دهدبه تقاضاهای مااينکه 

خواست به خدای  می چون  چرا؟.ورزيدامتناع  ،دسرمشق قرار ده
  را تجربه کردهها و نااميدی ها زمايشآ او .)١٢:٢( دکن دتمااعاسرائيل 

و شرم نداشت از  دنموده بو د اما به جای سرزنش خدا به او اعتمابود،
رشوهر و دما دب نمونه  روت علی رغم.را اعتراف کند داينکه ايمان خو
و با  دحقيقی را بشناس زنده و خدای تا خواست می، دخو جاری نامطيع

   .و در سرزمين او سا کن گردد دقوم او باش
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گناهکاران خداست چرا که  مطلق فيض نشانه  روتتوبه و ايمان
ر د همه چيز .)١٠- ٨:٢افس ( د نجات يابندتوانن میفيض  تنها بواسطه

 به  ولی او همچنان،دجهت ايمان او بو و اطراف او موانعی درون
موآبی  چون او دش بودض روت به پيشينه . داشتدرائيل اعتماخدای اس

 دپا-١ ،٢٩:٢١داع( نددپرستي می خدای کموش را ، و موآبياندبو
و  )٢٧-٢۶:٣ دپا-٢( دگرفتن می های انسانی و قربانی )٣٣ ،٧:١١

 و داو بو دبه ض شا گیدزن شرايط .)٢۵ داع( دوباری بودندبن مروج بی
رشوهرش داول پ. تلخ نمايد  خدای اسرائيلرا در مقابل توانست وی می
 .گشت بيوه حمايتی و او بی هيچ، دندمر شوهرش ردشوهر و برا دو بع

  ؟ داو را پيروی کر دچرا باي، دکن میاينگونه با قومش رفتار  اگر يهوه
  می اما حتی نعو،داشت میوست درا بسيار  درشوهر خودروت ما

خانواده و  دنز دکر میاصرار  چرا که او نيز به روت دبر عليه او بو
، دک و محلون مرده بودنلميچون ال .گردداز به موآب ب دخدايان خو

 دو بايقرار داشت،   میروت از نظر حقوقی تحت سرپرستی نعو
 و با دنمو اما خدا مداخله .کرد میرا اطاعت  درشوهر خودمشورت ما
بب اعمالی نه به س" .نجات داد اين موانع د روت را با وجو،محبت تمام

" دما را نجات دا دمحض رحمت خو بلکه ،بوديم کرده که ما به عدالت
و  )١٨:٧ميکا ( دگرد می دخشنو  خدا از ابراز رحمت.)۵:٣تيطس (

هايی که کمترين احتمال را  و مکان درا به افرا داغلب رحمت خو
 دخواه میکه " حاکمانه خدا اين است رحمت .دهد می نشان ،ددا توان می

  .)۴:٢تيمو -١" (دو به معرفت راستی گراين دمردم نجات يابنجميع 
 يکی از باشکوهترين ١٧ -١۶:١ روت کتاب در روت سخن
را  دخو  اول او محبت.توان يافت میس دمق در کتاب که ست ااعترافاتی

تا   حتی اعتراف کرد و ابراز داشت که مايل استمیبه نعو نسبت
 به خدای زنده و د ايمان خوسپس .درشوهرش بماندکنار ما مرگ لحظه
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 او تصميم . پرستش او اعتراف نمودهبخود را فقط حقيقی و تصميم 
 و خدای قوم او  میبه نعوتا  )١١:٢( درا رها کن در خودر و مادگرفت پ

 دهمراه شو  میکه با نعو دنمو" عزم" روت قاطعانه .متمسک گردد
  .خدا در بيت لحم زندگی کند دعه هم و با قوم )١٨:١(

عمونی و موآبی : "طبق آنداشت که  داما يک قانون الهی وجو
 احدی از ايشان هرگز ، حتی تا پشت دهم.نشوند دداخل جماعت خداون
 محروميت ابدی و اين يعنی ؛)٣:٢٣تث (" د نشودداخل جماعت خداون

 پس چطور روت .از حضور يافتن در پيشگاه خدای اسرائيل
سپردن خدا و  به فيض د؟ با اعتماد گرددجماعت خداون دتوانست وار می

، دکن میمحروم  الهی  شريعت ما را از خانواده.رحمت او  بهدخومطلق 
  .گيرد می فيض ما را در بر ،اما با ايمان به مسيح

 نامم، خواني میعيسی مسيح را  نامه نسب ۴ فصلوقتی در متی در 
برانگيز  سؤالبسيار   نفر از آنانکه صالحيت چهارم بيني میزن را  پنج
راحاب . )٣:٣٨ دپي( تامار با پدرشوهرش مرتکب زنا گشت .است
 غيريهودی و ،روت موآبی .)۵:٢يوش ( دغيريهودی بو یا فاحشه
سمو -٢( دزناکار بو نيز "زن اوريا "  و )۵:١روت ( دپناه بو بی

؟ د شدندمسيح موعو  بخشی از خانواده ايشانچگونه  پس.)١١:۶
چون  دنماي میبر شما تحمل  ... ".داو رحمت مطلق خ فيض بواسطه

پطر -٢( "دهمه به توبه گراينبلکه  ددکه کسی هالک گر دخواه مین
 ر نسب نامه است که او نيز بهد دزن موجو پنجمين مريم( .)٩:٣

لوقا . ک.ر .نامه گنجانده شد  در اين نسبدفيض خدا و ايمان خو واسطه
٢۶:١-۵۶.(  
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روت (مان  های ايشطر آزمخا سرزنش خدا به:  تلخی-٣
٢٢-١٩:١(   

برای آخرين بار بر سر   از ترک موآبپيشزن   دو بيوه آناحتماال
 برای آغاز ،سپرده درا به خداون دخوسپس ؛ درفتن دمزار عزيزان خو

و روت   می جالب است که بدانيم نعو.درهسپار گشتن دگی جديديک زن
 صحبت چه مسائلی راجع به ،به بيت لحم از موآب ددر سفر خو

 را به عروس شريعت موسی تعاليم اوليه  بعضی مینعو آيا .کردند می
ش ديدج و خانه ديهو قوم ،ديهو ايمان درباره آموخت؟ آيا روت می دخو

با ايمانی  زنی تلخ  میکه نعو یي؟ از آنجادکر می سؤال در بيت لحم
چه  که او رويم می به فکر فرو ،دبو نسبت به خدای اسرائيل ددمر

   .يی ممکن است داده باشداه جواب
 ،دو وقتی زنان شهر او را ديدن دت ده سال از خانه دور بودم  مینعو

 و حيرت شگفتی ،"است؟ میآيا اين نعو"  آنها کهسؤال .متعجب گشتند
بق ا اما او مط؛است" لپذيرد"معنی   به مینعو واژه .آميزد  در هم میرا

که آنها يک دهه قبل  بود ای ن میهمان نعو  او.کرد میگی ندزن دنام خو
بر ظاهر و  ، از آناشیر موآب و اندوه ند ده سال سختی .دشناختن می

تأثير به جای  گیدی زنها  آزمايش.گذاشته بود تاثير  مینعو شخصيت
 “هّرُم”  معنی واژهساخته بود؛ و اين تلخی،او را تلخ مثبت بر او، 

   .است
 توانيم بر نحوه میاما  ،توانيم شرايط زندگی را کنترل کنيم میما ن

همين امر  ر اين بارهد  تمامًاايمان .يابيم بواکنش نسبت به آنها تسلط 
ر هر دکه خدا   در بارۀ جرأت به برخورداری از اين اعتقاد يعنی،است

 را احساس که آن حتی زمانی ،دکن میکار  ما چيزی برای خيريت
ر هر د" حکم که اين از اطاعت .بينيم  میرا ن يا وقوعش و کنيم مین

 بهترين اما .نيست آسان هميشه )١٨:۵ لتسا-١(، "امری شاکر باشيد
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 ، موريسون. اچ. جورج.ست اجو و عيب تلخ یروح ر مقابلد زهردپا
ی رشو نگ خواهانهدخو ی ماها ناخشنودی دهم هـُن" :هواعظ اسکاتلدی گفت

 ، زيرا دردبو تلخ  نسبت به خدا مینعو ." آميز به خداست توهين
   .خودخواهی خود محبوس بود

نموده  دکه با او سخت برخور درا متهم کر دله اول خداونهاو در و
و دو پسرش ترک کرده  لحم را با شوهر او بيت .)٢٠:١روت ( است
او همراه با ملزومات . گشت  می بدون آنها به خانه باز حال،و دبو
. گشت  میرست خالی به خانه بداکنون  اما  بود،موآب رفته گی بهدزن
نگشته و  دتسليم خداون  مینعو چون.  خانه و قلب او خالی بودوست د

 درا نچشي" ميوه عدالت سالمتی"، آميز او را نپذيرفته بود تنبيه محبت
   .)١١:١٢ عبر(

 ها سختی ر ايند  بلکه،دبو  کردهدبرخور او سخت  بادخداون تنها نه
نعومی به اين شکل   آيا.)٢١:١روت ( دبو داده تدشها  او نيزدض به

اش در  که او و خانوادهکرد  کرد و تصديق می به گناه خود اعتراف می
 ر تمامسزاوا  کهدرک میآيا اشاره  ؟دنا ورزيده گناه به موآب رفتن زمينه
 واژه  کهدنام می" مطلق قادر"وبار خدا را د  مینعو ؟دنا هدبو ها رنج اين

چيز يک  خدا نام دانستن .)٢١:٢٠آيات (است “ ایّدـَش-ليا” آن عبری
 یها موقعيت در به او جهت عمل ندنام و اجازه دا  به آنداعتما  واست
آنانی که نام تو را " .مال متفاوت است امری کا ،گیدشوار زند

  تو طالباندزيرا ای خداون ،داشت دبر تو توکل خواهن، دشناسن می
دانست اما  یم نام را  می نعو.)١٠:٩مز (" ای نکرده ترک را هرگزدخو

   .کرد میبه ايمان رفتار ن
  می؟ يا فقط به دليل خستگی جسد فقير و تهی بوواقعًا  میاما آيا نعو

؟ درست به دکر میمبالغه  دوضعيت خو دو تلخی روح در مور
 . فکر کنيد،داو شو  میتوانست باعث دلگر می ی که داشت وامکانات
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  و اين به تنهايی هديهود،زنده و سالم ب که او داين بو امکاناتيکی از 
ر دق  اوقات نيز بسياری ازما  هديه ای که،گرانقدری از جانب خداست

 اما خدا به خاطر دموآب رها کرسه گور را در   مینعو .دانيم میآن را ن
 جان .گردانداز او را زنده نگه داشت و به بيت لحم ب، دخو نيکويی

ه پايان  بدی شما بايگدکه زن داز اين نترسي" :گويد میهنری نيومن 
زندگی  دکر میفکر   مینعو". بلکه از اينکه ديگر آغازی ندارد، دبرس

 .دای بو  او آغاز تازههای اما در حقيقت آزمايش،برايش به پايان رسيده
های  اما خدا برای او نقشه، ددر شرف نابودی بو  مینعو دو امي ايمان

  !يگری داشتد
 .نيز برخوردار بود“ هايی فرصت”ز ا بلکه  سالم بود، مینه تنها نعو

 .خواستند می  را برای اوها که بهترين دبودنرا احاطه کرده  وستانی اود
 اما بتدريج وضعيت ؛د او را از اجتماع منزوی کر،ابتدا اندوه و تلخی

در ، د به جای اينکه نشسته و اندوهناک به ديوار بنگر.تغيير يافت
  ويزد برخ دو بع، درا تماشا کننهايت تصميم گرفت از پنجره بيرون 

 اگر به ،است دخومراحل زمانيکه شب در تاريکترين  .در را بگشايد
   . را ببينيمها ستاره توانيم میباز هم  ،کنيم نگاه آسمان

  در واقع.بود روت عروسش  ،مینعو امکانات ترين يکی از غنی
 در برکا هرا ب روت است که خدا او ،اين کتاب در ادامهشخصيت اصلی 

نسبت به او  و کامال د کردکه به خدا اعتما دبو چون زنی دو برکت دا
که دست پربرکت خدا بر اين زن  دپی بر خيلی سريع می نعو.بود دمتعه

کارهای بزرگی  ش،از طريق اطاعتروت و اينکه  دجوان قرار دار
   .انجام خواهد رساند به

 نام .را داشت يل خدای اسرائ،يهوه هنوز  می نعو،اما مهمتر از همه
 بازيگر . استکوتاه ذکر شده بيست و پنج باردر اين کتاب د حدودخداون

 .نکنديا  داين نکته را درک کن  می نعو، چهستخدا ااصلی اين ماجرا 
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من بطور جدی به مشيت : "هگفت رو ويلسوندوو آمريکا، رئيس جمهور
 ،ون خدادا بنيد .کنم بدون آن ديوانه گردم می و فکر  الهی ايمان دارم
يگر د ترسيم میاز خدا  وقتی ."سرنخ است وندب  میکالف سر در گ

 احتضاردر بستر   جان وسلی.يگر نيستد نيازی به ترس از چيزهای
ما “ با”خدا نه فقط  ."اينست که خدا با ماستتر از همه  مهم: "گفت

هرگاه خدا با ما است کيست " کند؛  نيز عمل می“ به نفع ما”است، بلکه 
  .)٣١:٨روم (" ما ؟ ده ضب

و  ددرو جو بو که وقت دندرسي  به بيت لحم زمانیو زند اين
نسبت به او  را به خاطر نيکويی خدا دخو جماعت شادی و پرستش

 الکساندر .بود تازه حيات و آغازی بهار و زمان فصل .ندکرد میابراز 
 دگی پيروزمندگفت که زن می وينبرد در ادبه جماعت خو يت اغلباو

  می نعو.و حق با او است" .آغازهای نوين ای است از سلسله" مسيحی
در آستانه آغازی نوين بود، زيرا در امور الهی، هيچگاه برای شروعی 

  .دوباره دير نيست
به هر حال وقتی  ؟دکني می دبه خدا اعتما دخو آغاز نوينآيا برای 

 دموجومنابع قوت شما بسيار بزرگتر از فشارهای  ،خدا کنار شماست
   .بر شماست

 و در را يزيدخ  و با ايمان برريداز خيره شدن به ديوار دست بردا
    .بگشاييدبه سوی فردايی کامال نو 



  ٢فصل 

  ها ناي بزرگترين
  ٢  فصلروت

  
 و روت توسط فيض پيروز شود  می توسط عشق غافلگيرعزبو

  گردد می
  

 اگر .ير دهدی ما را تغيها دل دخواه می ، از تغيير شرايط ماپيشخدا 
گاه  آن،سابق باقی بمانيم دما مانن داما خو، دموقعيت ما بهتر شو

بلکه ، د هدف خدا اين نيست که ما را آسوده ساز.شود می مان بدتر وضع
" شويمتا بصورت پسرش متشکل .. . "قابل انطباق کندما را  دخواه می

شخصيت مسيح  هدف خدا برای هر يک از فرزندانش .)٢٩:٨روم (
   .ه استگون

 دگی خودر زند خواست میاما روت ، دتلخ بو نسبت به خدا  مینعو
 روت دررا  دخو آميز فيضاز اين رو خدا کار ، دطريق او را طی کن

و سپس خدا کار  دده میرا تحت تاثير قرار   میروت نعو .کرد شروع
ر نهايت پسر خدا د  در اثر آن،که درسان میرا به ظهور  دعالی خو

که قسمتی از  دکردن میتصور ن  می روت و نعو.گردد می جهان دوار
 را تحقق خدا به ابراهيم  که وعدهای ، نقشهدازلی باشن يک نقشه

 دپي( بخشيد و طبق آن، نسل او باعث برکت تمام جهان خواهند شد می
 يک دبا تول اماشود،  میبا مرگ همسر آغاز  روت داستان .)٣-١:١٢

   .گردد میاو به شادی مبدل ی ها  اشک.يابد میطفل پايان 
و عمل کند  ما شرايط موجودخدا در زندگی و خواهيم  میاگر 
 ددار دوجوپس شرايط خاصی ، درا تحقق بخش دخو آميز فيضاهداف 
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ر تجربيات روت د  در اين فصل اين شرايط.با آنها روبرو شويم دکه باي
  .گردد مینمايان 

  

  )٣-١:٢روت ( زندگی کنيم دبا ايمان به خداون دباي -١
مشيت الهی به اشخاص تنبل کمک : "دگوي میالمثل التين  ضرب يک

 یمدت دکه بتوان دنبو يیها که روت از آن گونه زن یي از آنجا."دکن مین
رع خوشه چينی ر مزاداجازه گرفت تا   مینعو از، دطوالنی بيکار بمان

 ر شريعتدخدا  فرمان طبق .ته باشندشن دادخور برای غذايی و دکن
 تث ،٢٢:٢٣ ،١٠-٩:١٩الو ( دبو روت م ايمانی از جانبدق اين عمل
فقرا را مالحظه کرده  درو محصول بايد قوم خدا هنگام .)٢٢-١٩:٢۴
را   به هر حال خدا محصول.گذاشتند می ان باقیهايی برای آن و خوشه

  .چگونه از آن استفاده کنند دبگوي و اين حق را داشت که به قوم ددا می
توجه خدا نسبت به فقرا در ميان قومش  دهنده  قانون نشاناين دوجو

و الو  ۶ ،٣:٢٣ خرو ( که منصفانه دخدا به قوم تعليم داده بو .باشد می
با فقرا  )١٠-٩:١٩الو ( سخاوتمندانه  و)٢٣-٢٢:٢٢ و امث ١٩:١۵

  خدا به بيوه زنان نيز توجه داشت چرا که بسياری از آنان.رفتار کنند
 جخرو. ک.ر( دخواست که مراقب آنها باشن  از قومو دندبو دمستمن

 فقير بلکه غريبه نيز یزن  روت نه تنها بيوه.)٢-١:١٠ اش ،٢۴-٢٢:٢٢
، چشم به خدا ياریدريافت روزی و  حق داشت جهت بنا بر اين .بود

 و غريبان را دوست ،دکن میرسی ددا را بيوه زنان يتيمان و ".بدوزد
   .)١٨:١٠تث (" دده میان  خوراک و پوشاک به ايش،داشته

 ومطابق آن يمپذيربکالم خدا را اينکه زندگی توام با ايمان يعنی 
 .)٢٠:٢يعقوب ( "ايمان بدون اعمال باطل است"عمل کنيم چرا که 

نياز او را تأمين و  دچون روت ايمان داشت که خدا او را دوست دار
 .نجا خوشه چينی کنددر آ دو بتوان دای بياب  تا مزرعهدبه راه افتا کند، می
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 ای بيش نبود، که غريبهچون او  دبو منطبق بر ايمان ن عمل کامالاي
 که دندبو های مختلف زمينی قطعه صاحبان چه کسانی دانست نمی

 گونه هيچ اما دهر قطعه مشخص بو دودح؛ ددا میمزارع را تشکيل 
 ،دشو میيده دکه امروزه در مزارع ما  نرده يا نام خانوادگی آنگونه

ليل جنسيت و غربتش دبه  وانگهی او بطور خاص .نداشت دوجو
   .رود بود کجا می  مراقب میدباي و دپذير بو آسيب

 از ؛ او)٣ ،١:٢روت ( ددگر می داستان دوار در اين قسمت بوعز
 .و مردی دولتمند، و در اجتماع خود ممتاز بودالميک خويشاوندان 

مشيت الهی  روت بر اساس .باشد  می"دراو قوت است "،نام اومعنی 
گزارش . کرد میخوشه چينی  دبه بوعز بو متعلق که ای ر مزرعهد

 اين قسمت ازمزرعه دوار" به طور اتفاقی"که روت  دگوي میکتاب 
 .شد میهدايت  دی او توسط خداونها گام .تفاقی نبوداما اين عمل ا، دش
   .)٢٧:٢۴ دپي(" دراهنمايی فرمو.. .مرا  د خداون،من در راه بودم"

 .ّر و هم يک ِس استبخش  هم شادی،گی مادخدا در زنو مشيت عمل 
 ما و برای )١٣-١٢:٢فيل (  در ما،)٢٠:١۶مرقس ( خدا همواره با ما

 .بخشد میتحقق  را دخو آميز فيض  و اهدافدکن می عمل )٢٨:٨روم (
  و بعضی( گيريم میاو هستيم و تصميماتی  ر پی ارادهد ،کنيم میدعا  ما
 اما خداست که حوادث را ،)شويم میمرتکب اشتباهاتی نيز  اتاوق

حزقيال بنی  .نمايد میرا هدايت دو فرزندان مشتاق خو دده میترتيب 
 که روی د خدا را بصورت تختی ديو مشيت اعمال ،در رويايی جذاب

به اين سو و آن سو " ر تود يی توها چرخ"قرار داشت و توسط " فلکی"
اما تشريح عمل و مشيت الهی نيستيم، ما قادر به  .)١ قيالحز( رفت می

 به آن  و باشيمبه آن ايمان داشتهم تواني میکه  گوييم خدا را سپاس می
   .اتکا نماييم
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-۴:٢روت (فيض خدا زندگی کنيم واسطه   بهدما باي -٢
١۶(   

ها خوشه چينی  ر مزرعهدتا  دبه راه افتا روتوقتی آن روز صبح 
. ک.ر .٢ آيه( دنشان ده را به اولطف خود که  در پی کسی بود، دکن

که  کسی اعطای التفات و عنايت بهيعنی فيض  .)١٣ و ١٠آيات 
روت که  دمانن، دباش میر به کسب آن نيز ندرا نداشته و قا استحقاق آن

طلبی از ادعا و هيچ توانست  می فقير و غريبه نیزن  بيوهدر مقامبه 
  .بان اجتماع قرار داشتدين پله نرتر او بر پايين. کسی داشته باشد

وران در درنيکوست که بدانيم خدا دچق.  اين فيض بودمجرایبوعز 
گزارش کتاب داوران به  اگر فقط . نيز هستخوبی  دارای اشخاصدب

بوده بربسته  که عدالت از زمين رختکنيم تصور  دشاي توجه کنيم،
هنوز  ما ا.)٢:٧ميکا  ،١٠:١٩ دپا-١ ،١:۵٧اش ،٢-١:١٢مز (است 
و در پی  دشناختن میرا  دکه خداون دداشتن دبوعز وجو مانند افرادی

کارگرانش توجه داشت و   بوعز به.ندداطاعت از اراده او بو
  .)۴:٢روت (مند شوند   بهرهدخواست آنها از برکت خداون  می

متوجه حضور  خود را تحيت گفت، بوعز کارگران به محض اينکه
به عقيده من وقتی بوعز او را  .مزرعه شد درداشتنی  وستدای  غريبه

ه اش ب از آن پس، توجهچرا که ، دشاو نگاه اول عاشق  همان در، ددي
زنی جوان و  امادبو روت غريبه  اگرچه. محصول بهنه و دروت بو

 دتوجه داشتنکه مردان جوان شهر نيز به او  طوری به، دشايسته بو
رباره روت شنيده دبوعز که قبال  دکن می اشاره ١١:٢ روت .)١٠:٣(
  . شناخت شخصی او بود  حالاما حال در، دبو

روت  د خداون.کند زده می بار ديگر مشيت حاکمانه خدا ما را شگفت
  مزرعهدبازدي بوعز را جهتو سپس  دمزرعه بوعز هدايت کر را به
، دوقتی بوعز رسي .نمود هدايت دبو ر آنجاد روت که ر زمانید دخو
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که بوعز برای  دباش ر سرپناهید حال استراحت توانست در میروت 
رفته   میمنزل نعو و بهشده و يا خسته ، دتدارک ديده بو کارگرانش

 آنچه برايمان رخ ،کنيم می درا تسليم خداون دگی خود وقتی زن.باشد
 روت هنوز هم بيوه زنی . و نه اتفاقیترتيبی معين استطبق  دده می

و  دکن دايجا ای را تا ارتباط تازه ده بواما خدا آماد، دفقير و غريبه بو
   .گرگون سازددشرايط او را کامال 

ما عيسی مسيح  د تصويری از خداون، در بوعز،سدمق کتابمحققان 
 د مانن،گناهکار گمشده .کنند مشاهده می کليسا  يعنیر رابطه با عروشد

الهی و ورشکسته است و هيچ ادعايی  د بيرون از خانواده عه،روت
و  دگير میست درا به   اما خدا ابتکار عمل.ندارد به رحمت خدانسبت 

 دمسيح وار  تا از طريق ايمان به عيسیدنماي میراهی برای ما مهيا 
 و  برسيم،دوقتی به فصل بع .)٢٢-١٠:٢افس . ک.ر(خانواده او شويم 

 بيشتر درباره اين ارتباط ،يمهبررسی قرار د دموررا " ولی"مبحث 
   .بحث خواهيم کرد

فيض خدا در نحوه ارتباط بوعز و روت توجه  دبه شواه دحال بيايي
  : کنيم
  

به اين فيض  .)٨:٢روت ( ست گرفتد  بوعز ابتکار عمل را به-١
نه به ، دآي میما  و به کمک ددار میم اول را برد خدا قمعنی است که

 دخواه میو  دخاطر اينکه ما اليق آن هستيم بلکه چون ما را دوست دار
زيرا که او اول ما را محبت  نماييم میما او را محبت . "ن او باشيماز آ
مرده و ضعيف  زما نيکه ما از نظر روحانی .) ١٩:۴يو -١(" نمود

 خدا ابتکار ،يمدبو) ١٠:۵(شمن او دو ) ٨:۵(و گناهکار ) ۶:۵روم (
وم د نجات اقدام .)١٠-١:٢افس ( گرفت دست عمل را در نجات ما به

 ردما داليلی . آن را از ازل برنامه ريزی کرده بودبلکه ، دخدا نبو
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وست داشت د بوعز روت را سازند که  میدمتقاعما را ست داريم که د
   .داشت میاو بری اوليه را جهت رفع نيازهای ها از اين رو قدم و

  

سخن بوعز با او  اول .)٨:٢روت (سخن گفت  بوعز با روت -٢
که  بخصوص سخن گويد، چرا که روت جرات نداشت با مردیگفت، 

يک بيوه زن غريبه چه حقی  ."صاحب حصاد" و بوعز  دبو او غريبه
بوعز را مخاطب قرار دهد؟ اما بوعز  دماننای   برجستهدمرداشت که 
چين فقير و  خوشه يک  تا بادکر قطع با سرکارگرش را دخو گفتگوی

  . غريبه در مزرعه اش صحبت کند
فيلد در  ليچ تر کوچکترم بهخدهمسرم و و چندين سال پيش من 

 يدی را برایدرسه جدم ر آنجادملکه اليزابت  د قرار بو.رفتيمانگلستان 
 روی ،کردهرا متوقف  دهای خو  ما برنامه. افتتاح کندکان استثنايیدکو

. شديمهای تشريفاتی  اتومبيل صبرانه منتظر بی يم ودجدول خيابان ايستا
  ملکه فاصله سه يا چهار متر بادود ح مادشاي .ها آمدند باالخره اتومبيل

از مقابل ما گذشت و با حالتی   میاش به آرا يمهداو و ن ر حاليکهدداشتيم 
  .داد پرتشخيص به جمعيت دست تکان می

سالم : "زد میکشيد و صدا  میکه او شيشه را پايين  د کنيجسمحال ت
شما خواهم گفت که مراقب  من به نگهبانانم!  جودی،سالم بتی! وارن
هميت ما قرار  همه تحت تاثيردشاي، دافتا میاگر چنين اتفاقی !" دباشن
مريکايی  آدهرون سه شد تصور کني.خواستند میز ما امضا  و دگرفتن می
   !کند میکه ملکه شخصا با آنها صحبت  داينجا هستن رد

هيچوقت هم چنين  دو شاي هرگز ملکه اليزابت با من صحبت نکرده
مسيح و توسط کالمش با  مطلق در عيسی ای قادراما خد ،دنکن کاری

پسر  به وساطت ر اين ايام آخر به ماد... خدا" !من صحبت کرده است
که دنيای گناهکار  آنچه  میتما دبا وجو .)٢-١:١عبر(" دشمتکلم  دخو

سخن با ما  دخو  او هنوز تحت فيض،انجام داده دبه خداون نسبت
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 گويد، سخن میبا ما  دبخش خو نجاتطريق کالم  او نه تنها از. گويد می
را که برای زندگی روزانه احتياج داريم به ما  بلکه همچنين هدايتی

کالم  نيز دخداون، ددا بوعز روت را تعليم رست همانطور کهد. دهد می
روزمره ما را هدايت   تا در زندگیدگذار میر ميان دحکمتش را با ما 

تعيين  درا در مزرعه خواست و جای ما " صاحب حصاد" او . نمايد
  . کند می

  

تأمين کند  نيازهای او ،از روت محافظت کرده ددا  بوعز وعده-٣
  چوندخطاب کر" ختر مند"را  روت بوعز .)١۶-١۴ ، ٩:٢روت (

يک اصطالح  اين  اما،)١٠:٣. ک.ر( دروت جوانتر از او بو
رفتار اش  يکی از اعضای خانواده د بوعز با او مانن.آميز نيز بود محبت
-٢ .ک. ر.مفيبوشت انجام دادبرای  دست که داو ااين همان کاری( دکر

و زنان جوانی که از او  د بوعز به مردان جوان توصيه نمو.)٩سمو 
که  کنيزانی  باد او باي.عمل آورد کنند، مراقبت به که در کنار او کار می

 عبارت  به.داشت میم برد ق،دکردن میروگران حرکت دبالفاصله پشت 
بوعز  .فرصت را در بهترين خوشه چينی داشت روت اولين ،ديگر

ها نيز  ر ميان بافهداو  ددهن  که اجازهدنمو حتی به کارگرانش توصيه
تا او  دبگذار جا و گفت که عمدا قسمتی از محصول را دخوشه چينی کن

 ،دتشنه بو يا  اگر گرسنه.برای مصرف خود جمع کندآنها را  دبتوان
 در واقع بوعز با او .، نفسی تازه کند کارگران سايراهتوانست همر می

  .)١۴:٢روت (! ددا میو با دست به او غذا  دخور میغذا 
 ارباب به شباهت غالمان در ! از فيض خداانگيزی دل تصوير چه

دانست  می روت ن.را به يک بيگانه نشان دهد دحبت خو مدتا بتوان دآم
 اما به، دباشن دت به او سخاوتمنرده تا نسبکه بوعز به کارگرانش امر ک

 عيسی .گردد میکه نيازهايش رفع  دانست میو  داشت او ايمان سخنان
و  دتا ما را نجات بخش )١١-١:٢فيل ( دبر زمين آم غالم دمانن مسيح
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 ،)۴:٢افس (ولت رحمت و محبت را د او .سازد دخو  از خانوادهجزئی
ل  ولت جالد )٣٣:١١روم (دولت علم و حکمت  ،)٧ آيه(دولت فيض 

تقسيم را با ما  )٨:٣افس ( دخو" دولت بی قياس"و البته  )١٩:۴فيل (
 در و گرديم میخدا  نااليق اعضای خانواده" بيگانگان"ما  .کند می

   .شويم سهيم میميراث او 
  

 واکنش روت .)١٣-١٠:٢روت ( د کر بوعز روت را تشويق-۴
را تشخيص  دلياقتی خوبی  او. رشناسی بوددنسبت به بوعز فروتنی و ق

 ر آنهادو  داشت های بوعز ايمان به وعده  او. و فيض او را پذيرفتددا
 دثروتمن صاحب  چوننداشت، به نگرانی  نيازیاو. دکر میشادی 
دانست که بوعز  میروت  چگونه .بود  می مراقب او و نعودحصا

که بوعز  دانست می و روت دمراقب اوست؟ او به روت وعده داده بو
  . است دابل اعتماق

 تنگنای اندوه بار خود نگاه کرد، نه به مصيبتبار به گذشتهنه روت 
 . او سپردیها  دسترا به دو خو دی ارباب افتاها پای داو نز .شا کنونی

او  .ارباب متمرکز شد و بر دولت دبرگردان را از فقر داو روی خو
و  گرفت  میهای ارباب آرا ر وعدهدو  دکر را فراموش دی خوها ترس

  .خداست که از آن پيروی کنند قوم باشکوهی برای امروزه چه نمونه
بينم چون از نصيحت عبرانيان  میصل أاشخاص زيادی را مست

 آنها به ."عيسی نگران باشيم… به سوی ": دکنن می اطاعت ن٢:١٢
و اشخاص ديگر   شرايطشان،دکه به خو دکنن میقدری وقت صرف 

  اينکهيعنی  همچون روت عمل کنند،تا دنورز میکه امتناع  دبنگرن
اينکه در کمال او به جای  .نمايند معطوف اربابشان را دتوجه خو

به جای  .نددگر میمعطوف  دم کامليت و عيوب خودبر ع، ديابن  میآرا
ه کِوِش داز افالس خوچشم بدوزند، ولت روحانی او را دبه اينکه 
 به جای ،"را رفع نمايند دونيازهای خ" تا درون میبه کليسا ؛ دکنن می
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 آنها .ست اکه برتر از هر نيازی دکنن  تا خدايی را پرستشداينکه برون
گان د پيش يکی از شنونها که سال دکوتاه توجه نماينبه اين شعر  دباي
  : يو برای من فرستاددرا

  

  وهگين شودبنگر و اندبه خو
  يگران بنگر و افسرده شو دبه 

   !به عيسی بنگر و مبارک شو
  

روت ( دکه روت راضی باشداشت به اين امر توجه   بوعز-۵
چون به خدای  ددا اين اتفاقات برای روت رخ  میتما .)٢،١٨:١۴
دانست  می بوعز داستان روت را به طور کامل . ايمان داشتاسرائيل

تا اخبار منتشر  دکشي می طولی ن،بيت لحم در شهر کوچکی مانندچون 
ايمان را ترک کرده و  دخانه و خدايان خودانست که روت  میاو . شود
اين ؛ دپناه گرفته بو" ی اوها زير بال"  روت.را به يهوه بسته است دخو

 ،۴:١٩مز( هايش  از جوجه پرنده به محافظت داردگاهی اشاره تصوير
اال قداس  ر قدسدکروبين  یها  به بالدتوان می همچنين .)٣٧:٢٣متی 

  نه.و بيگانه نبود يگرغريبهدروت  ).۴:۶١ ،٧:٣۶مز ( نيز اشاره کند
االقداس نيز   بلکه در همان قدس بود،يرفته  او را پذاسرائيل تنها خدای

   ).٢٢ -١١:٢افس . ک.ر(! با او ساکن گشته بود
بطور ، ترجمه شده" ر جوابد"، ١١:٢ر روت د ای که واژه
بوعز  ."کرد را بلند دصدای خو" ست که او ای به اين معنیاللفظ تحت
 دکر میآنچه درباره روت فکر  خواست همه میاو  !يجان زده بوده

روت به . مرتبط بدانندروت  که او را با دکشي میو خجالت ن دبشنون
ثابت را با وفاداری به مادرشوهرش  دايمان خو کرده و ديهوه اعتما

لحم، جزئی از قوم اسرائيل  کرده بود و همچنين خواسته بود تا در بيت
ل دسخنانی که به " يعنی ١٣ر آيه د" آويز لدسخنان " عبارت .گردد
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 ل قومشدو بر  )١١:٣٣مز (ل خدا برآمده دکالم خدا از ." نشيند می
 .)۴:١۵روم ( بخشد می دو امي  میلگردو ) ٢٣-١٨:٢٣ متی( دنشين می

ما اگر از طريق ا ،گشت دمايوس خواهي دنيا گوش کنيداگر به صداهای 
  . شد دلگرم خواهيد، دنيکالم خدا به صدای او گوش ک

طور کامل دل ايماندار را ارضا  به دتوانن میکالم خدا و نيز پسر خدا 
دست  کوشيم احساس رضايت خود را در جاهای ديگر به می وقتی .کنند

نيای گمشده جهت رضايت د .مانيم می باقی ناراضی و  نامطيعآوريم،
 اما .)٢:۵۵اش ( دکن مینحساس رضايت و ا دکن میخاطر تالش 

 دعيسی مسيح رضايت کامل دار دايماندار به خاطر فيض خداون
   .)٩:١٠٧ ،۵:١٠٣ ،۴:۶۵ ، ۶٣:۵ ،٩-٧:٣۶مز(

 اما شرط .باشيم فيض خدا متکی گی کنيم و بهدبا ايمان زن دما باي
  .يمدگربا آن مواجه  دکه باي دداردهم وجو میسو

  

  ) ٢٣ -١٧:٢روت (يم کنگی دزن دبا امي د ما باي-٣
 دالزم نبو. کرد میتالش  واردتمام روز با شادی و قلبی اميروت 

که ساير کارگران  دو يا اينکه نگران شو دنگران مزاحمت مردان شو
 هنگام تشنگی آب و هنگام ،هنگام گرسنگی غذا. نددمانع کار او گر

 دودح، دکر میای که او جمع   غله.استراحت داشت خستگی جايی برای
 .بود و زند تقريبا غذای کافی برای يک هفتهکه  نيم بوشل وزن داشت

 روت نه .)١٨آيه ( دآور مینيز اضافه  دناهار خو مقداری غذا ازاو 
تا از آنچه خدا به  دقيق بودبلکه همچنين  ،دکوشی بو تنها کارگر سخت
  . ر ندهدداو داده چيزی ه

؟ آخرين دده مینسبت به تجربيات روت چه واکنشی نشان   مینعو
با زنان بيت لحم مطرح  را د تلخی خو شديم،روبرو  میعونا باری که ب

 وقتی .دانست میمقصر  دستی خودغم و تنگ درموردکرده و خدا را 
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تنها ، دروت از او اجازه خواست تا برای خوشه چينی به مزارع برو
او هيچ سخن  .)٢آيه (" خترمدبرو : "گفت اين بود  میسخنی که نعو

  .ت و حتی قول دعا هم به او ندادآميزی به عروسش نگف تشويق
!" مبارک باد" :شنويم می  میای از دهان نعو اما اکنون حرف تازه

را نيز  دخداونبلکه  را، نيکوکاریبوعز نه تنها   او.)٢٠-١٩آيات (
 می وقتی نعو.کنيم می ما از تلخی به جانب برکت حرکت .مبارک خواند

 ،دکار کن اش ر مزرعهدت رو دا که اجازه داده بو ر مردی،ديدغله را  
را مبارک  د بوعز است خداوند که آن مردوقتی شني و؛ دبرکت دا
!  چه تغيير بزرگی در قلب اين بيوه زن سوگوار رخ داده است.خواند

شد و مسبب  دل او ايجادر دای  تازه دچون امي دآم داين تغيير به وجو
  . تازه بوعز بود داين امي
 د خويشاون؛ بوعز اميدوار بود بوعزاش با رابطهخاطر  به  مینعو

، ديدکه خواهيم   همانطور.و بانفوذ بود دثروتمنکه بود  يکیدنز
توانست بستگان را از فقر نجات داده و آغاز  مینزديک  دخويشاون

خاطر  به  میاما نعو .)٣۴-٢۵:٢۵الو ( ببخشد گی آنهادای به زن تازه
 او به روت مهربانی کرده و. وار بوددامينيز  د بوآنچه بوعز انجام داده

 آنچه را که بوعز وقتی روت.  نگران بودنسبت به وضعيت او شخصًا
 چون سخنان  نيز شدتر قوی مینعو اميد، دمطرح کر میبا نعو دگفته بو

ن روت دکر دبه روت و تمايل او را جهت شا را نسبت بوعز محبتش
ر دنش و متکاراديک خدنز  اصرار بوعز به اينکه روت.کرد میآشکار 

شوهرش  دکه خويشاون دبو  میليلی برای نعود، دمزرعه او بمان
   .ددگر میکه شامل حال او و عروسش  دهايی دار نقشه

شادی کنيم؟ وقتی  در اميد د نباي،ايمان داريم آيا ما که به عيسی مسيح
 کالمش به ما گفته فکر ردبه او و آنچه برای ما انجام داده و آنچه 

عيسی . ندارد دليلی برای احساس نااميدی وجوديچ يگر هد ،کنيم می
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ر آسمان برای ما د او برای ما مرده است و اکنون .مسيح پسر خداست
به " نهايت عظيم و گرانبها ی بیها وعده" ر کالمشداو . کند میشفاعت 

مهم . شود با شکست مواجه نمیکه هرگز  )۴:١  پطر-٢(ما داده است 
 اگر ؛شوار استدر د يا شرايط شما چقدداري نيست امروز چه احساسی

شادی  دبا امي دتواني می ديدگر به عيسی مسيح متمرکز دبر ايمان خو
  . نماييد

 اينگرسل .جی. برتاگرای آمريکايی به نام ر ریدالا ديک استا
ر مقابل درا  دکه هرگز وجهه خوروغ جهان است د تنها دامي "دگوي می

 پيشين بيرد سرز،نورمن کازين مرحوم اما" .دهد میست ندراستی از 
آسا از يک بيماری تقريبا   که به طور معجزه“ويو ساتردی ری”

 با  صراحتبه، در برده بودناپذير و نيز حمله قلبی جان سالم به  عالج
رتمندی دن انسان جاذبه قدب" : نوشتزکازين .نمايد میاينگرسل مخالفت 

 د امي، به همين دليل.شود می کشيده در جهت اميدکه  دکن میتجربه را 
" . استای پنهان هر نسخهآن جزء  بيمار سالح پنهان پزشک است و

 را درت اميدق ،پزشکی های دانشکدهيکی از  بيماران ر کار باد زکازين
  . م ثابت کردد مرگیدر تغيير زند

 که توسط برای ايماندار مسيحی اميدی احساسی و سطحی دامي
های خدا   وقتی به وعده.نيستشد  شده بادبينانه ايجا خوشتخيالت 

 يک احساس د امي،يمدگر می مواجه و با کمک او با آينده کنيم می داعتما
يه ده داين امي. بخش است لذت داطمينان و اعتما گرفته از رونی نشاتد

ر دهای خدا را که  س است که وعدهدالق خدا به فرزندانش توسط روح
  ). ١٣:١۵روم ( نمايد میبه ما يادآوری ، دگرد میکالمش يافت 

ر آينده دکه بوعز  دآن چيزی بو  میتما "بيعانه"روت  دنيم بوشل آر
" بيعانه"ما  ردس دالق که روح طوررست همان د، ددا میبرای او انجام 

  اگرچه ذخيره.)٢٣:٨( آن چيزی است که خدا وعده داده است  میتما
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هنگام  ما تات روح درون داما شها، دغله روت فقط برای يک هفته بو
  .اند مدما باقی خواه تحقق تمام اميدهای يدن عيسی مسيح ود

  معطوف،دزن داشتن و بيوهداين ای که اکنون  تازه دهيجان امي
به ما معطوف  درست همانطور که اميد، دش میبه نام بوعز  شخصی

 -١ ،١:١ تيمو-١ (ماست در واقع عيسی مسيح اميد .ددگر میپسر خدا 
" زنده ایدامي"تازه و دبا ايمان به مسيح ما تول. )٢٧:١ کول ،٣:١ل تسا

تر  قوی  هر روز، استزنده دو چون اين امي )٣:١ پطر-١(يافته ايم 
 نيا به آنها وابسته است اميدهایداميدهايی که . آورد میگشته و ثمر 

  . زنده ريشه دارندچون در مسيِح، دان اما اميدهای ما زنده؛ دمرده ان
 -۴٧:٢۵ الو( را به روت توضيح داد" ولی"ون قان  میسپس نعو

را خاطر   میکه نعو دنبو  فقط مهربانی و محبت بوعز به روت.)۵۵
شبه تغيير  يک توانست می چرا که احساسات عالی نيز، دکر میجمع 
به   ذکر کرده،دکالم خو ردکه خدا  يا انفکاک دقانون بازخري. کند
 بوعز .داد نها را نجات خواهدکه بوعز آ ددا میاطمينان خاطر   مینعو
توانست امالک خانوادگی را  می) يکدنز دخويشاون(“ ولی ”عنوان به

 مینعو. سازد دآزا دگذاشته بو گروبه ک هنگام رفتن به موآب لميکه ال
توانست آن  میاما بوعز دسازدآزا که آن را دنبو دبه اندازه کافی ثروتمن 

ر ديگری نيز داگرچه موضوع  .ر خانواده نگاه دارددگرفته و  را پس
 .گشت میاموال محسوب  همسر شخص متوفی جزو :خيل بوددماجرا 

گشت تا  میو صاحب فرزندانی  دکر میواج دبا او از دازاين رو ولی باي
سپس فرزندان اموال را به ارث برده و نام و  .ماندب زنده نام متوفی

 اين .رسيد می فرزندان ايشانيافت و به  میگی ادامه ددارايی خانوا
-۵:٢۵تث . ک.ر( معروف است" ر شوهریدواج براداز"قانون به 

  شوهر روت،که محلون دده می نويسنده کتاب روت توضيح ن.)١٠
ر اين د دکه روت بايرش داشت دبا اموال پ چه ارتباطی) ١٠:١۴(
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قانون ، ديهو قوم و چه موقع چراکه  اين امر .آمد می به حساب دخري
برای ما آشکار ، درشوهری مربوط ساختندواج برادزا را با قانون ولی

   .نيست اما آن جزئی از مراسم زمان روت بود
هنگام   بهو داطاعت کن که اوامر بوعز را ددا به روت تذکر  مینعو
ماه ر دمحصول جو  .زديک غالمان او بماندن ،چينی درمزرعه خوشه

ت در اين مد روت .رسيد می ماه خردادر د و محصول گندم فروردين،
 اما .کرد میکافی جمع  ر شوهرش غذایدو ما دو برای خو دمشغول بو

 با شادی انتظار روز و دنمو میعالی تال ش دحاال او با انگيزه يک امي
  ) . را ببينيد٣٠:۴ و افس ٢٣:٨روم ( دکشي میو رهايی را  دبازخري
 میر نعودبه خاطر کار روت  تغييراتی را که کننده است که لگرمد

را   مینعو تا تلخی دکار برخدا روت را به .  مال حظه کنيم،داتفاق افتا 
يل دتب د و نااميدی او را به امي، بی ايمانی او را به ايمان و،به خوشحالی

اراده او را اطاعت  و ددار داعتما د شخصی که به خداون.نمايد
   .پيروزی تغيير دهد شکست به  حالتموقعيت را از دتوان می ،دنماي می

محبت . ايمان روت به کالم خدا او را به مزرعه بوعز هدايت نمود
را بر او قرار داده و تمام  دتا فيض خو دبوعز به روت باعث ش
تا به  دپرداز میفيض محبتی است که بها (. نيازهای او را رفع کند

ای که روت از  تجربه) . ياری رساند،دشخصی که استحقاقش را ندار
تا  دکه انتظار کشي طوری به، دای به او دا تازه دميادست آورد،  بهفيض 

  . انجام دهد دولی وی آنچه را که باي
 ١(" و محبت ديعنی ايمان و امي: والحال اين سه چيز باقی است"
داريم اين  دوقتی در عيسی مسيح هستيم و به او اعتما). ١٣:١٣قرن 

  . ماند مینيز با ما باقی  دسه مور



  ٣فصل 
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ای را به همراه   سپيده روز تازه، ايمان بر اساسعمل سادهيک 

  دارد
  

 . شخص متفاوتی گشت مینعو، دگی روت شدزن داز وقتی بوعز وار
بلکه به روت ، دش مین دبختی خودو ب دتوجه او ديگر معطوف به خو

 د خو،يمکن میوقتی ديگران را خدمت . اش نيز توجه داشت وآينده
 به نام آلمانی دشهي مد خا.يابيم میرضايت خاطر را ن شادی و بزرگتري

اين . ناميد" يگراندمردی برای "عيسی مسيح را  ،رِفونهوب يتريجد
 وهر دبهتر بداني دبا فروتنی ديگران را از خو: "عبارت مناسب است

 بلکه هرکدام کارهای ،را نکند ديک از شما مالحظه کارهای خو
   .)۴-٣:٢فيل (" يگران را نيزد

از  روت  کهد نقشه آنها اين بو،دآمدن لحم و بيوه زن به بيتدوقتی 
، دتوانستن میکه  شکلی جويی به بهترين و با صرفه دمراقبت کن  مینعو

روت با  :ددار ای تازه  نقشه مینعو اما اکنون. ددهن گی ادامهدبه زن
. مايندنگی دبا شادی زن دآن پس همه آنها بتوانن و از دواج کندبوعز از

بوعز طرفدار اين نقشه  که دتوانست بگوي میاز گزارش روت   مینعو
 ،ر آن روزگارد. دکربه هدايت جريان است و از اين رو او شروع 

 دکر می  میپس کاری که نعو. ددانن می يندوال واجها رادازترتيب 
  . نبود ربط بی

واج داز گزارش از که کتاب روت فراتر دبه خاطر داشته باشي
تصوير ارتباط  آن. استسرشناس با يک يهودی  دای مطرو بهغري
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 که يیها ر گامد .و تعلق دارند دمسيح با کسانی است که به او اعتما
شويم  میيی ها  متوجه گام،بخش گزارش شدهر اين دو  ددار میروت بر

، ددتری با او گر ارتباط عميق دوار دخواهدر صورتی که بکه قوم خدا 
يا ) ٢:٢ (ها مانده گی با تهد فقط با زندنباي  روتدماننما ه .بردارد بايد

او را تنها بخواهيم دما باي .يمدگرراضی ) ١۴:٢،١۶(ريافت هدايا دحتی 
 ما .نيز داريم او را داريم تمام آنچه را که متعلق به اوست چون وقتی

   .نبال دهنده هدايادنبال هدايا باشيم بلکه به دبه  دنباي
  

  ) ۵-١:٣روت ( گردد میبوعز آماده  ت با روت برای مالقا-١
واج دبا روت از دخواستن میکه با طيب خاطر  ديگری بودندمردان 

 .، انفکاک کنندکرده دبازخري او را دتوانستن می اما آنها ن،)١٠آيه ( دکنن
و بوعز آن  دتوانست اين کار را انجام ده می شوهر دفقط يک خويشاون

انست که بوعز آن شب خرمن کوبی د می  میچون نعو. بود دخويشاون
 دتوصيه کربه روت ، دمان می آنجادر اش  محافظت از غله و برای ددار

را  د روت قبل از اينکه خو.آماده سازداو را برای مالقات با  دکه خو
  . را آماده کرد دزمينه خو در پنج دبه بوعز نشان ده

  

 ،ده هر روزه در اياالت متح.)٣آيه (را شست  داو خو ،نخست
 دشو میمزارع استفاده ها و   کارخانه،ها  گالن آب در خانهميليارد ۴۵٠

 .ست ا کافیسی مترن شهر مانهاتان تا عمق دکه برای زير آب بر
و حمام و  دنموده بو موسی امر به غسل  شريعت،ياندخصوص يهورد

 گرفت میخاص صورت   رويداد معموال پيش از يکها لباس تعويض
عروسی عمل  دگفت که مانن میبه روت   مینعو واقعر د .)٣-١:٣۵ دپي(
  .)١٢-٩:١۶حز(شود  میاش آماده  که برای عروسی دکن

 دباي ،يمدمان گردتر با خداون ارتباطی عميق دخواهيم وار میاگر 
بسازيم و قدوسيت را  نجاست جسم و روح طاهر هر خويشتن را از"
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 کنيم می گناه  هر وقت.)١:٧ قرن ٢(" در خدا ترسی به کمال رسانيم
خدا  گاهی  اما.)٢:۵١،٧مز (" مرا شستشو ده": کرده، بگوييمدعا  دباي
 وقتی .)١۶:١اش(" د طاهر نمايي،خويشتن را شسته: "دگوي می ما به

). ٩:١حنا  يو١( سازد می ما را پاک گذشته خدا ،نماييم میطلب بخشش 
 ما انجامخدا به جای  ،انجام دهيم ددر خصوص خو اما آنچه که ما بايد

از ، دساز می آلودهکه ما را را آنچه توانيم  می ماندخو  فقط.داد دنخواه
 دتوان میاين عمل . دانيم آنها چه هستند می دمان خارج کنيم و خو گیدزن

 و ها دی  مجموعه سی،)٢٠ -١٨:١٩اعمال (شامل پاک کردن کتابخانه 
ماشای ريزی ت برنامه دها و يا شاي  محل نگهداری مجله،ها کاست

 پدر را ،آنچه ما را ملوث کرده را از هر دخودما باي. تلويزيون باشد
   .)٨-٧:۴ يعقوب ،١: ٧-١۴:۶ قرن ٢( جدا سازيم ،دساز میوهگين دان

در معرض ، دگشتن میحضور خدا  دعتيق آلوده وارداگر کاهنان عه
 از نياز به ديهو قوم .)٢١-١٧:٣٠خرو( دگرفتن میخطر مرگ قرار 

اما  .)۶-١ : ١۵،٢۴مز( داشت خدا آگاهی پرستش هنگام بهوسيت دق
 دخو ون اينکهدب، دندگر میحضور خدا  دوار  با عجلهامروزه مسيحيان

آيا . درباي میآنها که برکت خدا را از  درا از گناهانی پاک سازن
 و  استو تکراری تهی ما اغلب یها که پرستش انگيز است تعجب

  ؟ددگر مین جلساتمان درت خدا واردق
  

ها از   شرقی.)٣:٣روت ( بود د تدهين خو،سازی بعدی روت آماده
ساختن  لپذيردن و همچنين دهای معطر جهت محافظت و شفای ب روغن
 عروس به طور خاص از عطر .کردند میيگران استفاده دبرای  دخو

. ک.ر( دباش" لپذير دن نيکو و ديک شدنز"تا برای  دکر میاستفاده 
  .)١۶-١١:۴و١۴-٣:١،١٢غزل 

تمام  .ماست گیدر زند سدالق روغن مسح بيانگر حضور و کار روح
 از اين .)٢٠:٢،٢٧ حنايو١( دان ريافت نمودهدروح را  مسح ،ايمانداران
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 قرن ٢(ر آسمانی باشيم دبرای پ" عطر خوشبوی مسيح" درو ما باي
 ، هرچه بيشتر در شخصيت و رفتار شبيه به عيسی مسيح باشيم.)٢:١۵

 ،سازيم د و هرچه بيشتر او را خشنو؛سازيم می دن را خشنوبيشتر پدرما
  . استفاده کند دو از ما برای جالل خو دما را برکت ده دتوان میاو بيشتر 

اگر خدا " :گفت میم که د توزر شني. دبليو.یکتر ِادروزی از 
کارهايی که کليسا انجام   بيشتر،جهان خارج سازداين  س را ازدالق روح
 د وهيچ کس متوجه تفاوتی نخواهخواهد بود، عادی اموری، دده می
 ترتيب ما که ر اختيار کليساستدمنابع انسانی  ریدامروزه به ق" .شد

 ون اينکه تدهيندب" مت نماييمدخدا را خ"دهيم تا  میکارها را 
  خواهد؟  میاما آيا خدا اين را از ما . گی ما کار کنددر زندس دالق روح

 دالقدس بو مسح روحواسطه  بهزمين زندگی و کارعيسی بر روی 
 ،قدرت روح داشت عيب خدا نياز به بی  اگر پسر.)١٩-١۶:۴قا لو(
 آيا ما جرات داريم که با نيروی جسم !ما به آن محتاجيم بيشتر ردچق

 افس ،٢۶:٨ روم(حاضر به ياری ماست؟  دعا کنيم درحاليکه روح
از روح ون اينکه د مسيح باشيم بکوشيم شاهدی برای می آيا ما .)١٨:٢

مت روح خدا دتوانيم جدا از خ میآيا  .)٨:١اعمال (طلب ياری نماييم ؟ 
 و ٢٣ -١۵:١افس (مشارکت داشته باشيم؟ ر کالم او دمان و دبا خداون
١۴:٢١-٣(.  

  

 د او باي.)٣:٣روت ( دسازی سوم روت تعويض لباس بو آماده
باس عروسی ل وکرد  از تن به در میی بيوگی اندوهناک را ها لباس
بزرگی پر از لباس  داحتماال روت کم .)٣-١:۶١اش . ک.ر( دپوشي می

ايمان   می نعو.نداشت اما حتما يک لباس خاص برای مواقع جشن داشت
  .گردد میداشت که روت بزودی عروس 

پس از اينکه  .ست ا روحانیی لباس دارای مفهوممقدس کتابدر 
 دن خودر پوشاندسعی ، نددخدا گناه ورزي ر مقابلدما  ين اوليهدوال
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؛ دو بطور مقبول بپوشان توانست آنها را بخشيده می اما فقط خدا .نددکر
 .)٢١، ٨-١:٣ دپي( شد ريخته میخون  دو برای انجام اين کار باي

ديگری حق  که شخص دندپوشي میهای خاصی  يهودی لباس کاهنان
 (شده ه نجات به تعويض لباس تشبي ).٢٨ جخرو( را نداشت پوشيدن آن

  "کفن"کردن  خارج يعنی مسيحی گید و زن،)١٠:۶١اش ،٢٢:١۵لوقا 
-١:٣کول . ک.ر(تازه  گیدزن "لباس فيض" ندو پوشي کهنه گیدزن
   .)۴۴:١١ يوحنا ،١٧

 همه"که  يم چراد حضور خدا گردوار دخو توانيم با عدالت میما ن
توانيم  می ما فقط .)۶:۶۴اش (" دباش میملوث  لته دما مانن لهداعمال عا

که  چرا) ٢١:۵قرن ٢(گرديم  حضور خدا دبا عدالت عيسی مسيح وار
و او   اگر مطيع اراده.)۶:١افس (پذيرفته گشته ايم " در آن محبوب "

 د شدخواهدما سفي یها  آن وقت لباس،ش باشيما در پی خشنودی
اعتراف کنيم و به دنبال دبه گناهان خو د اما اگر گناه کنيم باي.)٨:١٩(
تری با  مشارکت عميق د واردخواهي میاگر ). ٣زکر(کی او باشيم پا

و بر سر شما  دباش دسفي هميشه لباستان"  پس ،دگردي د خودخداون
  .)٨:٩ معهجا(" دروغن کم نشو
که  ترتيب يند بدبا بوعز آماده کر مالقات را برای دروت خو

 هيچ عمل .)۴-٣:٣روت ( د سازوداررا به او نم دآموخت چگونه خو
 دکه تنها روشی بو نداشت چرا دارتباط با اين رسم وجو ردناشايستی 
 دنز داو باي. در مقابل ولی خود حضور يابدتوانست  میکه روت 

بوعز  دگرفت و بقيه کارها را خو می قرار دی صاحب حصاها پای
  . داد میانجام 

کوبی تصميم  به طرف خرمن دراه خودر که روت  دتصور کني
ی مردی ها پایدنز د چرا باي.ر پيش گيرددتفاوتی را گرفت شيوه م می

ی او را ها ؟ چرا پایدواج کنيدبا او از دداري دکه قص دقرار بگيري
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که گوشه ردايش را برروی شما قراردهد؟  دبخواهي دو بع دبرهنه بسازي
از روش ديگری  او اگر. داشته باشد دروش بهتری وجو دبی شک باي

و سر در گم شده و کل اقدام با شکست  بوعز گيج ،دکر میاستفاده 
  .گشت میمواجه 

چون شوند يک دچگونه به خدا نز ددانستن میعتيق دکاهنان عه
 دجديد مسيحيان عه.به آنها داده بودتعليم الزم را در اين مورد شريعت 

الزم را  دموارخدا چون کالم  ديک شوندچگونه به خدا نز ددانن مینيز 
و يا در پرستش  دبا خداونط خصوصی ر ارتباد. به ما گفته است

 وضع تقرب به خود حق نداريم ضوابطی را که خدا جهت ، میعمو
  . تغيير دهيم،کرده

 دفيل ای که نزديک اسپرينگ من و همسرم در حين خدمت يک هفته
گرفتيم از خانه  تصميم ، داشتيم)در آمريکا(ز نوي  ايلی ايالتردواقع 

فقط  دباي د هر يک از ما جهت ورو.ريمعمل آو به ديدبراهام لينکن بازآ
از  پشت سر راهنما رفته و ديم و نيز بايدکر میاز يک جا بليط تهيه 
اينکه  -ترين کار اهميت نه بی  اما-آخرين يم ودش مین مسير تور منحرف

خواستيم خانه آقای لينکن  می اگر .انداختيم میبيرون را  دآدامس خو دباي
   .يمدکر می  رعايتقوانين را د باي،را ببينيم

، )٢۴-١١:١۵ لوقا(پسر گمشده  دمانن دتوانن میگشته  گناهکاران گم
 درا پذيرفته و تغيير خواه او آنها و دخدا بياين دنز دکه هستن همانگونه

رشان مشارکت داشته دبا پ دخواهنبصورتيکه رداما فرزندان خدا . داد
 وقتی قوم خدا .)٢۵-١٩:١٠عبر( "قوانين را رعايت نمايند" دباي، دباشن

با روح و "او را  که دتوجه کنن دباي، دشون میجهت پرستش جمع 
مقدس را متابعت  و ضوابط کتاب) ٢۴:۴يوحنا ( دپرستش نماين" راستی
 اغلب مردم آنچه را که ،از پرستش خداست وقتی صحبت. کنند
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ابداعات انسانی را جايگزين  و ددهن میدرنظرشان درست است انجام 
   .سازند میالهی تعاليم 

  

هرچه به  ".)۵:٣روت ( که اطاعت کند دروت قول داو باالخره، 
کننده آن نيز   بلکه عمل،کالمشنونده  تنها او نه." کرد  خواهم،من گفتی

راز شناخت آن کاری است که از ما  داشتياق به اطاعت خداون. بود
اگر " .سازد میدهيم و پس از انجام آن ما را مبارک انجام  دخواه می

 "دانست  درباره تعليم خواهد،عمل آرد اراده او را به دکسی بخواه
خواهيم  میسرويس نيست که آنچه  اراده خدا سلف). ١٧:٧يوحنا (

تمام آنچه را که برای ما  ددار خدا انتظار.  وانتخاب کنيمريمبردا
  وقتی. بپذيريم و به طور کامل از او اطاعت نماييم،ريزی کرده برنامه
 فقط ،آييم میخدا  دنز دل خودر د و شرط دقي با مخفی و توامنامه با بر
  .يمدگر می خدا یها ن بهتريندست دادروح و از  ندش محزون باعث

  

  ) ٩-۶:٣روت(در برابر بوعز حضور يافت روت  -٢
 ديان بوديهو برای بخشی شادی خاص زمان طور هب دحصا فصل

زيرا که يهوه  ".خواست میهمانطور که خدا  ،)١٠:١۶ ،٣:٩اش (
 دستت برکت خواهداعمال   میر تماد ر همه محصولت ودخدايت تو را 

 مدمر  امروزه اغلب.) ١۵:١۶تث ( "شادمان خواهی بودو بسيار  ددا
 دنماين میو درک ن دکنن میگی دزن دروزانه خو تهيه نان ور از منابعد به

تر و دشا نسر ميزهايما بر دشاي .خيلنددغذا  در توليدکه اين منابع 
يم اين کشاورز دکر میرک در صورتی که دبوديم   میسپاسگزارتر

  . کند میما کمک  ندو به زنده مان کشيده است که زحمت
به نوبت از  مردان روستا .بود  مشارکتی میرو و خرمنکوبی اقداد
 بيرون معموال سکويی باال آمدهکه  دکردن میخرمنکوبی استفاده  منطقه
 ها قرار داشت که نسيم مال يم شب ای روی تپه و اغلب دبو روستا
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و سپس توسط راه رفتن  دريختن میها را کف زمين  مردان بافه .وزيد می
 غله را از ساقه )١٧:٢روت . ک.ر(ن دکر دو يا خر) ۴:٢۵تث(گاو 
 دندپاشي می آنرا به هوا ،کارگران پس از جدا کردن غله. نددکر میجدا 
 .ريخت میر حاليکه غله بر زمين د دبر میها را  پوستهماليم  دو با

 انتقال  کردنيا انبار دست و دسپس غالت را روی هم انباشته و برای دا
و  دوزي میماليم  دچون با دکردن می کار ها مردان اغلب شب. دانند می

   .نددخوابي میر همان محل خرمنکوبی دبه خاطر محافظت از محصول 
 ٨-٧ ، ۴:٣( آمده  ميانبه از پا صحبت  چهار بارفصل، رايند
ی او افتاده ها پای دنز بوعز آميز فيضرپاسخ به سخنان د روت .)١۴،

 دموضوع ازدواج نزن د اما اکنون جهت مطرح نمو،)١٠:٢( بود
تا قانون ولی را اطاعت  دروت از او تقاضا کر. آمد میی او ها پای

  .کرده و او را به زنی بگيرد
 واجداز د تا بوعز به او پيشنهادچرا روت منتظر نش" : بپرسيمدشاي
انتظار  او: دهد میاول را ارائه  دليل ،١٠:٣ر دبوعز  گفته" دهد؟

بوعز . واج کنددلحم از ر بيتدو جوانتر  دداشت که روت با مردی مجر
 از قرار معلوم او به اين .)١٢:۴( اما روت جوانبود مسن  مردی

 ١٢ر آيه دليل دترين  ماما مه دکه شانس موفقيتی ندار دنتيجه رسيده بو
ر دداشت که اول او  در شهر وجوديکتری دنز دخويشاون: آمده است

. اقدام او بود بوعزمنتظر روت و آن اموال حق انتخاب داشت و دمور
به اين توانست  می وحال بوعز دجريان را تسريع نمو اين کار روت با
  . نزديک شده و او را به تصميم گيری وا دارد دخويشاون
 :ی معروف عادت داشت بگويدها ر يکی از کارتوند سگ يک

او بيش  در موردامر  و اين." دهنده است اطالعات تکان از پری گدزن"
و برخاست و  دم خوابيدآ. قبول است قابل سیدمق کتاب از يک شخصيت

 د يعقوب بيدار ش.صاحب زنی است و اکنون شده که جراحی دمتوجه ش
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شب از خواب  واج نموده و بوعز نيمهدريافت که با زن ديگری ازدو 
   .راز کشيده استديش ها پای دکه زنی نز دبرخاست و متوجه ش

 داما خو روت هستم من  کهددا  جواب،دوقتی بوعز نام او را پرسي
ای  کنيز بوعز و دارای شروع تازه چرا که اکنون او دننامي" موآبی" را

ر پنج دچک آمده و ر اين کتاب کودوازده بار دروت  نام: گشته بود
 ۵:۴ ،٢١و٢٢:١،٢:٢(عنوان موآبی معرفی گشته است تحت  دمور
  .)١٠و

گستردن ردا بر روی يک شخص يعنی خواستن آن شخص برای 
 .ازدواج   بطور خاص جهت،)١٩:١٩ دپا-١ ،٨:١۶ قيالحز( خود
زير  روت .باشد مینيز  "بال" به معنی ،هشد ترجمه "دامن"ای که  واژه
 شوهر ،ی بوعزها  و حال زير بال)١٢:٢روت ( د آمده بوی يهوهها بال

   ! چه توصيف زيبايی از ازدواج.آمد می دمحبوب خو
  

   )١۴-١٠:٣روت ( دعز گوش داروت به سخنان بو -٣
خداوند وقتی در که  يمياب در می يی که بوعز به روت داد،ها پاسخ از

رست د .دهد می پاسخچگونه به ما تر با او هستيم،  پی مشارکت عميق
 سخن ما با خدا نيز از کالمش، دکر صحبت بوعز با روت همانطور که

  .گويد می
  

توانست از تمام آنچه  میبوعز  .)١٠ -٨:٣روت ( دپذير میاو ما را 
اما بخاطر محبتی که به او ، دزن باز  سردبو داده که برای روت انجام

. ک.ر (دخطاب کر" دختر من" وی را پذيرفت و حتی او را ،داشت
ما در  ر آسمانی و رهانندهد پ.)٣:١افس . ک.ر( دو مبارک خوان )٨:٢

و از نزديکی به آنها  دنباي ما و دپی ارتباط نزديکتری با ما هستن
 اگر .)٧-٧:۴ يعقوب ،٢۴-٢١:١۴يوحنا ( محبتشان بترسيمدر شراکت 
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وقت هر چيز   آن،را درک کنيم د خولِیَو ما فقط اندکی محبت عظيم
  .خواهيم بردمشارکت با او لذت  نار گذاشته و ازديگر را ک

  

روت در تاريکی  .)١٣ -١١:٣روت ( دبخش میاو به ما اطمينان 
صدای او را توانست  میاما ، دبوعز را ببين توانست چهره مین نيمه شب

 اطمينان!" مترس: "داد میآميزی به او  و آن صدا اطمينان محبت دبشنو
   .بلکه از کالم او دگير میمان نشات ن ما از احساس يا موقعيت زندگی

“ ميسيون ملی چين”، زمانی که کارکنان “شورش باکسر”طول در 
ن ايکه موسس  سون تيلورادجيمز ه ،دکردن میرا تجربه   میرنج عظي
: گفت دهمقطاران خو به بعضی سالگی د در اواخر هفتا،د بوميسيون

 اما کنم،توانم دعا  مین حتی ،توانم فکر کنم می ن،توانم بخوانم میمن ن"
لهذا ايمان از شنيدن است و شنيدن از کالم خدا "  ". کنمدتوانم اعتما می
   .)١٧:١٠روم " (

بسياری از  بهخطاب  دکه خداون ست ابخشی اطمينان واژه" مترس"
 يعقوب ،)٢۴:٢۶(اسحاق  ،)١:١۵ پيد(به ابراهيم  :گفت مينشدخا
 ، ١:٨ عيوش(  يوشع،)١٣:١۴ خروج( موسی و قوم اسرائيل ،)۴۶:٣(

يهوديانی که به   بازمانده،)١٧:٢٠توا -٢( يهوشافاط پادشاه ،)٨:١٠
 ،)٢:۴۴ ، ۵ ، ١:۴٣ ،١۴-١٣ ،١٠:۴١اش ( گشتند باز دسرزمين خو

متی (يوسف  ،)١٩ ،١٢:١٠دان (دانيال نبی  ،)٩:٣حز (نبی  حزقيال
 ولس پ،)١٠:٢( شبانان ،)٣٠:١( مريم ،)١٣:١لوقا ( زکريا ،)٢٠:١

و شما نيز  من ).١٧:١ مکا(  و يوحنای رسول،)٢۴:٢٧اعمال (
: و بگوييمشويم  بزرگ روحانی هم صدا با اين اشخاص توانيم می

  .)۶:١٣عبر ( "دبو نخواهم و ترسان من است کنندهدد مدخداون"
بلکه در خصوص آينده نيز ، دبوعز نه تنها ترس روت را فرو نشان

روت (" د به من گفتی برايت خواهم کرهر آنچه: "دای به او دا وعده
و آن را به  درسان میبه پايان  ،د خدا هر کاری را شروع کن.)١١:٣
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که کاری  دروت نبو وظيفه .)٣٧:٧ مر ، ۶:١فيل ( دده میخوبی انجام 
 کاری که برای .توانست انجام دهد میکه فقط بوعز  دبکن درا برای خو

چون شده بود،  پيچيده  می کحال، درسي میبه نظر  روال عادی  مینعو
 بوعز اين .نزديکتری بود دداشت که خويشاون دمردی در بيت لحم وجو

خواست او با اميدی واهی  مین چرا که دمشکل را از روت پنهان نکر
 شادی و آرامشی که بر اساس ناديده گرفتن حقايق .به خانه برگردد

 .گردد میی ست که منجر به نا اميد اوهم و گمراهی، دآي می دبوجو
حتی اگر ولی ديگری اين کار ، داشتياق بزرگ بوعز رهايی روت بو

  .داد میرا انجام 
درعيسی مسيح  دوقتی اين ماجرا را تصويری از رهايی خو

نجات ما را در  وقتی خداگرديم که  می ور قطع متوجهط ب،بينيم می
 هر: "گفت میاو  قانون. ، طبق قانون خود عمل کرددتحقق بخشي مسيح
پی راهی  ردو خدا  ؛)۴:١٨حز (" دمر دو خواها دورز گناه که کسی

 بلکه ،ريغ نداشتدرا  دپسر خو او که" .کار نبود جهت اجتناب از اين
" رهاننده" البته هيچ .)٣٢:٨روم (" داو را در راه جميع ما تسليم نمو

و درهيچ " .دنيای گمشده را نجات دهد دنداشت که بتوان ديگری وجود
م دآسمان به مر ديگر زير  مینجات نيست زيرا که اس او از کس غير

  .)١٢:۴اعمال (" ما نجات يابيم دعطا نشده که بدان باي
  

   )١٧-١۵:٣روت ( د روت هدايايی از بوعز دريافت کر-۴
 .ای از بوعز ديده بود چينی رفتار سخاوتمندانه روت در ايام خوشه

 او را از هرگونه ،ال کندروکنندگان را دنبد ددادن میکارگرانش اجازه 
 تا او د انداختن میها را به زمين   خوشهو عمدًا دندکر میآسيبی محافظت 

تقسيم کرده  بوعز غذای ظهر را با روت .برای مصرف خود جمع کند
روز اول  رد .)١۴:٢( ددا میش به او غله برشته دستان خودو حتی با 
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اما .  خانه رفته بود بيش از نيم بوشل غله به میچينی روت با ک خوشه
که برای بيش از دو  دبوشل غله پر کر ودحال بوعز ردای او را با 

   .کرد میآنها کفايت  هفته
آينده او را خاطر  دبوعز نه تنها ترس روت را فرو نشانده و درمور

سخاوتمندانه و  به طريقی را نيز بلکه نيازهای حاضر او، دجمع کر
بلکه چون او را  دنکرده بو قاضايیت روت چنين. برطرف نمودرئوفانه 

 و دازدواج کن با او خواست می بوعز .دوست داشت به او غله داد
 کارگری فقيردر مزارع داش مانن دوست نداشت عروس آينده

   .چينی کند خوشه
 .مترجمان و مفسرين را متحير کرده است ،١۶:٣در   می نعوسؤال

:  است برگرداندهن  را چنيسؤالس اين دمق های کتاب يکی از ترجمه
: خوانيم میها  ر بعضی ترجمهدو " ؟د چه اتفاقی افتا، عزيزم،خوب"
 ها اين يگر از ترجمهد اما يکی" چطور پيش رفت؟اوضاع  ،دخترم"

 :يگردعبارت  به"  تو کيستی؟،دخترم: "بر گردانده عبری را چنين متن
  "؟ يا همسر آينده بوعز هستیآيا تو هنوز روت موآبی "

 و تمام )٢١-١٩:٢( دقبل سخنان بوعز را به خاطر آور دننروت ما
يه دروت ه سپس .مطرح کرد  میبا نعو دآنچه را که بوعز وعده داده بو

  مردی.داد نشان  میبه نعو، دای را که بوعز به آنها داده بو سخاوتمندانه
شک  بی، دفرست میاش   آيندهبرای مادرزن سخاوتمندانه ای که هديه

  .اهد بودشوهر خوبی خو
 .)٢١:١(ست  استانش خالید  کهدتوانست بگوي میيگر ند  مینعو

 ايمان .بودندخود سرشار از مواهب حال آنها به خاطر فيض ولی 
و حال  دآورده بو دواطاعت روت دگرگونی کاملی در زندگی آنها پدي

  .کردند میگی دزن فيض واسطه بهآنها 
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   )١٨:٣روت ( د روت منتظر اقدام بوعز بو-۵
 ،١٢:۶عبر(گرديم  میها  وارث وعده" ايمان و صبر"ما از طريق 

 که بوعز آنچه را گفته د و روت ايمان داشتن میچون نعو . )١٠:٣۶
روت را   تا خبر خوش عروسیدکشيدن با صبر انتظارخواهد داد،  انجام

بسپار و بر وی توکل کن که آن  درا به خداون دطريق خو. "ريافت کنندد
  .)۵:٣٧ مز(" ددا داهرا انجام خو

شوارترين کارها د يکی از  برای منکنم که انتظار میمن اعتراف 
برای پروازی که به  ميز رستوران و يا انتظار  خواه انتظار پشت.است

وست دارم ببينم که د  شخص فعالی هستم ومن ذاتًا .تاخير افتاده باشد
ترتيبی  دداونبه همين علت اغلب خ د شاي.شود میموقع انجام ه کارها ب

مقدس مرا   سه عبارت کتاب،تدر طول اين مد .داده که انتظار بکشم
 "دو ببيني دبايستي " ،)١٨:٣روت (" آرام بنشين: "تشويق کرده است

  .)١٠:۴۶مز (" دباز ايستي" و  )١٣:١۴خروج (
ی بود که نعومی به روت داد، مشورتی بسيار مشورت" آرام بنشين"

و  دندا  هيچ کاری در ارتباط با بوعز انجاملحم  روت در بيت.حکيمانه
عبث .. .چونکه اعانت ".اش نکرد وعده حفظ سعی در ياری او جهت

 به دخواه می و شود میطبيعت انسانی ما عصبی  .)٧:٣٠اش (" است
زنيم، کاری جز  خودمان دست به تالش میکه  و زمانی دخدا کمک کن

  .دهيم بدتر کردن مسائل صورت نمی
ی که ايشان به قوم اسرائيل هنگامبود  امر موسی" د ببينيو دبايستي"

چرا که خدا  دبه وحشت نبو  نيازی.تحت تعقيب لشکر مصر بودند
کوچ "که  دقوم امر کر به دست داشت و بعدموقعيت را به خوبی در 

 .از ميان دريا عبور داد و او آنها را به سالمت )١۵:١۴ خروج(" دکنن
 تا هوشيار باشيم دباي .است نی برای حرکتو زما ندايستا زمانی برای

  .چه کاری انجام دهيمخواهد  میبدانيم خدا 
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 پادزهر ،)١٠:۴۶مز (" که من خدا هستم دو بداني دايستي باز"
" دايستي باز "عبری که  واژه،ناآرام است يک روح نظيری برای بی

را باال برده و استراحت  ستانتاند": به اين معنی استترجمه شده 
 و شويمصبر  بی د برای ما بسيار آسان است که نسبت به خداون."ديکن

 او . سازيمآنها را رها د که در واقع بايکنيمخالت در مسائلی دشروع به 
 دستان ما شايد .ها را انجام دهد خداست و دستانش قادر است غيرممکن

   .عمل شده و مسائل را بدتر سازد دوار
 داشت اطمينان  میو نعو دبو کار برای روت مشغول بوعز سخت

 چونکه به اين ".به انجام رساندکار را  تا اين دکن میکه او استراحت ن
 آن را تا روز ،دکه او که عمل نيکو را در شما شروع کر  دارمداعتما

دانم که  می وقتی .)۶:١فيل (" درساني دعيسی مسيح به کمال خواه
در آسمان برای چون  دکن می قومش تالش  برایوقفه عيسی مسيح بی

 و تا ما را با دکن می ر ما کاردو نيز  )٣۴:٨عبر ( دنماي می آنها شفاعت
لگرم د ،)١٣-١٢:٢ فيل ،٢١-٢٠:١٣عبر ( دتطبيق ده دخو کامل اراده
  .مشو می

و به او  ددهي می قرار دحصا دپايهای خداوندرا نز دآيا شما خو
   ؟دتا عمل نماي دکني می داعتما

تمايل  کنيد، دهد به خداوند اعتماد می شان میعواملی که ناز  يکی
به اين است که آرام بنشينيد و اجازه بدهيد که او به روش خود  شما

  .عمل کند



  ۴فصل 

  دياب میمحبت راهی 
  ۴روت فصل 

  
 و ،مملو از شادی  میقلب تهی نعو و دکنن میبوعز و روت ازدواج 
  گردد میای پر  اش با پسربچه دستان خالی

  

 در .يابد می با سه تدفين آغاز و با يک ازدواج خاتمه کتاب روت
، شادی وافری  آخرفصلاما در شده، های زيادی ثبت   گريه، اولفصل

شامگاه گريه نزيل  ".لحم گزارش شده است در شهر کوچک بيت
حکايات   می تما.)۵:٣٠مز(" دنماي می صبحگاهان شادی رخ ،شود می

 اين کتاب کوچک خاطرنشان  اما.زندگی چنين پايان خوشی ندارند
 و دنويس می آخر را فصل برای شخص مسيحی هنوز خداکه  دساز می

: دگرد میاين فصل بر سه شخص متمرکز  .از آينده بترسيم ما نبايد
  .نوزاد عروس و يک ،دداما
  

   )١٠-١:۴روت ( د داما-١
 آمده و قانون حاکم بر ازدواج ٣۴-٢٣:٢۵ درالويان “ولی”قانون 

هدف از اين قوانين حفظ  .دشو میيافت  ١٠ -۵ :٢۵  در تثنيهبرادرشوهر
و  دبو خدا صاحب زمين .خانواده در اسرائيل بود نام و نگهداری اموال

، دبو فقرا و بيوه زنان متعلق به را که اموالی د ثروتمندخواست افرا مین
 گرفت، مورد اطاعت قرار می قوانين زمانيکه اين .کنند تصاحب

و  دمير میبا او ن توفیم گی شخصدخانوا که نام دش میاطمينان حاصل 
بار  موضوع اسف .شود مین فروخته اش طايفه يا قبيلهاموالش بيرون از 

و  دکردن مین اطاعت قانون يهودی از اين حاکمان  که هميشهدبو اين
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آنها را به خاطر دزدی زمين از اشخاص درمانده  انبياشد  الزم می
قوم از   سوء استفاده.)١٢-٩:٢حب  ،٨:۵ اش ،٢١ پاد-١(کنند توبيخ 

  .)٢١:٣۶توا -٢( دزمين يکی از علل اسارت آنها بو
  

توسط  ساختن دآزا"يعنی  دبازخري واژه .)انفکاک (دبازخري مفهوم
ک يا فروخته و لمياموال ال،  میبا روت و نعو در ارتباط ."بها  پرداخت

به  مربوط ق حقو،کيو پس از مرگ الم، در گرو بوديا به نحوی 
روت نيز در اين  ليلدبه اين  . شوهر روت انتقال يافت،محلون زمين به

  .بسيار فقير بود زمين د اما او برای بازخري.معامله دخالت داشت
  اينکه يعنی،دآي می به ميان " روحانیدبازخري" وقتی صحبت از

-٣٣:٨ يو ، ٣-١:٢ افس( دگناه و شيطان هستن اسارت رد مدهمه مر
ای  را فديه د عيسی مسيح زندگی خو.نيستند دقادر به آزادی خو و )٣۴

 و با ايمان به )١٠-٩:۵ مکا ، ۴۵:١٠ قسمر(برای گناهکاران ساخت 
   .شوند می د آزانراياو اس

ببينم چه  کنم می سعی ،زنم می سر ها فروشی وقتی به کتاب
ی اخير ها  سال.توجه و قابل مشاهده است دمور موضوعاتی بيشتر

 مملو از کتبی ها قفسه کتاب. توجه بوده است د بيشتر موررهايیه مسئل
نيايی در د .آزادی از آنهاست وابستگی متقابل و نحوه و داعتيا زمينه رد

 ،ر اسارت غذاد نفر ها  ميليون،شدهحاکم بيش از قبل که آزادی سياسی 
ديگر " ارباب" ها ده و ، کار، قمار، الکل،ردمخ د موا،روابط جنسی

ه از خدا برای کمک مشاورين و درمانگرهايی که به ما گرچ .دهستن
 ر اد اما تنها عيسی مسيح است که به کسانی که ،کنيم می تشکر ،داده

 د در حقيقت آزا،کند دپس اگر پسر شما را آزا ".بخشد میآزادی  دسارتن
   .)٣۶:٨يوحنا (" بود دخواهي
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ريدکننده را هر بازخوظايف ولی يا  .)بازخريدکننده(مشخصات ولی 
يک دنز خويشاوندبايست   میاو نخست،. توانست انجام دهد کسی نمی

آن غلبه  بر دکه باي دبوعز بو  اين مانع بزرگ.)٢۵:٢۵ الو( باشد
 نزديکتری با روت  خويشاوندِی،لحم ر بيتديگری د ديافت زيرا مر می

در ای ازعيسی مسيح  وقتی اين موضوع را نمونه .)١٣-١٢:٣(داشت 
ما را رهايی  د از اينکه بتوانپيشکه او بريم  پی می ،گيريم ر مینظ
 او. گشت می و مربوط دخويشاونبا ما بايست   و بازخريد کند، میدبخش

 دبمير به خاطر ما بر صليب د تا بتوانشداز جنس خون و جسم 
شد، اين جهان  دوار ر قالب جسم انسانید  وقتی.)١۵-١۴:٢عبر(
 دما باقی خواه" خويشاوند" يتدتمام اب در و دما ش" يکدنز دخويشاون"

  ! بی نظيری چه محبت. ماند
 بهای رهايی دبتوانبايست   اينکه واجد شرايط باشد، می برای“ولی”

 دندفقير بوری دق به  می روت و نعو. را بپردازد)يا انفکاک و بازخريد(
 را اما بوعز تمام امکانات الزم؛ سازند درا آزا دخو دتوانستن میکه ن

از رهايی  صحبت وقتی. راختيار داشتدجهت آزادسازی آنها 
برای هيچ کس جز عيسی مسيح ثروت کافی ، دآي میگناهکاران به ميان 

 دتوان میپرداخت پول هرگز ن، ر واقعد . ندارد راپرداخت بها
است که گرانبهای مسيح  بلکه ريختن خون، دساز دگناهکاران را آ زا

-۵:۴٩ مز ،١٩ -١٨:١پطر -١. ک.ر( آورد ارمغان میرهايی را به 
 دچون او خو) ٧:١افس ( يمدگر می دباز خري مسيح خون ما توسط .)٩

جاودانی را برای ما  و رهايی) ١۴:٢تيط ( درا به خاطر ما دا
   .)١٢:٩عبر (دکر خريداری

 .داشت می دتمايل به بازخري دولی باي: داشت  دنيز وجو  میشرط سو
به يکتر تمايل دنز دخويشاون چون ،بينيم می لفصر اين دهمانطور که 

 را  اواموال  تا آن زن و شددآزا  بوعز،نداشترا ن روت دکر دبازخري
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 دترسي میاو : يکتر پول داشت اما انگيزه نداشتدنز خويشاوند. بخرد
  . را به خطر اندازد دميراث خانوادگی خو

  

 دبو  میسشهر دادگاه ر روازهد ،يمدر روزگاران قد .روش بازخريد
صورت ر حضور بزرگان د  در آنجاقضايیو امور که معامالت 

 وقتی بوعز .)٧:٢٩ ايوب ،٢:١۵ سمو-٢ ،٢١-١٨:٢١ تث( گرفت می
ر درست د .معامله باشند دتا شاه دجمع کر دمرده ، دروازه رسيدبه 

يگری دليل د ؛ اين امردش ديکتر از آنجا ردنز د خويشاون،همان موقع
 حال همه چيز برای . بوعز او را صدا زد.ست ابرای مشيت الهی

 مهيا ،دجهان الزم بون پسر خدا به در اصل جهت آمدبزرگ که  معامله
   .گشت

و " انفکاک"  های  واژه.است د بازخريفصلموضوع کليدی اين 
ون پرداخت بها هيچ دب. حداقل پانزده بار بکار رفته است" ندخري"

 نجات آزادی است تا ،گاه مادز دي ا.باشد وجود داشته دتوان میرهايی ن
 اما از نقطه نظر .)٢١:٢اعمال (" را بخواند دنام خداون دکس بتوان هر"

  .است د رهايی موضوعی بسيار ارزشمن،خدا
 روت پی برد کهزمين داشت تا اينکه  ديگر تمايل به خريد دخويشاون

که  دتوجيه او اين بو. نشينی کرد  عقبگاه آن؛نيز قسمتی از معامله است
اگر او از . افتد می ش به خطرد ميراث خو،واج با روتدرصورت ازد

 ،گشت میوارث زنده او  و آن پسر تنها شد میروت صاحب پسری 
 .رسيد می کلميال  به خانوادهشدقسمتی از زمينهای خوو  محلون اموال

 .شده میمشکلی برای او تلقی  دبودن روت نيز شاي مساله موآبی
   )!نددو مر دواج کردند دو با زنان موآبی ازمحلون و شيلون هر(

راه  را کنار کشيده و دخو دآن خويشاون ديدبی شک بوعز زمانيکه 
توجه است که  درخور. شدآسوده  ،درا باز کرده تا روت همسر او شو

اما ما ، درا حفظ کن دنام و ميراث خو ديکتر سعی کردنز دخويشاون
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 بوعز .اش چه اتفاقی افتاد ی خانوادهيا برا، د او چه بو نامدانيم میحتی ن
س با احترام دمق کتاب رد و نام او دخطرعشق را پذيرفت و اطاعت نمو

باقی  د تا به اب،دکن میخدا عمل  کسی که به اراده.. ." . استشدهذکر 
-٩:۴ر روت دليل نام عرفه نيز د به همين .)١٧:٢يوحنا -١(" دمان می
   .ه استشد ذکر ن١٠

 ست که ا فرمان الهی به اين کفش احتماال مربوطن درسم خارج کر
 تث ،١٧:١٣ دپي( رفته و اموال را تصاحب کنيد  بر زمين راهفرمود
  شهادتدتوانستن می دده شاه ی بعدیها ر سالد .)٣:١ ع يوش،١١:٢۴

را به دکفش خو دکه آن خويشاون دانجام شده چون ديدن که معامله ددهن
سبت به دارايی  ندم حق آن خويشاونداين عمل بيانگرع. دهد میبوعز 

  . و را با هم داشتدحال بوعز زمين و روت هر . آن زمين بود
 “ولی”من پيش از اين گفتم که بوعز تصويری ازعيسی مسيح و 

بوعز  د عيسی مانن.کند ق میدهمين امر ص اين صحنه نيز رد ؛ماست
ما را قسمتی  درعوض او. که ميراثش به خطر بيفتد دنگران نبو
هايش  بوعز نقشه د عيسی مانن.)١٨ ،١١:١افس ( گردانيد دخوازميراث 

 ،بوعز د و نيز مانن؛ی پرداختماما بها را عمو، درا خصوصی کشي
  . خاطر عشق به عروسش بود به دآنچه انجام دا

 دعيسی مسيح موجو دهايی ميان بوعز و خداون تفاوت، اينوجود با 
در حاليکه  کرد، دخري بازدوبوعز روت را با پرداخت دارايی خ .است

نداشت   می لزو.و عروسش را خريدفدا کرد را بر صليب  دعيسی خو
ديگری  دخويشاون. عروسش را بدست آورد تا دو بمير دبوعز رنج بکش
عيسی مسيح  طلبی با اما هيچ رقيبی برای مبارزه، درقيب بوعز بو

 ماند روت را گرفت تا نام شخص متوفی زنده ب، بوعز.نداشت دوجو
. دهيم میزنده را جالل   اما ما مسيحيان نام مسيح،)١٠:۴روت (

به روت  ددادن می تد که شهادداشتن دينی بر روی زمين وجودشاه
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ر آسمان يعنی دينی داما قوم خدا شاه) ١٠-٩آيات ( بوعز تعلق دارد
   .)١٣-٩:۵ حنايو-١( روح و کالم را دارند

 وقتی عيسی .نشينند میم دکه مر دبيني می پنج بار ٢-١:۴در روت 
در آسمان نشست پايان رساند،  بهرا  دعروس خو دخريبازمسيح کار 

  !" دتمام ش. "چون معامله پايان يافت) ١٩:١۶ مر،٣:١عبر(
  

  ) ١٢-١١:۴روت ( عروس -٢
قانه با عروس و دصا عهد با خدا، جامعه هماست که  دشکوهمن

.  اراده خداست طبقدهند میچون آنچه آنها انجام ، دکنن میشادی دداما
ام که همه چيز  عروسی شرکت کردهدر چند دمت شبانی خودر خدمن 

يم به جای عروسی دکر می ما احساس .داشت جز شادی ددر آنجا وجو
های  ، مجری معروف برنامهجورج جسل. ر مراسم سوگواری هستيمد

 داشتباهی که هر مر: "واج را اينگونه تعريف کرده استد از،تفعريحی
 سر داشتباه کني داما آخرين جايی که دوست داري ."مرتکب شود ديبا

واج داز، ددارن دم اعتقادمراز برخالف آنچه بعضی . است دعقسفره 
ر دو قوم خدا را نيز   خدا،سد مقداين اتحا. نيست" امری خصوصی"
برکت خدا و قوم خدا را برای  ددامادی بايو هر عروس و  دگير میبر
   .واجشان بخواهندداز

برای اينکه ، دکه روت در بچه آوردن پر ثمر باش دندمردم دعا کر
-٣:١٢٧مز (نه بار و زحمت ، شد می برکت محسوب  بچه اسرائيلدر 
ر اياالت د هرسا له . افسوس که نگرش جامعه امروزی اين نيست.)۵

و  درون میيک ميليون و نيم بچه به طور قانونی در رحم از بين  ،متحده
 .اند تومور سرطانی بودهگويی ، دآورن میآنها را بيرون های بدن  تکه

 ر بخشی از بيمارستاندما " :گفت روزی يک پرستار مسيحی به من
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و  نگه داريم را زنده های کوچک کنيم تا بچه میشب کار روز و ، دخو
  "گفت؟ دما چه خواه خدا به. کشيم میيگر آنها را در بخش د

به خاطر تداوم  نه فقط شتيهودی اهميت دا ن زنانددار ش بچه
را از طريق  دمسيح موعوليل که خدا د بلکه به اين ن به قومدبخشي

يان از سقط بچه و يا سر راه گذاشتن د يهو.دفرستا میبه زمين  اسرائيل
 ،ی ديگر عموميت داشتها يعنی اعمالی که در ملت ،ندمر آنها برای
که  داو آوردن ایيعقوب هشت پسر بر  زنان،راحيل و ليه. نددمتنفر بو

 ،٢۴: ٣٠-٣١:٢٩دپي(" گذاشتندبنا " اسرائيلهای  قبيلهقوم را با تاسيس 
 قابل مالحظه است که ١١:۴ در روت افراتهواژه  دکاربر .)١٨:٣۵
روت در  خواستند می قوم. باشد می" پرثمر"ای عبری و به معنی  واژه

آنجا . دزمينه احترام بخشيدن به شهر کوچک آنها پرثمر و معروف باش
عيسی تر اينکه   اما مهم؛)١٩:٣۵ دپي( بود فن شدهدکه راحيل  دحلی بوم

  . ددگر دمتولمسيح قرار بود در آنجا 
 دکه خانه بوعز شبيه فارص شو دخواستن میهمچنين همسايگان 

 فارص در بيت لحم ساکن بودخانواده . )٣:١متی  ،١٢:۴روت . ک.ر(
 مادر .)١٨آيه ( درص بواز نسل فا و بوعز) ۵۴-۵٠ ،۵:٢توا  ١(

 دنامه خداون اما نام او در نسب، د نبوترس زنی خدا،تامار فارص يعنی
  .)٣:١متی ( دشو میما يافت 

 دتماعچون به بوعز ا، د در زندگی روت رخ داای چه تغييرات عالی
 از زحمت ، او از تنهايی به محبت.به نفع او کار کند دو اجازه دا دکر

 دس به اميأ از نگرانی به اطمينان و از ي،ه ثروت از فقر ب،به استراحت
ها گذشته و او   گذشته، زيرادنبو "روت موآبی" يگرداو . يافت انتقال

  مینا، دبو" روت زن بوعز"او اکنون . ای گشته بود تازه دارای شروع
  .باليد میبه آن که 
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" عروس مسيح"، سدمق رکتابدبيشمار کليسا  يکی از تصاوير
 نسبت به کليساست محبت مسيح بر د تاکي٣٣ -٢٢:۵ يانسساف رد. است

 ،)گذشته( او برای کليسا مرد: شود میمات او نيز ديده در خدبطوريکه 
روزی کليسا را   و،)حال( نمايد میکالم تغذيه و پاک  را توسطاو کليسا 

ای زيبا برای عروسش   مسيح خانه.)آينده( سازد می ر جالل حاضرد
-١:١٩مکا ( بر پا خواهد نمودشن عروسی جی و روز دساز میآماده 
٢٢-١٠،٢١( .  

  

  ) ٢٢-١٣:۴روت ( بچه -٣
نسبت به روت در موآب فيض نشان داد و به او ايمانی بخشيد تا خدا 

مکان  زمانی که او به بيت لحم نقل. دو نجات ياب به خدا اعتماد کند
 هدايت به مزرعه بوعز  او را چون،فيض خدا ادامه يافتد، باز کر

م دروازه شهر نيز دفيض خدا . ددروت گر آنجا عاشق رداو تا کرد 
بوعز و  دکر د روت را ر،يکتردنز دکه خويشاون طوری هادامه يافت ب

آنها  را بر د فيض خوشان نيزخدا پس از ازدواج.  کردخريدبازاو را 
و سپس با ) ۵:٣٣ ،٢-٣١:٢٩،١:٣٠  پيد(ريخت و روت باردار گشت

" يعنی ( ناميدند دکه آن را عوبي دری به او دايک زايمان سالم پس
  "). خادم

  .دد تا منبع برکت بسياری گردخدا از اين بچه استفاده کر
  

، داو يک بچه معمولی نبو .برکتی برای بوعز و روت بود دعوبي
کوچک چه  دعوبي .يه مخصوص خدا به بوعز و روت بوددچون ه

 مخصوصی ازجانب يهدبچه ه اما هر. برکتی برای خانه آنها بود
ای  هر بچه استحقاق خانه .با او رفتار شودشايسته  بطور دخداست و باي

و يب دبه تا"او را  دکه بخواهن دينی پرتوجه را داردپرمحبت و وال
ست که  اچه امتياز بزرگی .تربيت نمايند )۴:۶افس (" نصيحت خداوند
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که بالغ  دييآن را طوری هدايت نما و دجهان کني دای را وار تازه گیدزن
   !ه استريزی کرد ش برنامهدر موردکه خدا  دشده و آنگونه شو

  

 میطور غير رس بهربزرگش د ما.نيز بود  میبرکتی برای نعو دعوبي
او دايه شد؛ خودش  پسر دماننبرايش و " به فرزندی پذيرفت"او را  

 :و گفتند دشريک گشتن  می شادی نعودرزنان بيت لحم . شد دعوبي
روت (" ولی نگذاشته است که تو را امروز بی دخداون دمبارک با"

  . نه بوعز دبو د منظور آنها عوبي.)١۴:۴
ربزرگی دربزرگ و پدهر ما. بود  مینعو" گیداحياکننده زن" دعوبي

 چون وقتی، دنا چشمه جوانی از ها بهتر که نوه دشهادت دهن دتوانن می
همه  د هرچن،يمدگر می "وباره جواند"، دآين می هايمان به مالقاتمان نوه
 داگر بخواهي . با اين موضوع موافق نيستندها ربزرگدربزرگها و پدما

که وقتتان را  دندار داين وجو از هيچ راهی بهتر، ای بيابيد حيات تازه
 ،هر بچه به اين جهان دورو .گذاری کنيد تر سرمايه  نسل جوانروی

آينده  بر د بايها ربزرگدربزرگها و پدگزينشی جهت آينده است و ما
 در، دگيري میر آغوش دای را  وقتی بچه .گذشته نه بر دمتمرکز شون

   .گيريد میواقع آينده را در آغوش 
او روزی از : د بو میاز جنبه ديگر نيز برکتی برای نعو دعوبي
ای  ، خانوادهدندجهان آور که او را به اين دکر دای مراقبت خواه خانواده

 دخانواده را آزا بوعز ميراث. شد می نيز  یمربزرگش نعودکه شامل ما
 محافظت داده و از آن ميراث خانواده را ادامهمسير  دو حال عوبي دکر

گی کرد دزن د او مطابق نام خو.برد می بکار  مینعو تداوم کرده و جهت
  .شد می" اش دايه" يعنی  مینعو" مدخا"و 

حبت روت بلکه م،دمربوط به زمين نبو  قوانين،متیدضامن چنين خ
را   میآموخت که نعو می دخيلی زو د عوبي.رشوهرشدنسبت به ما
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اما عاطفه او ، دتنها يک پسر بو دعوبي. روت محبت کند درست مانند
  . نسبت به مادر و مادربزرگش برابر با هفت پسر بود

  

اين بچه برای فاميل و شهر . آورد میلحم  برکت را به بيت دعوبي
اسرائيل محو  ک تقريبا ازلمي نام ال.آورد می شهرت به همراه دخو  میبو
و جالل را به بيت لحم  دکر میدوباره آن را مشهور  داما عوبي، شد
و ) ٢٢آيه (شاه دپا دداومت دگی وخدالبته اين اتفاق توسط زن .آورد می

با اين شناخت که   مینعو .داد يعنی عيسی مسيح رخ می، د داوآتیپسر 
 آرامش ،گردد میبلکه درشهرت افزوده  درو مینام فاميلشان از بين ن

  .يافت میخاطر 
  

 ،شاهدپا دپدربزرگ داو دعوبي .آورد میبرکت را به اسرائيل  دعوبي
ذ کر  د وقتی نام داو.بودفرمانروايان اسرائيل  يکی از بزرگترين

گناه   مرتکبد داو.افتيم میجليات يا بتشبع  دمعموال به يا، دشو می
که خدا برای بنای  دبزرگ ايمان بو دن حال مربا اياما ، دبزرگی ش

 ،شمنانشاند م را درغلبه برداو مر. شاهی اسرائيل ازاو استفاده کرددپا
او  .نمود خدايشان هدايت  پرستش،ميراثشان و مهمتر از همه توسعه

ابزار موسيقی  و دتا بسراين رستشی نوشتپسرودهای  برای الويان
 جهت آوری ثروت را صرف جمع عمراو تمام . تا بنوازند دابداع کر

 تا دهای مربوط به آن را به او دا و خدا نقشه دنمو معبد بزرگبنای 
 دست داودر د دکر مینفرقی . را انجام دهد اين وظيفه دسليمان بتوان

 دم بزرگ خدا بوداو خا، دکرنا يا کتاب سرويا يا شمشير باشد فالخن 
   .ارزانی داشت را به اسرائيل کری قابل ذ که برکات غير

  

کاری که خدا   بزرگترين.آورد می به تمام جهان  رابرکت دعوبي
بنای معبد برای  شمنان و يا ثروتد پيروزی بر ،ددا انجام دداو برای
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 دمسيح موعو دکه ج داين بو بزرگترين امتياز خدا به او.  نبودبزرگ
ه او اما خدا گفت ک، دای برای خدا بنا کن خواست خانه می دداو. باشد
که دانست  می د داو.)٧سمو-٢( دساز می دبرای داو) ای خانواده(ای  خانه

اما ) ١٠-٨:۴٩ پيد( خواهد آمدشاهی يهودا داز سبط پا دمسيح موعو
خدا . خواهد شدانتخاب دانست که کدام خانواده در يهودا  میهيچ کس ن
 معروف" پسر داود"و رهاننده به  دگزي را بر د داو و خاندانخانواده

  .)١:١ متی(شد 
برای  های بزرگی خدا نقشه که ددانستن می لحم ر بيتدافرادی  دودمع

و يسی  دگرد می دارای پسری به نام يسی د عوبي.آن پسر کوچک دارد
 شاه استدپا دکوچکترين آنها داو که دشو میپسر  نيز صاحب هشت

 را کودکیديگر که  بار که دبه خاطر داشته باشي .١)١٣-۶:١۶سمو -١(
های بزرگی برای  نقشهکه خدا  دهمان کسی باش دشاي، دکني مینظاره 
ر درا  د يکی از معلمين قرون وسطی هميشه کاله خو. داردشا آينده
ر د د او نظر درستی داشت چرا که شاي.داشت می شاگردانش بر مقابل

  .داشته باشد دميان آنها تيمسار يا امپراطور آينده وجو
 دوارتوانستند  نيز نمی) ٣:٢٣تث (" همحتی تا پشت د " ها موآبی
نامه ده نسلی  نسبيک  روت با کوچک  اما کتاب. شونددخداون جماعت

  !دياب می خاتمه ،است دکه نقطه اوج آن نام داو
   .ست کم نگيريددرت خدا را دهرگز ق

                                                 
پسر داشت، اما “ هفت”کند که يسی  ، نويسنده ذکر می١۵ -١٣ :٢تواريخ -١در ١١

بايست يا مرده  و نام برده نشده، میپسری که از ا. اين امر، اشتباه يا تناقض نيست
  .نامه حذف شد لذا، نام او از فهرست رسمی نسب. باشد، يا ازدواج نکرده بوده باشد





  روتکتاب  بر یملأت
  

تبار   شرح حالدر آن،. کند کتاب روت، هدفی تاريخی را دنبال می
ای که  ورهدوران داوران و دميان است پلی   ذکر شده، و همچوندداو

  . دخدا پادشاهی به اسرائيل دا
ی عملی ها رسد .ست مقدس بيش از يک کتاب تاريخی اما کتاب

يی که ها رسد، از اين حوادث آموخت دکه باي ددار دوجوزيادی 
ن  کتاب روت نيز از اي.در زندگی روحانی تشويق کندرا  ما دتوان می

  . قانون مستثنی نيست
ر نحوه هدايت روت داين کتاب کوچک مشيت الهی را  ديدون تردب

 که بدانم خدا هنوز دنماي میآن مرا تشويق  .سازد میآشکار   میو نعو
 خدا .تلخ هستيم نسبت به او  مینعو دکه مانن مراقب ماست حتی زمانی

 را عت اواطا ايمان و وکرد  هدايت ،بود" نوايمان" که يک روت را
 زندگی خدا به جزئيات. يل نمايددتا شکست را به پيروزی تبکار برد  به

اين حقيقت به  ،يمباشر پی خشنودی او دو وقتی هر روزه  دما توجه دار
  . بخشد میما شجاعت و شادی 
کتاب با  .دهد میطرز زيبايی کار نجات خدا را نشان  کتاب روت به

 عضوی از در مقام روت با اما ،شود آغاز میغريبه يک  در مقامروت 
 دولی خو او با بوعز يعنیچرا که ، دياب میخاتمه  با خدا دعه همجامعه 

   .بهای آزادی وی را پرداختبوعز . ازدواج کرد
. نمايد میرا نيز روشن  داما اين کتاب ارتباط عميق ايماندار با خداون

. دارد دبه نام بوعز وجوکه شخصی  ددان می روت حتی ن،١ فصلدر 
که در مزرعه بوعز خوشه  ست ا روت کارگر فقيری،٢ فصلر د

 بوعز فقط ،او  از نظر.دنماي میريافت داو را و هدايای  دکن میچينی 
نقطه  ٣ فصل .ست که نسبت به او مهربان است ابزرگی دثروتمن دمر
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ی بوعز تسليم ها پای درا نز د روت خوعطفی است که در طی آن،
 ثبت ۴ فصل رد  اين امر نتيجه.آورد میو ايمان های ا به وعده، کرده
 دبوعز را دار روت ديگر يک خوشه چين فقير نيست چون اکنون: شده
  . و استابه   تمام دارايی بوعز متعلقو 

و  دکنن میاکتفا  ٢ فصلر د گید به زنبسياری از ايمانداران،
 بهترين کاری که، دشوار خودر شرايط دو ها را برداشته  مانده ته
طالب ارتباط  اما دخواهن می آنها هدايای خدا را .دهند میانجام  دنتوان می

را  دخو  آنها فقط اگرددا دتفاوتی رخ خواه چه .با خدا نيستند تر عميق
 هدايا عطاکننده  خود بر،هداياتمرکز بر و به جای  دکنن دتسليم خداون

  .  تعمق کنيد٢۴-٢١:١۴ در يوحنا .شوندمتمرکز 
خدا در جهان ما کار کرده و در که  دساز میطر نشان کتاب روت خا
 گانگمشد در ارتباط با نجات د محصول است و ما بايپی عروس و درِو

ر زمان داوران دث کتاب روت دحوا .ر برنامه او بيابيمدرا دجای خو
 اگر فقط بر .زمانی که تفاوت چندانی با روزگار ما ندارد ،اتفاق افتاده
 ؛شدم خواهيبين و بی تفاوت دبشويم، تمرکز م دی عصر خوها شرارت

و م کار کني ای ر چه مزرعهد دخواه میکه م اما اگر از خدا بپرسي
 محبت و شادی او را تجربه ، فيض،ممت نماييداو را خ وفادارانه
  . م کردخواهي

؛ ۶ :١٧(“ پادشاهی نيست”کتاب داوران، کتابی است که در آن 
“ پادشاه بشری”ل سموئيل، کتاب کتاب او). ٢۵ :٢١؛ ١ :١٩؛ ١ :١٨

است که طی آن، خدا شائول را به اسرائيل داد، زيرا ايشان طالب او 
ها روزی با فرياد  امور دنيای ما آنچنان بد خواهد شد که ملت. بودند

آن . طالب پادشاهی خواهند شد تا آنها را خوراک دهد و محافظت کند
  .ناميم یپادشاه ظهور خواهد کرد؛ و ما او را دجال م
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اما کتاب اول سموئيل، پايان داستان نيست، زيرا کتاب دوم سموئيل 
داود بر صحنه ظاهر شد و سلطنت را به نام ! است“ پادشاه الهی”کتاب 

به همين شکل، زمانی که پادشاه بشری نهايت . خداوند برقرار ساخت
عمل آورد، پادشاه الهی ظهور خواهد کرد، و اين دنيای  بدی را به

دينی را محو خواهد ساخت، و  ر را داوری خواهد نمود، و بیشرو
  .آنگاه ملکوت پرجالل خود را برقرار خواهد نمود

ر دشاهی دعصر داوران که هيچ پا دمانن دايبگرچه اما تا آن زمان، 
توانيم اول  میاما باز هم  ،کنيم گید زنتراشروره در د ،داسرائيل نبو

متی (اوامر شاه شاهان وفادار باشيم در پی ملکوت خدا بوده و نسبت به 
مطابق  اما اليملک ،"شاه استدخدای من پا" نام اليملک يعنی .)۶:٣٣
اگرچه . و نا اطاعتی نمود دچون به خدا شک کر، دگی نکردزن د خونام

و همه چيز در اطراف ما از هم  دندار داسرائيل وجو هيچ پادشاهی در
ی ها لدر دو  دگی ما باشدر زند دتوان می “شاهدپا”يک   اما،پاشيده است

  . ما سلطنت کند
وستشان دکه   میدگی مردگی او و زندر زندکه  دروت بو دتعه
  . کرد د تفاوت ايجا،داشت

؟ تا اين کار داي قرار داده دحصا دی خداونها پای درا نز دآيا شما خو
برای ما  دخواه میکه  آنچه را  میتما دتوان می خدا ن،را انجام ندهيم

  . ام دهدانج





  
  
  

  کتاب استر





  مقدمه
  

ای  فضای تازه د وار،با انتقال از کتاب روت به کتاب استر
يک شهر  د وار،و آرام از يک روستای کوچک يهودیم؛ گردي می

 روازهدر د از کسب و کار .شويم می غيريهودی و پرجنب و جوش
گی د از شادی يک زن،ی مطلقيفرمانروا  اطاعت از فرامين،دشهر وار

  . مگردي میهای پيچيده امپراطوری  توطئه د وار،ساده
اما يک خدا در ، دکردن میی متفاوتی زندگی هاروت و استر در دنيا

بار  نام او حتی يک دهرچن، دکر میو کار  زندگی آنها حضور داشت
 د کمپل مورگان در کتاب خو.جی .هم در کتاب استر ذکر نشده است

رهيچ قسمت ذکر د د و مذهب يهواز خدا  مینا اگرچه هيچ" :هنوشت
آنکه حضور خدا ون دببخواند اين کتاب را تواند  نمی اما هيچ کس ،نشده

ی ها  خدای جشن، خدای مزارع کتاب روت."را در آن احساس کند
آوری محصول  چين فقير را در جمع او خوشه. ست هنيز کتاب استر

 هر در موردخدا . کند می دبر تخت را ر درتمندشاه قدو پا دکن میهدايت 
گرچه هرگزبه آزادی آنها بی حرمتی ، ددار را د آنها روش خوِود
  .نمايد مین

ای  يک مزرعه خواه در، دمشوق قوم خدا باش داين حقيقت باي
ر در حومه شهر يا د ، شهری کوچکخواه ،کوچک زندگی کنيم

کار  دخو  خدا در آنجا حاضر است وهميشه به نفع قوم.ی بزرگپايتخت
 ازچشمان مراقب يا دستان وفادار خدای قادر دتوان میهيچ کس ن. کند می

" کند می درای اراده خو همه چيزها را موافق" چون خدا دمطلق بگريز
  ).١١:١افس (

شاهان  د شاي. مشيت الهی است،يکی از موضوعات اصلی اين کتاب
 سازد  میخدا آنها را باطل اما، درا جاری سازن دفرامين تغييرناپذير خو
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وقتی در سميناری در حال مطالعه . رساند میرا به انجام  دو اهداف خو
 استرانگ  از الهيات سيستماتيک آگوستوس هاپکينز،الهيات بودم

  میآن عمل مداوم خداست که موجب تما"آموختم که مشيت الهی 
تا طرح اصلی را که مطابق  ددگر میث فيزيکی و اخالقی جهان دحوا

را  جمله عالی دکتر استرانگ اين دبع." ق بخشد تحق،دآن جهان را آفري
." شود میکه متوجه همه جا   خداستتوجهمشيت الهی ": کند میاضا فه 

  . همه جاست خدا که متوجهتوجه !"ست اای لگرم کنندهدچه تعريف 
بيش از " شاهدپا"از خدا برده نشده؟ واژه   میاما چرا در اين کتاب نا

 اما نام ،اين کتاب ذکر شده است بار در ٣٠ شاه تقريبًادپا بار و نام دص
ر کتاب غزل دنام خدا (پرجالل خدا حتی يکبار هم به کار نرفته است 

 آيا دليلش اين است که در آن زمان که قوم .)نيستد موجو نيز ها غزل
 اتفاقات .؟ شايدند از خدا رنجيده بود، تحت تنبيه او قرار داشتندديهو

که  زمانی، دم اتفاق افتا. ق۴٧٣-۴٨٣ی ها دراين کتاب بين سال دموجو
 کتاب ٧ و ۶های  فصلکتاب استر معاصر  . پارسيان بودندسلطهتحت 
. م.ق ۴۶۵ تا ۴٨۵ی ها بين سال) خشايارشا(  اخشورش.است عزر

ر آن زمان بازمانده د . ملکه شد۴٧٩ر سال دو استر  دکر می حکمرانی
 دس احيا کنند مقرا در سرزمين د خو مليتدکردن میيان سعی ديهو

  . ندنبود درفته قوم نسبت به خدا متعه هم  اما روی.)۶-١عزرا (
  اما او،اين کتاب ذکر نشده اگرچه نام خدا در: تا اينجا درست است

در خفا عمل بلکه فقط کرد،  خود را پنهان نمیخدا  .حاضر و فعال است
س دمق بکتاموجود های  نمونه ترين رجسته کتاب استر يکی از ب.کرد می
و  آسمان دبا جنو" خدا وفادارانه .است ٢٨:٨ روميان  مفهومر زمينهد

  يعنی.)٣۵:۴ يالدان(" نمايد میعمل  دسکنه جهان بر وفق اراده خو
از او اطاعت  دون ترديدکنيم و ب دتوانيم بدون ترس به او اعتما می
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"  مسلط استها او بر امت است و دزيرا سلطنت از آن خداون" .نماييم
  .)٢٨:٢٢مز(

پيدايش  س گشت؟ چون علتدمق چرا کتاب استر جزئی از کتاب
 رد ما هر ساله وستان يهودید. کند میپوريم را بيان  جشن يهودی

 از آنجا. گيرند میروزهای چهاردهم و پانزدهم ماه مارس آن را جشن 
به  پوريم د ذکری ازعيمقدس کتابرديگری ديا جای ٢٣که درالويان 
صورت راز به برای ما  مفهوم آن، دنبو گر کتاب استر ا،ميان نيامده

  . ماند میباقی 
اسرائيل و  دکه خدا به قوم خو دنماي میاين کتاب همچنين يادآوری 

 هر دشمنی که تا .)٣-١:١٢ پيد( اش به ابراهيم توجه داشت تحقق وعده
. گشته است  مغلوب،درا مغلوب ساز دکنون سعی کرده قوم يهو

هر . گيرند میصح پيروزی خدا را بر مصر جشن ف رعيدديان ديهو
ايشان  ،")ها روشنايیدعي"( جشن حانوکا ساله در ماه دسامبر و در

. گيرند می اورشليم را جشن معبدمکابی و پاکسازی  پيروزی يهودای
سيسه او در امپراطوری فارس دو  بر هامان پيروزی قوم ديادبو پوريم
 که تحتيان داما يهو، دکن می حمله  شيطان همواره به اسرائيل.است

ها حضور دارند و  جامعه ملتر ميان د خدا قرار دارند، هنوزمحافظت 
ر ملکوت دو آنها را  ددگر تا عيسی بازحضور خواهند داشت 

   .شان برقرار سازددموعو
 میقوانين علو ری درگير جهان مکانيکی دامروزه اغلب مردم به ق

تحت  ددر شعر معروف خو لؤل الکه جيمز راس که آنچه را دان گشته 
  : فراموش کرده اند،نوشت" بحران حاضر"عنوان 

  

  دآي میجويی بزرگ به نظر  توجهی انتقام بی
  سابقه  طور بی هر صفحات تاريخ اما بد

  يک قالب مرگ در تاريکی 
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  ر ميان نظام کهنه و کالم خدا د
  بر روی دار  دحقيقت تا اب

  بر روی تخت  دتا ابروغ د
  دياب میآينده تسلط  دار براما آن 

  و در پس مبهم ناآشنايی 
  خدا در سايه ايستاده 

   .چشم دوخته است دبر خو
  

چرا  ددار دو باالخره پيغام شخصی و قدرتمندی در کتاب استر وجو
نسبت به  دزن متعه  نمونه زيبايی از يک،روت دکه استر نيز مانن

روت ( "آيم میجايی که روی  هر زيرا" روت گفتهاين . خداست
استر (" مد هالک ش،مدو اگر هالک ش" :است  استر، نظير گفته)١:١۶
جهت و او آنها را  دنمودن درا تسليم خداون د هر دو زن خو.)١۶:۴

روت بخشی از نقشه عالی خدا برای . کارهای بزرگ به کار برد
و استر به نجات . جهان شود دهنده وارد  نجات،تا توسط آن داسرائيل ش
  . ددگر دمتول ددهنده بتوان تا نجات دائيل کمک کرقوم اسر
برای تحقق اهداف  درتمندهای ق فقير و ملکه از دهقانان دتوان میخدا 
کجا زندگی " اين نيست که سؤال .جهان استفاده کند ر ايند دعالی خو

 ،کنم میو کار  گیدزن برای چه کسی"بلکه " م؟کن میکنم و چه کار  می
 :آشنا هستيم مشهور سقراط اغلب ما با جمله" ؟مدم يا خداوندبرای خو

 د يکی ازهفت مر،با جمله پيتاکو دبدين ترتيب باي " .ت رابشناسدخو"
خدا به استر " .را بشناس دفرصتهای خو" :آشنا شويم حکيم يونان نيز

و استر از ؛ دنماي متدوی شده و او و قومش را خ تسليم تا دفرصت دا
موقعيتی مناسب "را  رس فرصتي بی وسآمبر .فرصت استفاده کرد اين

يک  اما برای ،تعريف کرده است" ن ناکامیدبرای به چنگ آور
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 فرصت برای ما موقعيت مناسبی است که . چنين نيستمتعهدمسيحی 
  .برای درک اراده او و انجام اهدافش

ی بزرگ از ها چنين تصور کنيم که زمان فرصت دما هرگز نباي
انگيز زيادی را به  ی هيجانها  فرصتامروزه خدا. دست رفته است

) ٣٠:٢٢ حزقيال( "شکاف رد نموده و را بنا ديوار" تا دده می قومش
 خدا نه. سازند درا نسبت به او متعه در صورتيکه خود فقط ،دبايستن
در  حتی ،رسهد م، محل کار،همسايگی ،ر خانهدر کليسا بلکه دتنها 

يگران تاثير گذاشته دتا بر  درشما را به کار ب دتوان میبستر بيمارستان 
 د کامال نسبت به او متعهشرط اينکه ، البته بهداهداف او را انجام دهي و

  . باشيد



  طرح پيشنهادی برای کتاب استر
  

  مشيت الهی در محافظت از قومش : موضوع اصلی 
   ١۴-١٣:۴: آيه کليدی

  

   ٢-١ های فصل –تاجگذاری استر  -الف
    ١ –عزل وشتی  -١
  ٢-تخت نشستن استربر  -٢
  

   ٧-٣ های فصل –محکوميت هامان  -ب
 ٣ -سيسه هامان د -١
  ۴ –خای دبصيرت مر -٢
  ٧-۵ – وساطت استر -٣
  

   ١٠-٨ های فصل – جشن اسرائيل -ج
  ٨ –يک فرمان تازه  -١
  ٩ -فاع مطمئنديک  -٢
 ١٠ – يک امتياز بزرگ -٣



  ۵فصل 

  !"نه: "گويد میملکه 
  ١استر فصل 

  
  گردد می خانوادگی منجر به يک بحران ملی عدم توافق

  

 نام فارسی او خشايارشا است که به .آشنا شويمشاه دابتدا با پا دبيايي
رش دپ .شود میتلفظ  Xerxesزبان عبری اخشورش و به زبان يونانی 

. کورش کبير و از خانواده سرشناسی بودربزرگش دداريوش اول و پ
مپراطوری پارس حکمرانی م بر ا. ق۴۶۵ تا ۴٨۶سال  اخشورش از

 تقسيم شده بود و هر "ساتراپ"به بيست او امپراطوری . کرد می
آنها را تحت کنترل مطلق شاه د پا مختلف و"یها استان"نيز به  ساتراپ

   .داشت دخو
که  دمغروری بو دآن روزگارمراغلب فرمانروايان  داخشورش مانن
  .بينيم میاو را دراين بخش  سه نشانه غرور

  

  ) ٩-١:١ استر(خرفروشی او  ف-١
پاش لذت  و  ريخت ی پرها فرمانروايان شرقی از ميزبانی ضيافت

تا آنها قدرت  ددا می فرصتی ها موقعيت يک از اين چون هر، دبردن می
 ، بهاين فصل در. بکشندمهمانانشان رخ را به  دو ثروت سلطنتی خو

و سياسی   میبرای مقامات نظا :شده استاشاره سه ضيافت 
 ،)اسوسبه زبان يونانی ( برای مردان شوشن ،)۴-١آيات (امپراطوری 

  و ديگری برای زنان شوشن،)٨-۵آيات (کاخ زمستانی پادشاه محل 
  . مسئول برگزاری آن بودکه وشتی ملکه ) ٩آيه (
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، درا به يکباره جمع نکر دخو اياالتمسئوالن  تمامشاه داحتماال پا
که درآن  دکناره گيرن دخوظايف ت شش ماه از ودبه م دچون الزم بو

 به احتمال قوی اخشورش طی .گشت میصورت امپراطوری تضعيف 
ای شش ماهه همه مقامات را بر اساس يک برنامه چرخشی به  ورهد

سپس آنها را دريک جشن هفت روزه جهت مشورت . آورد میشوشن 
 ١:١ استر نويسنده در. کنند هم تبادل نظر با دتا بتوانن دکر میجمع 

ای حضور  ر اين جشن يک هفتهدنيز گان دشاهزا که دنماي میاشاره 
  . داشتند

 حداقل نام شش جشن ديگر در اين کتاب ،در کنار اين سه ضيافت
با  هامان  جشن،)١٨: ٢(ضيافت تاجگذاری استر : ثبت شده است

 ۵های  فصل(و پادشاه  هامان  دو ضيافت استر برای،)١۵:٣(پادشاه 
و جشن ) ١٧:٨( درا شنيدن دان وقتی فرمان جدييد ضيافت يهو،)٧و

 داهداف ازلی خو شگفت انگيزاست که چگونه خدا). ١٩-١٧:٩( پوريم
م در حاليکه مرد ی عادی و روزمرهها را از طريق چنين فعاليت

  ).٣١:١٠قرن-١. ک.ر( بخشد می تحقق ،نوشند می و دخورن می
 دوری وجودر پس ضيافت برای اشراف و مقامات امپراطفی دچه ه
اما تاريخ اين کار را ، دگوي می دراين باره چيزی نمقدس کتابداشت؟ 

 تاريخ در کتاب )م. ق۴٨۵-۴٢۵( مورخ يونانی ،هرودت. دهد میانجام 
که اخشورش با  دنماي می اشاره کرده و بيان ها به اين ضيافت دخو

ر دپ. کرد میدرباره حمله احتمالی به يونان تبادل نظر  دبزرگان خو
 در .م. ق۴٩٠ر سال د و هبه يونان حمله کرد ، داريوش اول،خشورشا

تا  دش میر حاليکه آماده د .با شرمساری مغلوب شده بودجنگ ماراتون 
 حال پسرش .)م. ق۴٨۶(در گذشت  ،و انتقام بگيرد ددگراز ب به يونان
را  شا امپراطوری  ودبگير رش رادپ انتقام دباي که دکر میاحساس 
 دريزی کرده بو خشورش برنامها که دکن میت ادعا درو ه.بخشد وسعت
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 دتمام زمين را به يک امپراطوری واح"و کند تا به تمام اروپا حمله 
  ."دنماييل دتب

پلی  که اينست من دقص" :شاه اين بودد سخنان پا،تدطبق گفته هرو
 سپاهی را به مقابله با يونان ،و از طريق اروپات بزنم نوسپِلبر ِه
خاطراشتباهاتی که نسبت به پارسيان  ها به  از آتنیه اين وسيله،ب. بفرستم

 تدش شاه بهد عموی پا،آرتابانوس."  انتقام بگيرم،رم مرتکب شدنددو پ
گان و دو شاهزا دشاه اصرار ورزيداما پا. نقشه مخالف بود با اين

  .  از او پيروی کنند کهکرد دمقامات را متقاع
 خود، خشورش با ثروت و قدرتکه اتوجه داشته باشيم ست امهم 

ی ها ستون وقتی آنها .قرار دادتاثير  را تحت  میاشراف و رهبران نظا
های   و تختای های نقره حلقه های رنگارنگ آويزان از پرده ،مرمر

ی مرمر زيبا قرار داشت و ها روی سنگفرش ای را که بر طاليی و نقره
 جز تسليم در برابر به، ديدند مینيز پذيرايی پشت ميزهای طاليی را 

که شما  ای فروشنده دمانن .انجام دهند دتوانستن میيگری دپادشاه چه کار 
 پادشاه ،دهد میو شام گرانی به شما  دبر میرا به يک رستوران مجلل 

دانست که  می د خو،مغرور داين مر. نيز مقاومت آنها را شکست
   .بر انگيزدديگران  دوجو را در چگونه غرور
  میتوانست پيروزی نظا میاين نمايش تظاهرآميز ثروت نمتاسفانه 

م در حالی که . ق۴٨٠سپاه پارس در سال. پارسيان را تضمين کند
و  دو مار ش  در ساالميس  تار،دبو دنبر دپادشاه بر تخت نشسته و شاه

 ين ترتيبدا مغلوب گشت و بير پالتدم سپاه پارس .ق ۴٧٩درسال 
 اگر تا .راطوری جهانی پايان يافتر رابطه با امپدرويای اخشورش 

 را ١٨:١۶در امثال  دکه حقيقت موجو ددر اين دنيا باش دکنون يک مر
ل د و ،تکبر پيش رو هالکت است": آن اخشورش است، دآموخته باش

  ." مغرور پيش رو خرابی
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رتها از دق  میکه تما دبه خاطر داشته باشن دباي درتمنداشخاص ق
که همه چيز را تحت و تنها اوست ) ١:١٣روم ( دآي میجانب خدا 
 ،)۵-٣:٧جخرو(ر مصر درس را داين  دفرعون باي. دارد دکنترل خو

 با کفرگويی ر جشن همراهدبلشصر ، )۴-٣ يالدان(ر بابل دنصر دنبوک
و ) ٣٧-٣۶اش(ای اورشليم ه روازهد سنحاريب کنار ،)۵ يالدان( دخو

اعمال ( دندا خور او رها و کرم دکه مر میهنگا اول اغريپاس هرود
 در ،که در موضع قدرت استشخصی هر . ندآموخت می ،)٢٣-٢٠:١٢

  . همه است دکه عيسی مسيح خداون چرا دباش میدستوردهی دومين 
  

  ) ١٢-١٠:١ تراس( خواری او  مشروب-٢
ف د چرا که هدگير میيده د را نا مینظا موضوعات مقدس کتاب

در خاتمه ضيافت  .است ن استردش ملکه چگونگی نويسنده توضيح
) ١٠:١اس (" دلش از شراب خوش شد"که اخشورش  دهفت روزه بو

اما او ، دش را به ميهمانان نشان دها تا ملکه زيبايی دفرموو امر 
 بی حرمتی از سه نظر دبه سهم خو واکنش ملکه البته. اطاعت نکرد

را به چالش درت يک مردداشت که ق د در اينجا زنی وجو:بود
، و رعيتی که دکن می سرپيچی سری که از اوامر شوهرشهم ،دطلبي می

 ،شده شاه بسيار خشمناکدپا" ر نتيجه د. گيرد حکم پادشاه را ناديده می
  .)١٢آيه (" لش مشتعل گرديددغضبش در

 درتمندشاه قدکه اين پا دشوي میبا مطالعه کتاب استر متوجه 
 ی راحتخيلمشاورينش . شد جز خو کنترل کندتوانست همه چيز را می

گرفت که بعد پشيمان  میای  او تصميمات عجوالنه. بر او نفوذ داشتند
او در . آمد به خشم می ،شد میخواست انجام ن میآنچه که  و وقتی دش می

يک امپراطوری فرمانروای او . پذيربود  تملق و چاپلوسی آسيبمقابل
ر جبا از دغضب باش يردکسی که " . خودش نبودارباباما  دبو دقدرتمن
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از تسخيرکننده شهر  دمالک باش دکه بر روح خو هر است و بهتر
ر شوشن بنا د اخشورش قلعه بزرگی .)٣٢:١۶امث (" افضل است

 دکسی که بر روح خو" .را بسازدداما نتوانست شخصيت خو، دکر
ه شاه ن .)٢٨:٢۵" ( مثل شهر منهدم و بی حصار است،تسلط ندارد

  .  عطشش راخشم خود را مهار کند، نهتوانست  می
 و به بررسی الکل و نيمبهتر است بحث را در اينجا متوقف ک

که حتی بيش از  دعصبانيت بپردازيم که دو نيروی قدرتمندی هستن
  .اند اطالعات آماری برای جامعه ما مخرب بوده
 ميهمانانش را وادار به گرچه اين کار پادشاه خوب بود که

خاطر  را به توان او می سختی به، )٨:١اس ( دکر میخواری ن مشروب
. کردحسين  ت،داد قرار دخواری خو نمونه بدی که با عادت مشروب

آن  اما بر دکن می نامرخواری  به پرهيز کامل از مشروب مقدس کتاب
ات مشروبقوم اسرائيل در طول مهاجرت دربيابان . نمايد می ندتاکي

که وقتی  دنو کاهنان تعليم يافته بود) ۶-۵:٢٩تث ( نددنوشي می نالکلی
-٨:١٠الو (  ننوشندات الکلیشراب يا مشروب، دکنن میمت ددر خيمه خ

ن دخور در موردبلکه حتی  خواری تنها جهت شراب  نهها  نذيره.)١١
 د اگرچه خداون.)٣-١:۶داع( دندهای انگور هم منع شده بو پوست يا دانه

ر در حال حاضر داما ، دنوشي می شراب  بودما عيسی وقتی بر زمين
ر ديسی  عدکنن میاشخاصی که ادعا  . است"کامال پرهيزگار" داين مور
 که اوکنند  میحتی اشاره   نمونه آنهاست و در مجالس،خواری شراب
زيرا به " :کنند توجه ١٨:٢٢به لوقا  دباي، ديل به شراب کردآب راتب

". از ميوه مو ديگر نخواهم نوشيد ،گويم که تا ملکوت خدا نيايد میشما 
 دشان مانن گیداين فکرم که آيا اين اشخاص در هر زمينه از زنمن در
احتماال چنين ( "کنند مینمونه او پيروی "مت و قربانی از دخ ،دعا

  ).نيست
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اشخاص  هستند، های الکلی  نوشابهخريد اغلب تبليغاتی که مشوق
محبت به تصوير های پر از صفا و  را در محيط دشيک و تابع م

 خواری شراب" که دنگذار میتاثير را  رکانه اين و به طور زيدنکش می
و  ،کاران اجتماعیددم ،اما شبانان. فنددو موفقيت مترا" در محافل
های  گیدآنها مستقيما زن. دهند دست می بهرا  تصوير متفاوتی پزشکان

های تحت آزار و   خانواده،ن و اذهان از بين رفتهد ب،زناشويی متالشی
که  دچيزی هستن توام با آن  که اغلبدان يدهدرا  فروپاشيدههای  گیدزن
  . ندخوان می" در محافلخواری  شراب"م دمر

ن انسان در بد که الکل هبال گفت بيس  میيدق ير و مربیدکانی مک م
الکل رخوت زاست و . ر باک بنزين اتومبيل نداردداز شن   میست کد

 خواری شرابد در مورمقدس کتاب .ويرانگراست نه مغذی ،نه غذا
 اش ،٣۵-٢٩ ،٢١ -٢٠: ٢٣ ،١٧:٢١ ،١:٢٠امث ( دهد می هشدار
، ١٨:۵ افس ،١١:۵قرن -١، ١۴ -١٣:١٣ روم ،٣۴:٢١ لوقا ،۵:١١

 يطانیدرهر دانه انگور ش: " گويد می  قرآن و حتی،)۵-٣:۴پطر -١
  ."نهفته است

خواری اين است که به هيچ  اجتناب ازمشروببرای بهترين راه 
اول : "دهد می المثل ژاپنی هشدار ضربيک . وجه مشروب ننوشيم

 دگير میيگر را د مشروب ،سپس مشروب، دگير میانسان مشروب را 
: موئيل پادشاه به او تعليم دادلمادر ." گيرد میمشروب انسان را  دو بع

که شراب  دشاي می پادشاهان را ن،موئيللای  دشاي میپادشاهان را ن"
  .)۴:٣١امث (" بخواهند و نه اميران را که مسکرات را دبنوشن

 دو اما عصبانيتی که اخشورش پادشاه نسبت به ملکه محبوب خو
اگر پادشاه . بود دمور  بی بچگی و کامًال،ناشی از جهالت، دابراز کر
مقابل  رد را دخواست تا زيبايی خو میهرگز از زنش ن، دهشيار بو
ا غرور او بهترين ر. مست حاضر در مجلس به نمايش بگذارد بزرگان
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چطور ، دامر کن دتوانست به زن خو میاو ن از او گرفت چرا که اگر
که وشتی در حضور  از آنجاتوانست به ارتش پارس فرمان دهد؟  می

عزت تا  دکر میکاری  دشاه باي، دبزرگان پادشاه با او مخالفت کرده بو
  . را نجات دهد دنفس و وجهه خو
 ديشتر ثابت کر عصبانيت او ب.و اخشورش مقصربود حق با وشتی 

و سازد را نابينا   چشمان ماتواند می عصبانيت .ر اشتباه استدکه 
 .تفاوت گرداند بی ،ی ما را نسبت به آنچه خوب و اصيل استها لد

: به دوستی نوشت) ١۴٩٢-١۵۵٧( شاعر ايتاليايی ،پيترو آلتينو
 و دگريزن می چون در چنين مواقعی، دکور و احمقن مردان عصبی"
ر د، دکن میهای عقل را غارت  سرمايه غضب تمام،سرشانرغياب همد

اگر ." ماند میزندانی باقی  ددر غرور خو قضاوت درستکه  حالی
 پارس پرجبروتشاه دپا، اين شخص کسی جز د زندانی غرور بوکسی

  . بودن
در دل هر  دکه باي ددار در مقابل گناه وجودسی دخشم مق، دبی تردي

در ما نيز  دحتی خداون .)٩:١٢ روم(باشد شخص روحانی مشتعل 
 ما خشمقت کنيم که د د اما باي.)۵:٣مرقس ( نشان دادمقابل گناه، خشم 

 بعضی اوقات .)٢۶:۴افس ( نگردده دگناه آلو دخوبه  ،به گناهنسبت 
ست نيخشم ناعادالنه ، چيزی جز ناميم می"  عادالنهخشم" آنچه را که ما

 را با قتل يکی عيسی عصبانيت .دهد می تغيير چهره ر لباس عدالتد که
مانع  دتوان می خشمکه  دده میو پولس هشدار ) ٢۶-٢١:۵متی (دانست 

   .)٨:٢ تيمو١( دددعای ما گر
 غرور را تقويت ،د پس از رش خشمو، دکن می را تغذيه ، خشمغرور

خلق  کج دمر: "دهد میهشدار چنين  ١٧:١۴نويسنده امثال . نمايد می
 شاه . مناسب اخشورش استکامًال  عبارتی که،"نمايد میاحمقانه رفتار 
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 د اينچنين احمقانه خوی از اعمال،به جای عصبانيت نسبت به وشتی دباي
   .گشت میخشمگين 
که انجيل  خاطر نشان سازم خواهم می ،قسمت  از پايان اينپيش
 کمک کرده ،که موعظه و اطاعت شده نيادر هرجا از دمسيح  عيسی

 دممکن نيست که يهو هيچ" .گشته و ارتقاء يابند در اجتماع آزادتا زنان 
 زيرا که همه ،نه زن و دنه مر و دنه آزا نه غالم و يا يونانی و دباش

 ما هنوز راهی .)٢٨:٣غال(" باشيد می يک یمسيح عيس ردشما 
تا حدی  اما ،کليسا بشناسيم پيش داريم تا ارزش زنان را در ردطوالنی 

آزادی زنان از اسارت ظالمانه ر زمينه داز اثر تأثير انجيل، جامعه 
مت به ايشان دی عالی برای زندگی و خها پيشرفت نموده و فرصت

   .دهد می
  

  ) ٢٢-١٣:١اس ( جويی او  انتقام-٣
 را انسانکه  دگرد می دسم قدرتمندی آزا، دشو می  می زخوقتی نفس

نسبت به خدا سرسپرده و که  که هرگز زمانی ددار میبه کارهايی وا 
: نويسد  میدمقاالت خو کن دريفرانسيس ب. ددا می انجام ن،فروتن بود

که  ددار میيش را تازه نگه ها  زخم،مردی که به دنبال انتقام است"
 اخشورش  اگر."را شفا داده و نيکويی را به جا آورد توانست آنها می

را عزل دهرگز همسر خو، دکر میو به اين موضوع فکر  دهوشيار بو
  . تر از اخشورش عمل کرد ه هرحال وشتی با شخصيت ب.کرد مین

مشاور داشت که در زمينه مسائل مملکتی او را  پادشاه پارس هفت
 آنها همچنين .ديک شوندبه تخت او نز دو حق داشتن دندکر می راهنمايی

را دتا موقعيت خو دکنن چاپلوسی شاهدپا برای که چگونه ددانستن می
مخبر "عبارت . از او بگيرند دخواهن میکه  و آنچه را دتثبيت نماين

شناسانی  ستارهکه آنها  دده می نشان )١٣آيه ( "ها ن نسبت به زماندبو
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نيز ها  از ساير پيشگويی ها مشورت داده و ستاره دبا رصکه  دندبو
مردانی  شرقی به چنين در آن زمان فرمانروايان .کردند میاستفاده 
  و ارتشی، دولتی،شخصی مسائلرباره د رهنمودهايی تا  دندوابسته بو

 ٧:۵ و ٧:۴ و١٧ ،٢:٢،١٠ ،٢٠:١دانيال . ک.ر(د نبه آنها بده
،١١،١٧(.  

 ازهفت مشاورش درباره ، عواقب نااطاعتی وشتی از نگران،پادشاه
رباره دآنها  اولين نکته اينکه .تی کردسؤاال ،انجام دهد دآنچه که باي

بلکه نسبت شاه دنسبت به پا وشتی نه تنها :نددکر می اهميت اتفاق مبالغه
به  ميهمانان ترتيب وقتی يندب. امپراطوری خطا کرده است به تمام
 که ملکه نسبت به شوهرش گفت دبه همه خواهن، دندبرگر  دخانه خو
زنان ا مپراطوری  .بوده و عواقب اين کار ويرانگر است نامطيع

شان شوهر رمقابلد  همسران میمردان را تحقير کرده و سرکشی عمو
ن خاطرنشان يمفسر( دافتادخواه به جريان مردان ر مقابلد و زنان

زنان در حالت " به معنی ١٧:١در استر" زنان"که واژه  دسازن می
ر سطح اشراف د زنان ١٨در آيه " ها خانم"  درحاليکه  است"کلی
 دکردن می نقش بازی یآميز اغراق اين مشاورين بطورزيرکانه و. )است
وابسته  دمهم جلوه داده و شاه را بيشتر به خورا  دهمچنين خو و
  .نددکر می

 ،دکر وشتی نا اطاعتی وقتی ؟د جدی بودتا اين ح واقعًاموقعيت  آيا
 :گفتند میچه  د با خورضيافتدگان و اشراف د شاهزاديکن میفکر 

او  همسر! ماست درست مانندشاه نيز دگی زناشويی پاد زن،خوب"
است که پادشاه قدرت و  دبعي." کند می و کار خوبی درا دار خود تفکر

 اگر فقط داد میر سراسر امپراطوری از دست درا  داعتبار خو
ای  که کار احمقانه پذيرفت میانداخت و  میباال  دهايش را با لبخن شانه
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 د اما خردمن،دشو میآشکار  غضب احمق فورًا" .داده است انجام
  .)١۶:١٢امث (" پوشاند میخجالت را 
که وشتی را عزل و ملکه  د پادشاه را نصيحت کردن،حکيم دهفت مر

ل د ردکه چنين کاری  دندآنها وعده دا. سازداو يگری را جايگزين د
خواهند بيشتر به شوهرانشان احترام  زنان امپراطوری ترس افکنده و

 آيا با حکم پادشاهان و وضع قانون اما آيا اين چنين است؟. گذارد
يابد؟ آيا تنبيه وشتی محبت  می  تغييرها  دلها  و پارلمانها درهمايش

کرد؟ آيا با فرمان  میپارسی را نسبت به شوهرانشان بيشتر زنان 
 ِدچگونه هفت مرد؟ شو می د محبت واحترام ايجاها لد در ،انسانی

ر د و ،لد چنين سنگ،با وشتی در برخورد دتونستن میظاهر حکيم  به
چنين  دتوانستن میند؟ چگونه احمق باشچنين ارزيابی زنان امپراطوری 

و  درت قانون برای تباهی يک زن استفاده کنندکه از ق دخو باشن درنده
 ؟ آنهاد قرار دهندتهدي در امپراطوری موردها را  خانه تمام آرامش

 و دعمل کنناخشورش  د تا مانندندکر میشوهران را تشويق 
اس ( دينهايشان را بر اساس حکم هيئت اجرايی اداره نما خانواده
 به ٣٣-١٨:۵سيان سر اين امر با مشورتی که پولس در افد چق.)٢٢:١

  !است در تضاد ،دهد میزنان و شوهران 
و در پی غرور زخم  دته بوفروخا شاه که از عصبانيت و خشم بردپا

 دنموو وشتی را عزل  دبا نصيحت آنها موافقت کر، دبو دخورده خو
تا  دفرستا اسر امپراطوری سربهرا  د او قاصدان خو.)٢١-١٩:١اس(

 غيرقابل اجرا و ،که غيرضروری  می حک،حکم سلطنتی را اعالم کنند
و  دکن دتا آنها را تايي ددادن می را به اخشورش ها فرمان. ير بود تغييرناپذ

-٩:٣( د فکر کن،دهد میرباره آنچه انجام د تا دکر مینأمل او هرگز ت
   .يگری برای غرور اوستدليل د و اين .)١٢
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ر عوض جهت د ،دشاه بالفاصله برای وشتی جايگزينی پيدا نکر
و وقتی به  بار روبرو گشت خفت و با شکستی دانه شوحمله به يونان ر
و  دبرآم د ارضای گرايش شهوانی خو ور پی تسکيند خانه بازگشت

حرمسرايش را با نامزدهای  ،ر جستجوی ملکه تازهدينوسيله دب
رمانبردار فنه فقط تابع و  طوری اوزنان امپرا. کرد گوناگون پر

 هرچه .نددلذت آنها نيز بو برای" رانی ابزار شهوت"بلکه  ،مردان
به ذات او پی بيشتر ، دسيارا بشن گی اودفلسفه زن و اخشورش بيشتر
  .بريد می

بسياری از  .افتاد چه اتفاقی وشتی  که برایدگوي می نمقدس کتاب
 است که اردشيرر د ماآموستريس اوکه  د عقيده دارنمقدس کتاب محققين

که استر در آن زمان  داحتمال دار. م حکومت کرد. ق۴٢۵ تا۴۶۴از 
رطول سلطنت دچون آمستريس ، دهم مرده باششايد غضب و يا  مورد

  .ر نفوذ زيادی داشتدپسرش به عنوان ملکه ما
  سالیشد، د متول۴٨٣ر سال د )ارتحشستا: مقدس در کتاب(اردشير 
که  داحتمال دار.  اول استر شرح داده شدفصلر دگ بزر که ضيافت

وست نداشت دو از اين رو  ر آن زمان به پسرش باردار بودهد وشتی
که در زمان عزرا  د بو اردشير، پسر او.رحضور مردان ظاهر شودد
 )۶:١٣ ،١۴:۵ ،١:٢(و نحميا ) ١:٨ و٢١ و١٢-١١ و ١:٧،٧(

  . کرد  میفرمانروايی
و دماجرای  داست که وار آن زمان اکنون ،در هر صورت

و  ديان متنفر بودهامان مردی که از يهو: نمايش شويم شخصيت کليدی
  .استر زنی که قومش را رهانيد





  ۶فصل 

  جديدملکه 
  

شاه دخای برای نجات جان پادو مر دشو میهمسر پادشاه  استر
  کند میريافت ندپاداشی 

  

 Christian and Missionaryسس سازمان ؤ م،سيمپسون.  بی.یِا

Alliance و وقتی فرصت  دکن میرا آماده  د خوانقهرمان خدا" :هگفت
قرار داده و دنيا  درا در جای خو  در يک لحظه آنها،دشو میمهيا 

  ." اند که آنها از کجا آمده دشو میمتحير 
  را نيززنان قهرمانکه خدا  دتوانست اضافه کن میدکتر سيمپسون 

 به دنقش خو از جانب خدا برای  استرشک چرا که بی دساز میآماده 
شرايط غافلگير و يا  خدا هرگز توسط .گشت  آمادهديدج ملکه عنوان

 رمصرداو يوسف را  .ددگر میمين آماده ندخا دچار کمبود
و ، ن ونحميا را درشوش، حزقيال ودانيال را در بابل،)١٧:١٠۵مز(

  .  داشتاستر را برای خدمت به يهوديان در امپراطوری پارس آماده
ر امور دست خدا را سه بار د حداقل ،دخواني می را فصلوقتی اين 

   .بينيد میخيل د ها انسان
  

  ) ۴-١:٢اس ( موافقت پادشاه -١
. گذشت می ،دکه وشتی عزل شده بو تقريبا چهار سال از زمانی

عليه يونان  را بر د خو سهمگيندت نبردر طی اين مداخشورش 
 وقتی .گشتاز خفت به خانه ب  با،و به جای عزت دکر میرهبری 

 ،بررسی قرار داد درا نسبت به همسرش مور درفتار عجوالنه خو
اگرچه او حرمسرايی پر . گشت وباره زندهدبه وشتی  نسبت احساساتش
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 ميان عشق و ارتباط. ست داده بودداش را از   اما ملکه،از صيغه داشت
 غنای پايدار يک ای با هيجان گذرا و لحظه .دارد دجنسی تفاوت وجو

   .العمر يکسان نيست ارتباط مادام
شاه قرار دالتفات پا دوباره موردشاه از اينکه وشتی دمشاورين پا

  زندگی،گشت میباز د چرا که اگر او به تخت خود نگران بودن،دگير
که وشتی را  دبه هر حال آنها به پادشاه گفتن. افتاد میشان در مخاطره اي

شاه دگی مشاورين پادفراتر از زن ای اين امر مسئلهر داما . کنار بگذارد
شک   بی.داشت لبه چوبه دار قرار نيز بر دقوم يهو بقاء چون دخيل بود

و احتماال با هامان  دکر میيان وساطت ندوشتی ملکه به نفع يهو
  .نمود میهمکاری 

که  دکردن دپيشنها ،شاهدجنسی قوی پا ميل ازآگاهی مشاورين با 
ختران دکه شامل زيباترين  د را تشکيل دهحرمسرای جديدی
 ،گاندکه برن دنبو "انتخاب ملکه زيبايی" عمل اين. امپراطوری باشد

اين زنان جوان را برخالف  .کسب افتخار را داشته باشندفرصت 
 .تا جزئی از حرمسرای سلطنتی گردند دخواندن می فرا دخواست خو

 او نيز به بقيه، دپادشاه هر شب شريک جنسی جديدی داشت و صبح بع
شاه قرار دالتفات پا دکسی که بيش از همه مور. گشت می ها ملحق صيغه
های هزار و يک  قصه شبيه اين عمل. گشت میتازه او   ملکه،گرفت می

ای  ر آنجا شهريار هر روز با زن تازهدشب است با اين تفاوت که 
 کشت و بدين وسيله مطمئن میاو را  دو صبح بع دکر میازدواج 

   !کند میگشت که آن زن به او خيانت ن می
که  زمانی ،زيبا ختراندبسياری از اين  که چگونه کنم تجسم میمن 
 .نددکر میرا پنهان دخو ،برندبتا آنها را  دندآم می شاهدپا ماموران

روغ گفته و منکر دل شکسته به ماموران دران دران و پدشک ما بی
با  ددادن میعضی دختران ترجيح ب دشاي. که دختر باکره دارند دندش می
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گی دتا اينکه با يک عمر زن دازدواج کنن دهر مردی که در دسترشان بو
در ، دشاه بودندچون با پا .شاه زندانی باشنددر حرمسرای پادنوميدانه 

شاه داگر پا .واج کنندداز دتوانستن میيگر ند و متعلق به او بودندواقع 
حبس و تنهايی در گی توام با د زنمحکوم به ،گرفت میآنها را ناديده 

 اما شادی . آيا احترام داشتند؟ شايد.گشتند میحرمسرای سلطنتی 
  .چطور؟ خير

آن را به هرسو  ؛است دست خداوند ردل پادشاه مثل نهرهای آب د"
 معنی نيست که خدا اين بدان. )١:٢١ امث( "گرداند می بر دکه بخواه

 يا اينکه خدا حرمسرای دبپذيرتا اين نقشه را  داخشورش را مجبور کر
خدا  منظور فقط اين است که .کند می دپادشاه يا آزار جنسی زنان را تايي

اين موقعيت  رد را ايشانطوری  د باشنبدون اينکه مسبب گناه آنا
  . که اهداف خدا را تحقق بخشيد دنکه تصميماتی گرفت دهدايت نمو

 الی اتخاذحکومتی و مر سطوح باالی دکه امروزه  تصميماتی
ر حاليکه آنها به د ،گی روزانه قوم خداستدور از زندنظر   به،دشو می

خوب است بدانيم که خدا . گذارند میما و کار خدا تاثير  تعدد بر مطرق
ر نيست مانع اهداف او دقا  مینشسته است و هيچ تصمي برتخت خود

 و آسمان دو با جنو شوند میشمرده  ساکنان جهان هيچ و جميع" .ددگر
ست او دو کسی نيست که  دنماي میعمل  دسکنه جهان بر وفق اراده خو

   .)٣۵:۴دان (" کنی میکه چه  ديا او را بگوي ددار را باز
برای فرزندان خدا هيچ يک از " :گويد ن مین اسپرجِدچارلز َه

گرچه ." از آموزه حاکميت الهی نيست تر بخش ی او آرامشها ويژگی
 ای از اسرار قرار دارد، ر اين آموزه، در هالهدانيم مسائل بسياری د می

 جهان خودش ، حاکم برقابل تصور است که خدای قادر مطلق اما غير
 او همه چيز را تحت ،حکومت خدانشناس يک امورر دحتی . نباشد

  . کنترل دارد
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  ) ١٨-۵:٢ اس( انتخاب استر -٢
ر کنار د که شويم شنا میپسرعموی استر آ ،خایداکنون با مر

 ردرا  ست خداديگر دبار  . بازيگران اصلی اين نمايش هستند،امانه
ثر ؤ مبه عوامل .بينيم می کار ردداشتنی  وستدزن يهودی  گی ايندزن

   .توجه کنيد
  

ر اين دخای پنجاه و هشت بار دنام مر .)٧-۵:٢اس(خای دنفوذ مر
 ،۵:٢(به او اشاره شده " يهودی" عنوان باآمده است که هفت بار کتاب 
 درميان قيس، ،او  جد.)٣:١٠ و٢٩:٩،٣١ ،٧:٨ ،۶:١٠ ،۵:١٣

م از اورشليم به . ق۵٩٧در سال  دکه طی دومين تبعي سدبويهوديانی 
 ۵٣٩در سال  ،کورش پادشاه پارس. )٢۴ پادشاهان -٢( دندبابل آم
 دکه به سرزمين خو دبه يهوديان اجازه دا دو يک سال بع دبابل ش دوار
 ندددا  پاسخ مثبت به اين بازگشتنفر ۵٠ر٠٠٠ و حدود دگردناز ب
اما  دبرگشتن به اسرائيل دی بعها يان طی سالدساير يهو .)٢:١ عزرا(
  .گرفت در پايتخت پارس بماندخای تصميم دمر

، دساختن میشوار ديان دها زندگی را برای يهو در حاليکه بابلی
سرزمين ر دو بسياری از يهوديان  دتر بودن پارسيان با بيگانگان ماليم

موقعيت  خای دارای يکدباالخره مر. پيشرفت کردند داسيرکنندگان خو
  احتمال.)٢١:٢اس( نشست میشاه دروازه پادم دو  ددولت ش اداری در

، دست آورده باشده ب تاجگذاری استر موقعيت را پس از که اين ددار
احوال   تا ازکرد رفت و آمد می زنان  حرمسرای دردچرا که او باي

ر حاليکه اگر او يکی از د .)١١آيه ( اش با خبر شود واندهختر خد
حتما به اطالعات درونی دربار دسترسی ، دشاه بودمامورين پا

   .داشت می
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 نام .)١۵آيه ( خای بوددخترخوانده مرد خترعمو و نيزداستر 
" به معنی سه َدَه او نام عبری و" ستاره"  به معنیاسترفارسی او 

يی شبيه ستاره ها  گلد اين که درخت موْرقابل توجه(است " دموْر
يک . شاه بردنددرا به حرمسرای پا وی که دبو زيبايی او زن. )دارد

ی خوب و ها برگ دشاي زيبايی" :گويد میالمثل انگليسی  ضرب
که توانيم تجسم کنيم  می." اما ميوه تلخی دارد، دای داشته باش فريبنده

از اينکه زيبا  دخوردن میامپراطوری تاسف  ردچطور زنان جوان 
  !اند  شدهدمتول

م در اين داستان اين است که مرد د کليدی موجوعوامليکی از 
کارکنان کاخ زمانی  .ند هستاستر يهودی خای ودمر ددانستن میشوشن ن

 و ،)۴:٣(. دانستند که مردخای يهودی است که خودش آن را گفت
از  ،دعوت کرداو و هامان را  ،ومين ضيافت وقتی استردر دشاه دپا

  .)٧ فصل( اين امر آگاهی يافت
 اوال اگر استر .سازد میاين حقيقت ما را با بعضی مشکالت مواجه 

غذای  دتوانستن میشک ن بی، دزدن میرا پارسی جا  دخای خودو مر
اگر آنها فقط . و شريعت موسی را اطاعت کنند درا بخورن دحالل خو

 قوانين چه برسد به ،نددکر یمغذايی را رعايت  دوا مقوانين مربوط به
 مليت حقيقی آنها به ،جداسازی خويشتن و امور عبادتیمربوط به 

 دگی خودت يک سال آمادر مداگر استر . گشت میسرعت فاش 
 دايمان خو) ٧:٣و  ١۶:٢( ر طول چهار سالی که ملکه بودديا ) ١٢:٢(

   .گشت می پنهان کاری او نمايان ،دکر میرا رعايت 
 و اين عمل گناه درا پنهان کن دمليت حقيقی خو درهرکسی حق دا

 دداشتن حق، دپرسي مینخای و استر تا وقتی کسی از آنها دمر. نيست
 که اين دندش می متوجه مداگر مر. کنند  را مخفید خول و نسباص
هيچ کس به آنها . يافت میکارشان پايان ، دان خترعمو و پسرعمو غريبهد



  متعهد باشيد ٩۶

 96

هميشه همه حقايق را  الزم نيست": ههنری نوشت ويمت. روغ نگفتد
که  بار است  تاسف،با اين حال." دروغ گفت دگفت اگرچه هيچگاه نباي

  .نددکر میخدای اسرائيل را به آن قوم معرفی نخای داستر و مر
توان  میشيوه زندگی غيرحالل آنها چه رباره د .شاند ترفنازاين 

 و با مرگود برای مدتی معين عطا شده بگفت؟ اگرچه شريعت موسی 
اما در آن موقع هنوز جاری بوده و ، درسي میمسيح بر صليب به پايان 

وستانش ددانيال و  .رفت تا از آن اطاعت کنند میاز يهوديان انتظار 
 دکردن میقيق شريعت را رعايت دبطور ، دزيستن میر بابل دکه  میهنگا

س چرا او  پ.)١دان( دشان برکت دا آنها را به خاطر وفاداری دو خداون
ر تحقق دباز هم از آنها  خای و استر را ناديده گرفت ودوفايی مر بی

  اهدافش استفاده کرد؟ 
يک  د مشکل ديگر وجو،تر از شيوه زندگی آنها  جدیاما حتی

. ست ایدواج او با يک غيريهودر حرمسرا و سرانجام ازديهودی 
از  بلکه ،نامشروع جنسی شريعت موسی نه تنها از هر نوع رابطه

) ۴-١:٧ تث ،١٨ الو، ١۴:٢٠،١۶:٣۴ج خرو( نيز ی مختلطها واجداز
يان دواج يهوداز مشکل دو عزرا و نحميا باي، دآور می به عمل ممانعت

 ،٣٠:١٠ نحميا ،٩-١٠ عزرا( نددکر میيان را حل دبا غير يهو
تا زن  دختر يهودی پاک اجازه داد اما خدا به يک .)٢٧-٢٣:١٣

  .ددران گر وت شهی غيريهودی وشاهدپا
انتخاب ملکه " کل اين اقدام را ،مقدس کتاباز پژوهشگران  بعضی
که احتماال  ددانن میو استر را حريفی  ر سرتاسر امپراطورید "زيبايی
خای دمر  کهدنماين می دتاکي  آنها همچنين.گشت می آن مسابقه دوار دنباي

 خواست شخصی نفوذی در میچون  داو را تشويق به اين کار نمو
رست داين تفسير  دشاي .امپراطوری جهت مواقع سختی داشته باشد

داوطلب  زنان که دکنن میان احساس پژوهشگراگرچه ساير . باشد
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بلکه ماموران مخصوص پادشاه آنها را انتخاب و جمع ، دندش مین
توان  میکه ن ددانستن میچون همه  ددزديدن میدختران را ن. کردند می
الزم نيست  . يک فرمانروای شرقی مقابله کردنحو مطلوب با خواسته به

 د چرا که شرايط موجو،محکوم کنيم داستر را برای آنچه که اتفاق افتا
و خدا از آن شرايط برای خيريت قومش  ددر کل خارج از کنترل او بو

  . استفاده نمود
بازمانده  نا اطاعتیو  ،دورانر آن د د قوم يهووضع نابسامانوقتی 

 گی غير روحانیدشيوه زننيز و ، راطوری پارسر امپديان ديهو
آور است که نام خدا  تعجبباز  آيا ،مکني می بررسی و استر را خایدمر
 دس خدا را با وجودنام مق د؟ آيا انتظار داريباشد ذکر نشده اين کتاب در

  سی بشناسيد؟ دم غيرمقدچنين مر
  

درست همانطور که يوسف در  .)٩-٨:٢ استر(تشويق هيجای 
استر نيز ، دالتفات يافتن) ٩:١دان (دانيال در بابل  و) ٢١:٣٩ پيد( مصر
 خدا بقدری بزرگ است که حتی .توجه قرار گرفت دشوشن موردر
هيجای غيريهودی . محافظ حرمسرا نيز کار کند فکر ل ود در دتوان می

اسرائيل را خدای حقيقی  او. شاه بوددت وتفريح پااو شغلش تدارک لذ
ای که خدا برای  ر برنامهدرا   مینقش مه، اينوجود  با .شناخت مین

حتی امروزه نيز خدا در جاهايی که .  بازی کرد،يده بوددقومش تدارک 
  .کند می عمل ،کنيم او غايب است میمن و شما فکر 
های تا زن داشت" معالجات زيبايی"يک سال  تدهيجای به م

ی غذايی ها ژيمر  شاملاين کار،. دکن آمادهشاه دپا  را برایحرمسرا
يک رشته  و احتماال مخصوص آرايش وسايل عطرها و استعمال ،معين
يعنی ، دکار انجام دهن يک تا دنشد می آنها تربيت .شد میرباری دآداب 

نحو رضايت او را جلب   کسی که به بهترين.شاهدارضای تمايالت پا
" معالجات خاصی"هيجای طبق مشيت الهی  .شد می همسرش ،دکر می
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خانه برای او و کنيزانش در نظر  ردو بهترين جا را  دستر دابه ا
   .گرفت

  

هرگز ، دنبو ديهو داگر استر از نژا .)١١-١٠:٢اس ( مليت استر
سکوت اين پسرعمو و . توانست اين قوم را از قتل عام نجات دهد مین
چون خدا با آنها  د هدايتی از جانب خدا بو،مليتشان د درمورخترعمود

فراوانی   میسا د اشخاص ض،يانددر دنيای غيريهو .شتکار خاصی دا
  ايمنی شخصی،خای از اين کاردو احتماال انگيزه مر دداشتن دوجو
خای داستر و مر. ای بزرگتر داشت اما خدا نقشه. دشان بودخو
تا قوم  دخدا از آنها استفاده کر اما، گی کننددآرامش زن در دخواستن می
  . را زنده نگاه دارد ديهو

  

شاه دختر برای پاديک  هر شب .)١٨-١٢:٢ اس(شاه دپا دييأت
و  دند فرستا میها  خانه مخصوص صيغه را به  و صبح اودآوردن می

و  دآور میمگر اينکه او دختر را به خاطر  دشاه نبودديگر هرگز با پا
 اخشورش را به ،نیدرانی مهارنش چنين شهوتعاقبت . خواند میفرا 
يگری ديک دختر را از  در نبودتماال قاکه اح دکر میری خسته دق

تر دکه زيا دبو ای ناشناخته  بلکه شهوترانیدنبو اين عشق. تشخيص دهد
  . گشت میکمتر ارضاء ، دش میو هرچه بيشتر تسليم  دطلبي میتر دو زيا

شاه او دپا و وقتی يافت می  التفات،ديد میکس که او را  هر داستر نز
 عاقبت کسی .نشان داديگر دبه زنان  بتنسبه او تمايل بيشتری  درا دي

وست دشاه استر را دپا" عبارت .دکه جانشين وشتی شو درا يافته بو
ای پاک و  که اخشورش ناگهان با عاطفه داينگونه تعبير شو دنباي" داشت
 اين جمله را مقدس کتابهای  ترجمهيکی از . شده عاشق استر شد وقف
ت به ساير زنان بيشتر مجذوب پادشاه نسب ،حال" :کند میبيان  بهتر
چرا که  دبو داين واکنش از جانب خداون .)١٧آيه (" گشت استر
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قومش شفاعت  برای دتا بتوان دباش سلطنتی ر کاخدخواست استر  می
اعمال ( "خداوندی که اين چيزها را از بدو عالم معلوم کرده است" .کند

١٨:١۵(.  
و آنچه  جای سپردهرا به دستان هي ددرخور توجه است که استر خو

 دانست و میشاه را دو عالقه پاسليقه  هيجای .داد میگفت انجام  میاو 
چون او بسيار . آراست می  مطابق آن او را،وست داشتداستر را  چون

که " وسايل اضافی"به ، دبو" خوب صورت و نيکو منظر"زيبا و 
  ).۶-١:٣ پطر -١. ک.ر( احتياج نداشت دساير زنان نياز داشتن

 ديدو او را ملکه ج دشاه شخصا استر را تاجگذاری کردپا
را احضار نمود و ضيافت  دگان خودنماين سپس. امپراطوری ناميد
شاهان دپا. ر کتاب استدضيافت چهارم  اين(. بزرگی ترتيب داد

اما  )!نددکر میپارسی از هر فرصتی جهت جشن گرفتن استفاده 
ر دگرفت چون  بر ردبزرگواری پادشاه حتی مردم عادی را هم 

م توزيع دبين مر  و هدايايیدملی اعالم نمو  تعطيلیدسراسر قلمرو خو
و به احتمال  دعبرانيان باش" سال يوبيل"مشابه  داين تعطيلی شاي. کرد

استراحت کارگران  وشدند   مید غالمان آزا، لغوها قوی ماليات
س اش احسا خواست همه نسبت به ملکه تازه میاخشورش . يافتند می

  .خوبی داشته باشند
  

  ) ٢٣-١٩:٢ اس( دخالت مردخای -٣
 ذکر شده و احتماال ١٩در آيه " ختراندجمع آوری "ومين مرحله د

جمع آوری دختران زيبا برای به اين معنی است که ماموران پادشاه به 
که فقط يک  دچرا که اخشورش مردی نبو، ددادن میحرمسرای او ادامه 

 از آنها تشکر . با استر بگذراندفقطرا  در خوو بقيه عمباشد زن داشته 
من تفسير اول را ترجيح . شدند میو به خانه فرستاده آمد  عمل می به
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 دش میاخشورش حاضر ن د مردی مانن، ملکه يا غير ملکه.دهم می
  . سازد دآزا دختران زيبا را از قصر خودتعدادی از 

ر موقعيت د را خاید مر١٩آيه  رداما بسيار مهم است که ما اکنون 
 .)٢:۴،١٣:۵( نشيند میروازه پادشاه دکه کنار  بينيم میاحترام و اقتدار 

 محلی که مشاغل ،ما بود ی کنونیها دروازه در شرق معادل دادگاه
). ۴٩-۴٨:٢  دان،١:۴روت ( گرفت میرآنجا صورت د  میاداری مه

ه برای اين شغل پسرعمويش استفاده کرد دملکه ازنفوذ خو استر شايد
  .بود

برای   میمردی که احترا گیدر زند يگر ما از مشيت الهیدبار 
  خای و استر هيچيکدر م.يمدگر میمتحير ، دقائل نبو خدای اسرائيل

ر د آنها را د الزم باشدشاي ،دند بو را آشکار نکرده دخو حقيقی مليت
شاگردان " ای قرار دهيم که جزو يموس و يوسف رامهدزمره نيقو

عيسی پيکر ن يدفت اما خدا از آنها برای محافظت و ،دبودن" مخفی
مردخای و استر ، داين دو مر دهمانن). ۴٢-٣٨:١٩يوحنا ( استفاده نمود
 خدا کار خيلی خاصی برای آنها چون، دبودن" پنهان" در پايتخت 

برای هم  داز موقعيت خو در نبودخای قادمر. دهند داشت که انجام
  .ياند يهوم برای خيريتاستفاده کند و هشاه دخيريت پا
فقط . درباری امری عادی بودهای   توطئه،ی شرقیها گاهددر دا

و ) ١٠:١،١۴ اس( اندکی از ماموران به پادشاه دسترسی داشتندتعداد 
کمک  دکه نيازمن  میداغلب از اين امتياز جهت رشوه گرفتن از مر

را  ل اوليل همکاران دانيادبه همين . کردند میاستفاده  نددشاه بودپا
  .)۶دانيال فصل . ک.ر( ق بوددچون بسيار صا دوست نداشتند

طرفداران وشتی به خاطر انزجار از اقدام اخشورش در  دشاي
 ديا شاي داين قتل را ترتيب داده بودن، دخصوص تاجگذاری ملکه جدي

مطابق سنت . بود چون او غريبه داز استر متنفر بودن دو مرداين 



 ١٠١ملکه جديد 

 101 

سرانشان رااز ميان زنان هفت خانواده اصيل هم دباي پادشاهان پارسی
. دش میاگرچه هميشه ازاين سنت اطاعت ن، دکردن می انتخاب مملکت

 را بر" شخص معمولی"و يک  دگرا بودن گران نيز سنت اين توطئه دشاي
  . کردند تحمل نمیتخت 

او . برد میلذت  د ثروت و لذت نامحدو،اخشورش تقريبا از قدرت
 اما .)۴-١:۴اس( داشتند میره زندگی دور نگاه را از مشکالت روزم

 دباز هم اين احتمال وجو. کرد میايمنی شخصی او را تضمين ن اين امر
گی او را در معرض د زنه،شاه توطئه کرددپا دضبر افرادداشت که 

 از اين، اخشورش به قتل در واقع چهارده سال بعد. تهديد قرار دهند
  !رسيد

ر ساخت تا توطئه را شنيده و د را قاخایدمر، دخدا تحت مشيت خو
 در واقع ،را به پادشاه گفتوقتی استر ماجرا . کند استر ملکه را با خبر

 که نام ترتيب بودو بدين  دخای بخشيدامتياز فاش کردن توطئه را به مر
در   می نقش مهامر اين .مکتوب گشت  میمردخای در شرح وقايع رس

   .)عد به ب١:۶ (دارد د چهارسال بعوقايع
چهار ميخ  احتماال به معنی ،)٢٣:٢ اس( "ندددار کشي بر"عبارت 

 در ميان پارسيان بوداست که يکی از اشکال رايج اعدام تير  ن بردکر
رميان دشکل رايج اعدام  .مشهور بودند  زندانيانگيری بر سختبه  که
 قربانی را تحقير دخواستن میصورتيکه  رداما . يان سنگسار بودديهو
تث ( نددکر میدرختی آويزان  بر جنازه را دغروب خورشي تا ،دکنن

٢٣-٢٢:٢١(.   
ريافت دگی پادشاه دبرای نجات زن و پاداشیشويق ت خای هيچدمر
که خدا نظارت داشت تا حقايق  اهميتی نداشت چرااين امر  اما .نکرد

. ر زمان مناسب از آنها استفاده خوبی کرددو  دبطور دائم ثبت شو
 و ثمرات شود میست که با ايمان کاشته  اهايیبذر د مانناعمال نيک ما
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 ،کند میبال گناهکاران را تعاقب " .گردد میهميشه بالفاصله ظاهر ن آنها
 سلولی يوسف هم .)٢١:١٣ امث("  يافتدنيکو خواهن اما عادالن جزای

بالکل و سال د او را به مدت يکويی ندآن مر و دکر ياری را دخو
 است و عالی اما هميشه وقت خدا .)١:۴١ ،٢٣:۴٠ دپي( دفراموش نمو
   .ر نروددکه هيچ عمل نيکويی ه دتوجه دار

ای که چهار  نقشه با، دکشف نمو خای با موفقيتدای که مر  نقشهماا
ريزی و اجرا  يان برنامهددشمن يهو ،و توسط هامان د فاش کردسال بع
  .  قابل مقايسه نيست،دشده بو



  ٧فصل 

  ديد جی با ناممیيد قیدشمن
  ٣استر فصل 

  
  طلبد میری تخت خدای قادر مطلق را به مبارزه وشر دمر

  

استر به عنوان . مدت چهار سال در شوشن همه چيز آرام بود به
. بود کنار دروازه مشغول د و مردخای به شغل خودکر میملکه سلطنت 

يان امپراطوری فقط به خاطر دو همه يهو دسپس شرايط تغيير کر
  . ر خطر مرگ قرار گرفتنددتنفر مردی به نام هامان حس ارضای 

عتيق است که يهوديان آن را ديکی از پنج کتاب عه کتاب استر
" وت در عبری يعنی گيلم(نامند  می" تگيلوپنج م"يا " ها نوشته"

 و ها  غزل غزل، جامعه، روتچهار کتاب ديگر عبارتند از و )"طومار
 در کنيسه با صدای بلنداب استر  کت،ر جشن پوريمدهر سال . مراثی

م دمر، دکن میکر  نام هامان را ذ قاریو هر وقت  دشو میخوانده 
نام او " :زنند می د فرياديشان را به زمين کوبيده و با صدای بلنها پای
ست که  اهامان مظهر کسی ،جای دنيا ر هرديان دبرای يهو!" شوددنابو

که  دده میين فصل توضيح ا. کن کند اسرائيل را ريشه سعی کرده قوم
   . بودخطرناکی ر مرددچرا هامان اينق

  

  ) ١:٣اس (  تبار او-١
 ر امپراطورید  بودای منطقه اهل يا يعنی، دبو" اجاجی"هامان 

 سمو-١( شاه عماليقيان،  يا از تبار اجاج، معروف به اجاجپارس
که درک کرد توان  میپس راحت ، ددوم درست باش د اگر مور.)٨:١۵
خدا جنگ با عماليقيان را . متنفر بوداينقدر  هامان از يهوديان چرا
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خواست نام و خاطره آنها از روی زمين محو  میو  داعالم کرده بو
  . شود

 ددگر میاز خروج اسرائيل از مصر ب  به زمانماجرا
م حمله و پشتی قوف زمانيکه عماليقيان به صف،)١۵-٨:١٧جخرو(
سی به يوشع جهت جنگ با  پس از امر مو.)١٨:٢۵تث ( نددکر

 زرگی کسببو يوشع پيروزی  د او برروی کوه شفاعت کر،عماليقيان
عماليقيان  دبر ض  کهدکتاب بنويس رد گفت که  خدا به موسی.نمود

، دان که با قوم او کرده آنچه را به خاطر اعالم جنگ نموده و روزی آنها
ئنانه عماليقيان خا حمله موسی به اسرائيليان. ساخت دخواه دنابو کامال

 تث( يادآوری نمود ،شونددسرزمين موعو درا قبل از اينکه وار
١٧:٢۵-١٩(.  

  بود که از خدا امر يافت کهشائولنخستين پادشاه اسرائيل، يعنی 
سرپيچی  داز ماموريت خو  او؛)١۵ سمو-١( دکن دعماليقيان را نابو

 ددعا کرابود که عماليقی  يک( ست داددرا از د خو و تختو تاج دکر
 .)١٠-١:١  سمو-٢ .ک.؛ رميدان جنگ کشته است که شائول را در

بعضی عماليقيان ، داطاعت نکر دچون شائول بطور کامل از خداون
شمن دتصميم گرفت ، و يکی از اعقاب آنها به نام هامان دزنده ماندن

رخور توجه است که د .بردارد را از ميان يانديهو قومش يعنی  میيدق
و  دکردن عماليقيان سر باز ز دو از نابو د بنيامينی بو،هشادشائول پا

 و هامان را درا ادامه دا دکه نبر) ۵:٢ اس( خای نيز بنيامينی بوددمر
 بنيانگذار عماليقيان که توجه است اين مساله نيز قابل. ساخت مغلوب

يعقوب  رشدشمن برادو عيسو  )١٢:٣۶ پيد(شخصی از نسل عيسو 
شيطان  ،يرينه ميان جسم و روحدر اختالف ديگری داين عرصه . بود

  .نيا بودد طريق ايمان و طريق ،و خداوند
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 در ای  هيچ ويژگی؛انگيز است همه چيز در ارتباط با هامان نفرت
در واقع خدا از تمام . توان يافت که درخور تحسين باشد مین داين مر

از آنها  دچيز است که خداون شش" .شتتنفر داخصوصيات هامان 
چشمان . جان وی مکروه است د بلکه هفت چيز که نز،درت دارنف

دلی که ريزد،  میيی که خون بی گناه ها ستد ،روغگودمتکبر و زبان 
کاری تيزرو  يی که در زيانها  پای،کند میرا اختراع  دتدابير فاس

ر ميان دو کسی که  ددروغگو که به کذب متکلم شو د شاه،باشند می
را  کتاب استر ر حاليکهد .)١٩-١۶:۶امث ( " بپاشدها ران نزاعدبرا
ر دچرا که آنها را  درا به خاطر بسپاري داين هفت ويژگی ب، دخواني می

  . کنيد مشاهده میمجسم  صورت  گمراه بهداين مر
  

  ) ١:٣ اس(  قدرت او-٢
آيه (اخشورش  سلطنت وازدهمد سال هفتم تا ميان در فاصله زمانی

 را مسئول اصلی در امپراطوری  او تصميم گرفت هامان،)٢:٧،١۶
مردخای زندگی پادشاه را نجات داده و حتی کلمه : تصور کنيد. سازد

کاری  اما هامان شرور. به پاداش دچه رس نشنيده بود،تشکرآميزی 
های علنی و  عدالتی بی. گرفت  اما مورد تشويق قرار میددا میانجام ن

و  دچه کار کن ددان میاما خدا ، ددار دشماری در اين زندگی وجو بی
نخواهد و اعمال آنها را بی پاداش  دنماي میهرگز عادالن را فراموش ن

  .)٣٧مز. ک.ر(گذاشت 
تملق  چاپلوسی و و پراقتدار، ديداحتماال هامان برای اين موقعيت ج

مغروری  دمر او. ، زيرا او شخصی بود با چنين خصوصياتیدکرده بو
م يو همانطور که ديد دبو دفش رسيدن به قدرت و تاييدکه ه دبو

پذير و  که نسبت به تملق آسيب دلوحی بو ضعيف و سادهداخشورش مر
  . شوار نبوددبدين ترتيب کار هامان . م بودد جلب رضايت مردر فکر
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  در هامان تصويری از آنمقدس کتاب نظران از صاحببعضی 
 رحمانه بر بشريت که روزی ظاهر شده و بی دان يدهدرا " دين مرد بی"

هامان قدرت بزرگی از . )١٣  مکا،٢ لتسا-٢( کرد دحکمرانی خواه
نيای د رت بزرگی به فرمانروای ايندشاه داشت و شيطان قدجانب پا

مکا ( ناميم میمسيح د ض دجال ياکه ما آن را ددا در خواهوشر
آنها  خواست می تنفر داشت و ياند همانطور که هامان از يهو.)۴،٢:١٣

  جهانرا درسرتاسر  يهودیديح نيز موج ضمسدض، دساز دنابو را
ابتدا او تظاهر به رابطه دوستانه با ). ١٧ -١٣:١٢( کرد دهدايت خواه
 اما ؛بست دپيمانی جهت محافظت آنها خواه و حتی در کداسرائيل خواه

 داده  کمک به ايشانکه قولو با همان اشخاصی  را شکسته دسپس عه
  همانطور که هامان.)٢٧-٢۴:٩يال دان( دنمو ديت خواهدض، دبو

مسيح نيز توسط عيسی مسيح دض، دسرانجام مغلوب و داوری ش
  .)٢٠-١١:١٩مکا ( شد مغلوب و به درياچه آتش افکنده خواهد

چون اهدافی  دکه هامان به اين مقام باال منصوب شو دخدا اجازه دا
 خدا .)١٧:٩روم . ک.ر( خواست از طريق او انجام دهد میداشت که 

. شکند مین را با قومش دخو دو عه دگير میرا جدی  د خوهای وعده
يان ديهو" :بگويد ت داشتدگی عا مک  ورنون.یـِج ،وست مند
نابودی آنها را داشته  دکس که از بين امتها قص فين هردت رمراسمد

  .و هامان نيز از اين قاعده مستثنی نبود" ،اند شرکت کرده
جهت شخصيت  يشیآزما، ددهن می رت انجامدآنچه مردم با ق

يگران استفاده دبه تشويق يا کمک   برایدرت خودق آيا آنها از. آنهاست
 ،هامان دنيز مانن يا خدا را؟ به دانيال ددهن میرا جالل  دکنند؟ آيا خو می

 برای احترام به خدا و درت خوداما او از ق، د داده شبااليیموقعيت 
 تفاوت ميان دانيال و البته). ۶يال دان( دکر يگران استفادهدبه  کمک
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مغرور  د هامان مربود، امافروتن خدا  دهامان اينست که دانيال مر
   .نياد

  

  ) ۶-٢:٣ ا س(  تکبر او-٣
خواست تا آنجا  میهامان . نبود آن قانع داو فقط به مقام باال و کاربر

ر دم باستان داز آنجا که مر .و احترام به دست آورد دييأت، دتوان میکه 
پادشاه ، دتکريم و تعظيم داشتن  میک عادت به نمايش عموخاور نزدي

 دم نزد وگرنه مرکرد، هامان صادر میر ارتباط با دفرمان خاصی  دباي
وساير  دبزرگ بو  میمقا رد مردی کوچک  هامان.نددز میاو زانو ن

. دندکر مین داشراف بيش از او شايستگی داشته و با رغبت او را تايي
بلکه ، دست که هامان اين مقام را کسب نکر ایاين حقيقت دليل ديگر

رهبران او را با  ساير، دای بو  اگر او مسئول شايسته.يددآن را دز
   .نددکر می دشادی تايي
و بندد  اش می  چشم انسان را به روی خصوصيات واقعیغرور

. پافشاری کنند د استحقاقش را ندارنواقعًاآنچه  بر دشو میباعث 
وقتی : "نوشت )١٧٧۵-١٨۶۴(نويس انگليسی  مقاله ،ردوالترساويج الن

که  ستآن انشانه ، اين دبر روی زمين دارنی دمردان کوچک سايه بلن
اما ، دکوچکی بو دهامان به راستی مر." ر حال غروب استد دخورشي

  . بنماياند ،قعا بود را بزرگتر از آنچه وا دتکبرش او را واداشت که خو
را که به   می احتراها احمق": سدنوي  میدوپ در حکايت خوِايز

 در مورد و اين اصل." گيرند می دبه خو دشو میمنصبشان گذاشته 
 دتايي دليل شخصيت يا استطاعت خوداو به  .دکن میق دهامان کامال ص

   .شاهدخاطر فرمان پا و نيز به دخاطر منصبی که اشغال کر بلکه به دنش
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بلکه سعی ، د موفقی شويانسان دسعی نکني" :گويد آينشتاين می لبرتآ
تاييدی را که  دارزشمنی ها انسان." يددگر انسان ارزشمندی دکني

   .آورند میست د ب،دسزاوارش هستن
اما ، در او ظاهر کرد را  خصوصياتتريندارتقاء هامان ب دشاي 

خای د چون مر،ساختخای نمايان در مرد را  خصوصياتبهترين
 خاطر داشت که وقتی به دباي .که به هامان تعظيم کند دامتناع ورزي

همانگونه که  -دکردن می يان در حضور اشخاص بزرگ تعظيمديهو
مسيحيان امروزه به نشانه احترام به بزرگان اين عمل را انجام 

برای  .)۶-۴:٢٠ جخرو( نددکر مینقض ن وم رادفرمان  -ددهن می
، درسيتوافق  مقبره ساره با بنی حت به درمورد زمانيکه ابراهيم ،نمونه

  برادران يوسف نيز با اين تصور.)٧:٢٣ پيد( ر مقابل آنها تعظيم کردد
 د داو).٢:۴٢( نددمقابلش تعظيم نمو  در،ست ا مصریقامی که او ماين 

 اش يعقوب و خانواده )٨:٢۴ سمو-١( شائول تعظيم کرد رمقابلدحتی 
يان نيز به د يهو.)٧-٣:٣٣،۶ پيد( نددعيسو تعظيم نمو حضور در
  .)٢٨:١٨  و۴:١۴سمو -٢. ک.ر( کردند میر تعظيم يگديک

ای از هامان درخواست  عده و دروازه بودندانبوه خلق کنار 
متوجه  از اين رو هامان.  شفاعت کند نزد پادشاهتا برايشان دکردن می
. خای ايستاده بودددر حاليکه مر، دم در حال تعظيم بودندکه مر دنش

 سؤالخای از او د رفتار مرساير مامورين کنار دروازه راجع به
 یدکه يهو دکه مردخای بطور صريح اعالم کر دو آن وقت بو، دکردن

روز برسر  داحتماال مامورين سلطنتی به مدت چن ).۴-٣:٣ اس(ست ا
نظر او را تغيير کوشيدند  میو  دکردن میاين موضوع با مردخای بحث 

س هامان به از آن پ. ندد سپس رفتار او را به هامان گزارش دا؛ددهن
به  البته نه تنها نسبت، دز میدامن  د خوخشمنگريست و به  میمردخای 

   .ر امپراطورید د بلکه نسبت به تمام يهوديان موجو،روازهدکنار  دمر
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 در مقابل هامان تعظيم کند؟ در وجودکه  دخای امتناع ورزيدچرا مر
نجام که ديگران ا دش میکه مانع از انجام کاری  داين يهودی چه بو

، داحترام بگذار دتوانست به اين مر میدادند؟ حتی اگر مردخای ن می
شاهی که آن منصب را به دتوانست به منصب او و به پا میحداقل 

   .احترام بگذارد ،دهامان داده بو
 شمند  و آنها علنًادبو که هامان عماليقی ليلدکنم به اين  میفکر 

 به عماليقيان جنگ خود را به  و اعالمدقسم خور دخداون .دبودن يانديهو
 .)١۶:١٧ج خرو( دجنگب ن نسل با آنااندر نسل نوشته در آورد تا

توانست در مقابل دشمن خدا و يهوديان کرنش کند؟  میخای دمر چگونه
تقصير  دشاه گفته بودپا در ارتباط با آنچه يوآب به داودخواست  میاو ن

 خويش را بغض را دوست داشتی و محبان دشمنان خود": کار باشد
  .)۶:١٩  سمو-٢(" نمودی

مغرور و  دله شخصی با يک مردخای با هامان مجاد مرخصومت
ميان   میقو در نبردکه  دکار اعالم کر بلکه او با اين .سرساز نبوددرد

خواست مرتکب  میخای ندمر. يان و عماليقيان طرف خداستديهو
ن نسبت به  اينچنيکه دش شاهدش شائول پادج که دهمان اشتباهی شو

 چون شائول با عماليقيان سازش .)١۵ سمو-١( دبو شمنان خدا ماليمد
، دخای چون با آنها ضديت کرداما مر؛ دست دادرا از  دتاج خو، دکر

  ).١۵:٨ اس( عاقبت تاج را بدست آورد
 وعده مسيح يان يعنی پاياندکه نابودی يهو د به خاطر داشته باشي

 دنماي میکه قومش را محافظت  ده داليل وعدد خدا به اين .برای جهان
را به جهان  د پسر خو يعنیکلمه دکه خدا بتوان د شونای وسيلهتا آنها 

برکت نجات را برای تمام قومها به ارمغان  داسرائيل باي. دفرستب
خای نسبت به هامان د مر.)١٨-٧:٣ غال ، ٣-١:١٢ پيد( دآور می

 د خدا با کسانی بوهميشگی دانزجار شخصی نداشت بلکه در خدمت نبر
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ر اين دتا مانع انجام اراده خدا کوشند  میو  دکنن میکه برای ابليس کار 
   .)١۵:٣ پيد( نددجهان گر
  نيست که به خاطر وجدانشمقدس کتابخای تنها شخص دردمر

فرعون نا  ستوراتد های عبرانی از قابله. نمود" نیدسرپيچی م"
دانيال و  .)٢٢-١۵:١ جخرو( دو اطفال يهودی را نکشتن داطاعتی کردن

نصر در مقابل تمثال نبوکداز اينکه  دندوستش نيز امتناع ورزيدسه 
اورشليم  رداز اينکه  دند رسوالن امتناع ورزي.)٣ دان( زانو بزنند

بيشتر از انسان اطاعت  دباي میخدا را " :نددو اعال م کر دندهن تدشها
 و يا ف عالی ايماناعترا دتوان می عبارت اين .)٢٩:۵اعمال (" نمود

ل گوينده آن بستگی د به  کهدباش انگيز از زير بار مسئوليت فرار نفرت
  . دارد

 مکال  قوم،ها نمونه هر يک از اين رد که دکني اما لطفا توجه
که  ددا میای از سوی خدا داشت که به آنها اطمينان خاطر  کننده هدايت

ايمانداران ، دهر مور رد و نکته بعدی اينکه .دهند میاراده او را انجام 
يا ، دندز میست به آشوب ندآنها . ندداحترام بومهربان و قابل 

 های رتدچون ق دندز مین آتش "راحتی وجدان" را برای ها ساختمان
طاعتی از قانون  ناا.)١٣ روم( شده است قرری از جانب خدا مندم

 ،چنين کاری را داريم دبرای مسيحيان امری خطرناک است و اگر قص
  . ی را بدانيممقدس کتابراسخ  دتفاوت ميان تعصب شخصی و اعتقا دباي

  اين عمل،خایدن مردبو توجه به يهودی با که يگر اينستدمسئله 
از  اطاعت .سرساز بوددردامپراطوری  ياندبرای او و ساير يهو

 وجدان و اراده خدا در اعتراض به قوانين مدنی عملی سطحی نيست که
داشتن وجدان تظاهر "بعضی اشخاصی که به  .سرسری گرفته شود

 پيش از آنکه سربازانی ،آنها هستيم دو مادر تلويزيون شاه" دکنن می
که به ضيافت  دآين میينی به نظر دمقل، درون میکه به جنگ  دباشن
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مارتين لوتر  ددرکنار اشخاصی مانن دتوانن میآنها هرگز ن. روند می
 :دطلبي  میاين جمله به مبارزه که اسقفان و حاکمان را با  دبايستن

توانم کاری  میايستم و ن میمن . وجدان و ضمير من اسير کالم خداست"
  !" انجام دهم
 داما باي ،اشکاالتی داشت دمذهبی خو ر انجام اعمالدخای دمر دشاي
 استر ، بی شک خدا.اش تحسين کنيم گی جسورانهدبه خاطر ايستا او را
 قومشان را دآنها بتوانن  تادبو داده ارقر ر اين مناصبدخای را دو مر

ر به خطر انداختن دوقتی شهامت آنها را . از نابودی نجات دهند
شويم که غفلتشان در شريعت  می متوجه ،کنيم میزندگيشان مالحظه 
   .ست اموسی امری اتفاقی

تومور سرطانی به تنفر از  دخای به زودی مانندانزجار هامان از مر
توانست خطای مردخای را به  میهامان . ترش يافت گسديهو دنژا تمام

اما اين عمل . دو پادشاه او را حبس و يا اعدام کن دپادشاه گزارش ده
با بهايی  داو باي تنفر. نشاند فرو نمیرا جهت انتقام عطش هامان 

  هامان در.گشت می ارضا ،نابودی کامل يک قومهمچون  ،بزرگتر
ستيزی د يهو،ينآمارک تو.  به قاتل شدرباالخانه تبديلديهودا  دقصرمانن

  .گفت میرست دو  دنامي "فکری کرده کوتهدحسادت با" را
  

  ) ١۵-٧:٣ اس( زيرکی او -۴
اش را جهت نابودی  داشت تا نقشه ر برو که هامان شر رايیها گام
  .  دنبال کنيد،دعملی ساز دقوم يهو

  

 هامان و بعضی .)٧:٣ اس( نظر را انتخاب کرد داو روز مور
 د تا روزی را جهت نابودی يهودربار قرعه انداختندشناسان  ستاره

را با پادشاه مطرح  اش نقشه قبل از اينکه هامان  اين عمل.تعيين کنند
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که  دخواست مطمئن شو می هامان . بطور مخفيانه صورت گرفت،دکن
  . خواهد گرديداش موفق  و نقشهخواهند بود خدايانش با او 

ی مهم زندگی را با مراجعه ها ار اغلب گامر آن روزگدم شرق دمر
 وقتی ،يک قرن قبل از آن .داشتند می  برگيری فالبه ستارگان و 

 به توافق  میعمليات نظا دمور رد دنتوانستن سردارانشنصر و دنبوک
زيرا که " .مشورت کنندتا با خدايانشان  دست از کار کشيدند ،دبرسن

و تيرها  د ايستاده است تا تفال زن به سر دو راه،پادشاه بابل بر شاهراه
" نگرد میو به جگر  دکن می سؤال از ترافيم ،را به هم زده

است و به " قرعه" به معنی “پورو”  بابلی واژه .)٢١:٢١قيالحز(
   .)٢۶:٩ اس( نددوريم ناميپرا  دخو ديان عيدهمين دليل يهو

همان  که در ماه نيسان آغاز کرد را جرياناين  جالب است که هامان
 وقتی .گرفتند می را از مصر جشندرهايی خويان دست که يهو اماهی
 به ، ماه به ماه و روز به روز قرعه انداختند،تقويم شناسان در ستاره
 .) ١٣آيه (وازدهم د از ماه سيزدهم  روز.رسيدند ترين تاريخ مناسب

چون بدينوسيله يهوديان يک  دبو دخداون شک از جانب بی تصميم اين
و استر و مردخای نيز وقت شوند تا آماده  دامل فرصت داشتنسال ک

 ليکن ،شود میر دامن انداخته دقرعه ". داشتند دکافی جهت عملکر
   .)٣٣:١۶امث ( "است دحکم آن از خداون  میتما

خواست سريع  می دآيا هامان از اين گزينش مايوس گشت؟ او شاي
را هرچه د خويان را دستگير نموده و نفرتدعمل شده و يهودوار

 او تقريبا يک سال وقت داشت که به ،از طرفی. سريعتر ارضا نمايد
  برای اوو اين؛ ددامن زده و نحوه انتقام را پيش بينی نماي دنفرت خو

و  دتوانست يهوديان را هراسان ببين میاو .  بودیبخش عملی لذ ت
 از اينيان د حتی اگر يهو.همه چيز تحت کنترل اوستمشاهده کند که 

، دگريختن میيگری دبه جای پارس  جسته و از امپراطوری دتاخير سو
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 د خوپشت سرو اموال و دارايی را که  دتوانست آنها را تعقيب کن میاو 
  .رسيد میو اين نقشه خوبی به نظر ؛ ده نمايصادرم درها کرده بودن

  

 دنيز مانن  هامان.)١١-٨:٣اس( خواست اجازه شاهدپا او از
 .)۴۴:٨ يوحنا(قاتل و دروغگوست ، يانديهو گشمن بزرد ،شيطان
به  دکننده پادشاهی معرفی کر را که سرنگون  میحتی نام قو ابتدا او

تر جلوه ديد خطر را ش،توصيف مبهم او از موقعيت. پادشاه نگفت
ر سرتاسر امپراطوری د خطرناک قوم  اين واقعيت که اين.داد می

آنها اقدام  دساخت تا در مور میشاه را بيشتر ملزم دپا، دان پراکنده شده
  . نمايد

 ،شرايع ايشان.. ." که درا درست توصيف کر دهامان قوم يهو
چون  د شريعت آنها متفاوت بو.)٨:٣ اس("  استها مخالف همه قوم

ست خودش دس خدا را از دکه شريعت مق ديگانه قوم منتخب خدا بودن
بزرگ است که و کدام طايفه " :پرسد میموسی . دنه بوددريافت کرد

شريعتی که من امروز پيش شما  ای مثل تمام اين لهدو احکام عا فرايض
  !" هيچ:"  و جواب اينست .)٨:۴ تث("  دارند؟،گذارم می

يعنی مردخای از يک جزء قانون ، داين حقيقت که يک مر هامان در
که  د اغراق نموده و آن را تبديل به اين اتهام کذب کر،سرپيچی کرد

ارميای نبی  .اند کرده سرپيچی زمين روی ان از تمام قوانينيديهو تمام
و  دشهروندان خوب رفتار کنن دکه مانن داد میتعليم  دتبعي يان دردبه يهو

 بر چنيند و از شواه؛)٧-۴:٢٩ار( همکاری نمايند دبا اسيرکنندگان خو
 پارس يان امپراطورید اگر يهو.نددکر می که آنها اطاعت دآي می
موقع  اخشورش تا آن، دشدن میب آشوبگری يا خيانت مرتک کرات به

شهر  در چنديان دحتی اگر بعضی يهو. شنيد  چيزی میبه آنها راجع
قوم  تمام دچرا باي، دندکر میشاه نا اطاعتی دکوچک از قوانين پا

  ند؟ دش ی مدنفر نابو دتقصير چن اسرائيل برای
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 دکر دپيشنهاوقتی ، دشدش وارا  هامان در پايان سخنرانیتير خالص
 پاره نقره جهت امتياز خالصی امپراطوری از اين قوم ١٠٠٠٠که 

نويس   تاريخ،تودطبق نظر هرو. دپرداز میشاه دپا خطرناک به
.  پاره نقره بود١۵٠٠٠ساليانه تمام مپراطوری پارس  د درآم،يونانی

يم دشاه تقدرا به پا و سوم آن مبلغ هنگفتدل دمعا ر واقع هاماند
 دالبته او امي. ثروتمندی بود بسيار دمر  احتمال قوی هامانبه .کرد می

 که از يهوديان ای شده صادرهداشت که بخشی از اين مبلغ را از اموال م
  . جبران کند دآور میبه دست 

اين نتيجه را ") هم نقره را به تو دادم" ( ١١:٣پاسخ پادشاه دراستر 
 دها را خو که هزينه دکر دو پيشنها د کردکه اخشورش پول را ر دده می

قبول پول " ( يهدبانه هد شاه مو،طبق عادات معمول آسيايی. بپردازد
 .را بپذيرد  تا آندنماي پافشاری با اين انتظار که هامان دکر درا ر") را
دانست که  میهامان  .)ببينيد ٢٣ ر پيددرا  بنی حت با  ابراهيمعاملهم(

نداشت آن  د قصواقعًاو اگر کرده تهی شاه را دخزانه پا ی يونانها جنگ
. ک.ر( کرد مین دچنين مبلغ هنگفتی را به يک حاکم پيشنها، را بپردازد

  .)٧:۴ اس
 ددا را به هامان  انگشتر مهر سلطنتی،یسؤالون هيچ دپادشاه ب

 او .داد میرت عمل دبه او ق شاهدر نام پادکه ) ٢:٨،٨. ک.ر(
 مهر پادشاه را و د بنويس،توانست هر سندی را که دوست داشت می

قرار قبول و اطاعت مورد  قانون  در حکمدباي دو آن سن دروی آن بزن
اول  ،اما براساس شخصيتش، دای کر اخشورش عمل ابلهانه. گرفت می

ی را قبل از نکه سخ هر" .شد میسپس پشيمان  و ددا میکاری را انجام 
   .)١٣:١٨امث (" باشد میبرای وی حماقت و عار ، دنش جواب دهدشني

  

يان ديهو. )١۴-١٢:٣اس ( او بالفاصله اين سخن را منتشر کرد
شاه سرگرم دهای پا و هامان با منشی دشدن میبرای جشن فصح آماده 
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درون امپراطوری  ددی متعها و ترجمه آن به زبان دنگارش قانون جدي
 ،است که وقتی سموئيل  می شبيه به تعالي١٣رآيه د مطالب قانون .بود

- ١:١۵سمو-١( دبه او دا ،دفرستا می هالکت عماليقيان شائول را برای
اموال  دمجاز نبو  که شائولدی اساسی اين بوها  يکی از تفاوت.)٣
يان را ديهو دوار بودندر حاليکه هامان و يارانش اميد، دزدی را بردارد

به قاصدان   میرس دسن.  گرد آورندمیو ثروت عظي دغارت کنن
  . ی امپراطوری برسانندها ع به تمام قسمت آن را سري تادسلطنتی داده ش

 ،سرعت آماده به توانست می د اخبار ب، باستانیحکومتيک  اگر در
که کليسا خبر خوش  دکش میچرا اينقدر طول ، دترجمه و منتشر شو

نجات از طريق ايمان به عيسی مسيح را انتشار دهد؟ به طور قاطع ما 
 رديار داريم تا اخشورش بيشتری در اخت دافرا دخو در دنيای کنونی
ر دبهتری ارتباط و انتقال   ما ابزار،اين عالوه بر. امپراطوری خود

 اما ،پيغام آماده انتشار است .در قاصدان باشد دمشکل باي. اختيار داريم
فی برای انتقال و نيز پول کافی برای فرستادن آنها  ما اشخاص کا

  . نداريم
نظر  خواست اخشورش مین چون هامان، دکار به سرعت انجام ش

ر واقع نابودی د، دند و مهر زندوقتی قانون را نوشت . را تغيير دهددخو
 و پارسی غير قابل مادی  چرا که قوانين،دش يان نيز مهر زدهديهو

قيق هامان موثر واقع د نقشه .)٨:۶دان  ،٨:٨ ،١٩:١ اس( تغيير بود
  . شد

  

  ) ١۵:٣اس ( تفاوتی او  بی-۵
و  در کندگناه را صا مرگ هزاران انسان بی حکم توانست میهامان 

 اشخاصی داو مانن. ل بودد چقدر سنگ.ر ضيافت بنشينددبا پادشاه  دبع
 دنوشي می ها را از کا سه و شراب" :هدتوصيف کر نبی  که عاموسدبو
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بجهت مصيبت  اما، دنمايي میو خويشتن را به بهترين عطريات تدهين 
اگرچه در نهايت هامان حکم ). ۶:۶اموسع( "شويد میغمگين ن يوسف

 اس(کشته شد ش دکمتر از سه ماه خو ردچون ، درا مهر کر دمرگ خو
٩:٨( .  

، دها مداوايی يافته باش برای اکثر آفت علم دشاي" :گويد  میرِلهلن ِک
"  نيافته است،بشر استتفاوتی  که بی ترين آنهاداما هيچ عالجی برای ب

ر حکايت سامری دتفاوتی  بی درر مودوضوح   عيسی به.)مذهب من(
و د  کهساخت او خاطر نشان. سخن گفت )٣٧-٢۵:١٠لوقا( نيکو

ر حال مرگ را د ِد نيازهای مر،شخص مذهبی يعنی کاهن و الوی
، تمام د منفور بوای در حاليکه شخص سامری که بيگانه، دناديده گرفتن

وح وض به همچنين عيسی. از او مراقبت نمايد تا د کرتالش خود را
را محبت  دتا ما همسايه خو دد موجب گردباي دخداون که محبت فرمود

  . نماييم و همسايه ما شخصی است که به ما احتياج دارد
 را تفتيش دخو یها لد د بيايي،ن هاماند قبل از محکوم کر،از اين رو

 گمشده تحت حکم مرگ ابدی گناهکار ميلياردهار دنيای امروز د .کنيم
 .کنند میر اين باره بسيار کم اقدام د تر مسيحيانو بيش دقرار دارن

ون اينکه حتی به فکر د ب،بنشينيم دی کليسايی خوها توانيم در ضيافت می
تا  در پسر را فرستادپ " .ن اين پيغام باشيمدکمک جهت رسان

    .)١۴:۴يوحنا -١(" دهنده جهان بشود نجات
ين، به ، مبشر معروف در چسون تيلردا ه.یـِ ج،١٨۶۵در ژوئن 

او خسته و . مدتی بماند وستانشدبا  تابرايتون در انگلستان رفت 
در روز يکشنبه . بود دمت خودمريض و در پی اراده خدا برای آينده خ

 او بر." را در خانه خدا ببيند دجمعيت انبوه و شا دقادر نبو" ژوئن ٢۵
. خاک افتاد ر حضور خدا بهدروحی  و با تالم زد  میمدق ها روی ماسه

 دکه خدا بيست و چهار کارمن کرد دو او اعتما دنموخدا او را احيا 
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او به بانک ، دو روز بعد .رچين آماده خواهد ساختدبرای همکاری 
 و دکر  افتتاح“چين رون مرزیدبشارت ”ن رفت و حسابی به نام دلن

   .که تا امروز ادامه دارد دآسايی بو مت معجزهداين آغاز خ
 قادر"ست که  ا اين،کند میجا   که دل مرا ازاين گزارش عبارتی در
ر دشک نيکوست که  بی." ه خدا ببيندنرا درخا دجمعيت انبوه و شا دنبو

 ندبر ت  اما لذ؛ر خانه او انجام دهيمد را اين کار و  شادی کنيمدخداون
يکی از سرودها بيان . دجايگزين احساس مسئوليت گرد د نبايهرگز
همگی ما ." ست اهايش خالی  اما مزرعهپر دميزهای خداون" :کند می
به را  نجات خواهيم پيغام می شادی کنيم اما نها ر جشندخواهيم  می

ل باشيم و نسبت به فاجعه دهامان سنگ دمانن د ما نباي.مردم برسانيم
   .ر جهان بی احساس و بی تفاوت باشيمد انسان گمشده ميلياردها

م دو حيرت مر سنگينی ،شاه و نخست وزيرددر مقايسه با شادی پا
گرفته  ر بردطور يکسان ه  ب،غيريهودیچه يهودی و چه  ، راشوشن
ر سياست گشت؟ چرا ناگهان دچه عاملی باعث اين تغيير ناگهانی . بود
ف قرار گرفتند؟ آيا راه ده دشمنان امپراطوری مورد عنوانه يان بديهو

يعنی  فرچون خدا دو ن دکننده نبودموقعيت ناامي داشت؟ دگريزی وجو
 آماده خدا. دماده کرده بو  آ خاصیجایدر خای و استر ملکه را دمر

  . اقدام بود





  ٨فصل 

  گيری روز تصميم
  ۴استر فصل 

  
  پردازد می و بها را نشيند به حساب میملکه 

  

اسر امپراطوری پارس پراکنده رر سديهودی   ميليون١۵ دحدو دشاي
 همگی آنها ، پادشاهخصومت هامان و حماقت ليلدبه  اکنون. دبودن

دار را گرفته و  یها  چوبهمگر اينکه جلِو، دمحکوم به مرگ بودن
حتی سرزمين  بروند؟ دتوانستن میاما کجا  نددکر میپادشاهی را ترک 

تحت حکمرانی اخشورش  چون آنجا نيز دشان اسرائيل نيزامن نبودخو
پس . دکردن میحکمرانی ) ١:١( "تا حبش دهن از" چون پارسيان. بود

   .داشت دبرای گريز آنها وجو  میجای بسيار ک
 هامان .بود گونه دچن فرمان هامان نسبت به واکنش ر امپراطورید
يان را به طور کامل ناديده گرفته و در يک جشن دشاه مصيبت يهودو پا

 ددانستن میو ن دزده بودن در اين ميان مردم پايتخت بهت. سلطنتی نشستند
با  که او و قومش خبری از خطری لکه هيچ استر م.)١۵:٣( دچه کنن

شروع  ددواليتهای متع ردکه يهوديان  ر حالید. نداشت دندآن مواجه بو
خای دمر يعنی دمر يک  فقط. )٣:۴( دنمودن روزه و سوگواری به
فاصله دست به کار  و بالا. دای بينديش توانست برای اين خطر چاره می
  . شد

  

  )٣-١:۴اس ( درا ابراز کر د او نگرانی خو-١
-٢(که اندوهی بزرگ  ددا مینشان  )١آيه( خایدظاهر و کردار مر

 -١:٩ نحميا ، ٣يونس (عميق  ای   يا توبه)١٩:١٣ ،١٢ -١١:١سمو 
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است  در چه وضعيتی دمردم بدانن دخای از اينکه بگذارد مر. دارد)٢
 داو قبال به ماموران کنار دروازه گفته بو . شرمسار هم نبود.دترسي مین

گفت که نه تنها يهودی بلکه  میست و اکنون به تمام شهر  اکه يهودی
 اما ،اگر چه قابل اثبات نيست .رحمانه است مخالف اين فرمان بی

نسبت داده  بريتانيايی  سياستمدار،برک دعبارتی که معموال به ادمون
تنها کاری که الزم است تا : "گويد  که میدکن میدر اينجا صدق  دشو می

   ".ی خوب کاری انجام ندهندها يروز شود، اين است که انسانشرارت پ
 و از رهانيدن آنانی ،خالص کن دآنانی را که برای موت برده شون"

 آيا ،که اين را ندانستيم گويی  اگر. کوتاهی منمادان که برای قتل مهيا
؟ و به هر کس بر ددان میتو ن جان و حافظ ؟دفهم می نها لد آزماينده

 اين گفتار سليمان از امثال" ؟ د دادنخواه مکافات حسب اعمالش
توانيم وقتی زندگی  مین که ما دکن میبيان  وضوح  به١٢ -١١:٢۴
   .تفاوت باشيم  در معرض خطر است بیها انسان
ی ضاي دروازه پادشاه که مرکز قاز دبار خو  تاسفدخای به بازديدمر

 او فقط تا . پايان داد،دگاه بود از بازار و داای آميزه و تجاری شهر يعنی
 در بهشتی شرقی شاهاندپا  چرا که،دبرو پيش توانست میآنجا 

 . اچ.جورج .از واقعيات زندگی دور بمانند تا دکردن میساختگی زندگی 
روازه د ازبايست  بر تن نمی پالس کس باهيچ: "گويد ن میموريسو

و  حترا گیدخوش و زن اوقات دباي به هر قيمت شاهاندپا .شد می دوار
" دکه آنها را بخوان نيست صدايی گويی هيچ .داشتند می  رادمرفه خو

آسمان  رد چقدر رفتار آنها با پادشاه و کاهن ما .)کتاب شفق خدا(
 دگفته و بارها و اندوه ما را بر خو دمامتفاوت است که به ما خوش

  !گيرد می
ری داشت؟ د امي، چهکنار دروازهدر  دخای با پالس و شيون خودمر
 کسی از درون قصر توجهش به او جلب شده و به استر د شاي،خوب
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، )١١:٢ اس( دشناختن میخای را دهای ملکه مر نديمه. داد میملکه پيغام 
خای قبال توسط دو مر .آگاه نبودند ملکه را باارتباط او از اگرچه 

 د اطالعاتی به او انتقال داده بو،ملکه  میبعضی خدمتکاران قدي
زنان  حرمسرا و خانه دتوانست وار میکه مردخای ن جا از آن.)٢٢:٢(

  .او بود دتنها امي اين، دشو
خای در پالس و دمر بر اينکه مبنی دنمو دريافت استر گزارشی
 چون .نشسته است شاهدکنار دروازه پا ،سوگواری خاکستر و در حال

و  د کار منطقی انجام دا،دعلت اين کار پسرعمويش را به او نگفتن
تا پالس او توجه ماموران و  دخای فرستادی خوب برای مرها لباس

م به دمر دنز شرفيابی  اگر پادشاه جهت.پادشاه را جلب نکند نگهبانان
سر دردخای به دآن وقت مر ؟دافتا می چه اتفاقی ،دآم میکنار دروازه 

   .افتاد می
قبل از اينکه برای  داو باي.  اشتباهش اما روش بودانگيزه ملکه خوب

 اگر .که مشکل چيست دکر میتحقيق ، دای لباس نو بفرستخدمر
خای موقتا دلباس آراسته مر د شايشد میاخشورش کنار دروازه ظاهر 

از را يان ديهو توانست مین لباس اما، درهاني میاو را از غضب پادشاه 
 به هر حال .برهاند دبو ر کردهدصا برايشان مجازات مرگی که هامان

که  دو اين همان چيزی بو دملکه را جلب کرسوگواری مردخای توجه 
  . خواست میمردخای 

  

  ) ٩-۴:۴اس (  او خطر را توضيح داد-٢
تا  دخای اين فرصت را داد به مر،ی نوها  لباس پوشيدنامتناع از

 دهای خو چون ملکه يکی از خواجه درا به ملکه برسان دپيغام حياتی خو
 من شک دارم که هتاک .شود تا جويای مشکل دروازه فرستادرا کنار 

ت هامان و نجات سر نقشه خدا برای شکد دخو متوجه نقش مهم
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از اشخاص  در کار خود اوقات  ازبسياری دخداون. شده باشد يانديهو
ای که  نام پسربچه. کند میوظايف مهم استفاده ناشناس برای انجام 

 بدچه بود؟ نام مردانی که پولس را با س دنان و ماهی به عيسی داقرص 
چه بود؟ نام کنيز  درا نجات دادن و اوپايين فرستادند يوار دمشق داز 

 اما !دانيم میچه بود؟ ن د و نبی را ببيندکوچکی که به نعمان گفت برو
 همانطور که .تا اهدافش را تحقق بخشد دخدا اين اشخاص را به کار بر

اتفاقات بزرگ نيز حول ، ددگر میرهای بزرگ حول لوالهای کوچک د
  . ددگر میگمنام  دو بعضی اوقات حول افرا" کوچک"مال اع

 بلکه ،دانست می فرمان ربارهدخای نه تنها تمام حقايق را دمر
اين امر ثابت . ش بخوانددتا خو دنيز به استر دا  رارونوشتی از آن

 موقعيتی که خدا جهت ،که او موقعيت بااليی در دولت داشت دکن می
اما مردخای کاری بيش از . ده بوبه او داد دهدف نجات قوم يهو

که مليت حقيقی  د او را ترغيب کروی. ددا رسانی به ملکه انجام اطالع
 ديک شده و برای قوم خودو به تخت سلطنتی نز درا آشکار ساز دخو

  .شفاعت کند
" برای قوم خود" خای به هتاک گفت که به ملکه بگويددوقتی مر

. ست ا یدکه استر يهو دشا کردرواقع اين حقيقت را اف، دطلب رحمت کن
نيز يهودی  داو خو د يا شايدبو دهنده تکان هتاک برای آيا اين موضوع

 را با او در ميان گذاشت؟ يهوديان ّرخای اين ِسدو به همين دليل مر دبو
 دوستش در بابل وارددانيال و سه  دتبعيدی در امپراطوری پارس مانن

  . ندشد میمات سلطنتی دخ
ست که چطور استر ملکه به اين بحران  اگ اين بزرسؤال ،حال

  دهد؟  میپاسخ 
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  ) ١۴-١٠:۴اس(  او ملکه را ترغيب نمود-٣
رو  ردتوانست با استر رو  میکه مردخای ن دبه خاطر داشته باشي

 استر شخصا احساس .داد میپيغامش را توسط هتاک  دباي و دصحبت کن
 دکن رکدتوانست  مین خای نيز کامالدو مر دکر مین را حس خایدمر

 ها توانيم صورت میوقتی  در فرق داردچه ق. ه احساسی داردکه استر چ
 ،کنيم میکه با آنها ارتباط برقرار  را يم و صدای اشخاصیرا ببين
يده د رنج و شخصد بی شک هتاک به عنوان اتصال زنده ميان .بشنويم

  . توش داشدمسئوليت بزرگی بر ، دست داشتند در نجات قوم يهودکه 
او آنچه . دبلکه توضيح بو، د بهانه نبو١١-١٠ پاسخ استر در آيات

که هيچ کس حتی ملکه  ددانست يادآوری نمو میخای دمر درا که خو
 يک شده و تقاضای اجازه مالقاتدبا شتاب به تخت نز دتوان مینيز ن

ست از د دباي، دکر میاگر استر چنين کاری . شاه نمايددفوری با پا
مشاهده اندوه و شنيدن   پادشاه پارس نه تنها از.شست می دزندگی خو
ر برنامه او دتوانست  میکه  هايی  بلکه همچنين از مزاحمت،داخبار ب

  . شد می محافظت ،دکن دمداخله ايجا
 که استر بهانه آورده بر اين باور نيستمکنم که من  میدوباره تکرار 

را به  الزم های یخای راهنمايدکه مر ستی ا بلکه بيشتر تقاضاي،دباش
و با  دبو د او مر.دانست میقصر را  تشريفاتی خای اصولدمر. او بدهد

و قادر به  د اما استر در حرمسرا منزوی بو؛ارتباط داشت جريانات کار
 يک ماه ،ناي عالوه بر.  خط مشی الزم جهت حل مشکل نبودعيينت

 از نظر او که به داليلی و احتمال داشت ديده بودرا ن  که او شاهدش می
و استر  دبينی بو يرقابل پيشغ شخصی اخشورش. افتاده باشد

  .تر کنددخواست وضع را ب مین
او فکر . خای پيغام استر را اشتباه برداشت کردد مر،به عقيده من

و از بار مسئوليت  دپنهان سازرا  دمليت خو دکه استر سعی دار درک می
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 او خای شخصًاداگر مر دشاي. شانه خالی کند شاهد پاحضور در مقابل
  .کرد می متفاوتی قضاوت ای گونه به، دشني میو سخنان او را  ديد میرا 

. ساخترپاسخ به استر سه حقيقت مهم را خاطر نشان دخای دمر
که او از  دکن میر قصر تضمين نداول اينکه گفت که سکونت استر 

" ياندهمه يهو" :گفت میسلطنتی  فرمان. ربرددبه  سالم مرگ جان
هامان چنين در نظر داشت که تا آخرين شخص يهودی را  و) ١٣:٣(

ر قصر د احتماًال. در قصر هستندحتی آنهايی که ، ديافته و به قتل برسان
برکناری   و از مشاهدهدوفادار بودن وشتی هنوز به کهبودند  اشخاصی

  .گشتند می شاداستر ملکه 
که  دگرد میکه سکوت استر مانع ن ددوم مردخای يادآوری نمو

 ،اينجا اشاره به مشيت الهی است در. رهايی از جای ديگر حاصل شود
 پيد(ابراهيم  دخای با شناخت عهد مر.ه استشداگرچه نام خدا ذکر ن

با . ماند می اسرائيل از نابودی محفوظ قوم  ايمان داشت که،)٣-١:١٢
بعضی ، دکه حتی اگر رهايی از راه برس دبه استر هشدار دا اين، دوجو
   .يان از جمله استر ممکن است کشته شوندديهو

اما ، دفرستا می دقوم يهو را برای" راحت و نجات"خدا  دچرا باي
خای اين را تنبيهی دمر داستر و بستگانش کشته شوند؟ شاي ددا میاجازه 

اگر بتوانيم نيکی کنيم . ديد میبه شفاعت جهت مردم ل او برای عدم تماي
 از اين رو .)١٧:۴ يعقوب(  گناه استزنيم، ايناما از انجام آن سر باز ب

رگير درا  دخو دباي، درا محافظت کنداستر به جای اينکه با سکوتش خو
او  دتوانستن میبه راحتی  و مامورانش  هامان.کرد میتری  خطر جدی

  . و جانش را بگيرند در قصر بيابندرا 
ر قص استر در دوجو:  گذاردد نيز تاکيمیسو حقيقتبر خای دمر
 رسيده بود" به جهت چنين وقت به سلطنت"چرا که ، دفی نبودتصا

 اما ،ر آنجا قرار داده استد او نگفت که خدا استر را .)١۴:۴اس(
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اگر استر فقط زمانی را صرف . رساند میعبارتش همين مفهوم را 
ر تمام مسير دمتوجه هدايت الهی ، دکر میش ا گیدمرور برزن

فی در نظر دپس ه، دبو نشانده برتختحال اگر خدا او را  .گشت می
آن موقعيت قرار داشت تا برای  رد او :گشت میداشت که اکنون آشکار 

: بياوريم به خاطر  رارانشديوسف به برا سخنان. کند قومش شفاعت
 تا کاری ،نيکی کرد د ليکن خدا از آن قص،ديشيديدان درباره من بدشما "
 دپي(" ستاه امروز شده چنانک دکه قوم کثيری را احيا نماي دکن

٢٠:۵٠(.   
ر داساسی را  حقايق بعضی، دکني میخای فکر دوقتی به سخنان مر

. برای مسيحيان امروزی مهم است  کهدآموزي میالهی  مشيت زمينه
ر اين دنيا د دخواه می که ی متعالی استاول اينکه خدا دارای اهداف

ست و شامل کليسا اه و امت دربرگيرنده قوم يهوداهداف خدا . تحقق يابد
  . ها تک افراداست و هم به فکر ملت هم به فکر تکخدا . ددگر مینيز 

 اشخاص ،م عادیدشاهان و مرد پا،ها زندگی ملکهبه اهداف او 
که خارج  دندار دنيا وجودر اين دجايی . شود  مربوط میدروحانی و پلي

   .از نفوذ اهداف خدا باشد
 انجام ها انسانطريق  از راکه خدا اهدافش  دخای تصريح نمودمر
 اجازه ،نيست خدا به داليلی که برای ما کامال قابل درک. دهد می
تواند در  ؛ اما او میدر در اين دنيا شرارت نماينواشخاص شر دده می
ايمانان کار کند و از طريق ايشان و نيز قوم خود، اهداف خود را به  بی

اما اجازه ، د نبوشاهدان پااينکه خدا مسبب گناه دبا وجو. انجام برساند
 او از تنهايی .ر عزل وشتی را به او داددخواری و حماقت  شراب

 از ۶ فصل و در دتا استر را بر تخت بنشان دشاه استفاده کردپا
کم   و کمدخای پاداش دهدمر تا به دکر دشاه استفاده خواهدخوابی پا بی
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در مطلق  قار امور کوچکدهم خدا . رت هامان را سرنگون سازددق
  . است و هم در امور بزرگ

خدا اهدافش را که  داين بو، دنمو دسومين حقيقتی که مردخای تاکي
. باز زنند حتی اگر خادمينش از اطاعت از اراده او سر، دبخش میتحقق 

خدا باز هم ، دکر می د ر خودگیداگر استر اراده خدا را برای زن
. شد مین استر بازنده اما در اين بي؛ دده توانست قومش را نجات می

وقتی خادمين و مبشرين بطور داوطلبانه از کليسا درخواست خدمات 
 ر گرو ترحمدکار خدا  که دگذارن می گاهی اين اثر را ،دنماين میمسيحی 
  .که اينطور نيست رحالیدخداست  کارکنان

  ترکما را دتوان می او ،باز زنيم اگر من و شما از اطاعت خدا سر
و ما پاداش  دانتخاب کن ديگری را برای انجام کار خوکرده و شخص د

تا تسليم کند را تنبيه ما  دتوان می يا ؛دو برکت را از دست خواهيم دا
 ميدان مرقس يوحنای  وقتیدآي می مديا به نمونه ود .يمداراده او گر

-٣۶:١۵ ،١٣:١٣ اعمال( گشتاز ب و به خانه دکر بشارت را ترک
 همچنين. )٣-١:١۶( دجای او انتخاب کر هرا ب  خدا تيموتائوس.)۴١
تا اينکه اطاعت  د او را حبس نمو،ست خدا گريختديونس از  وقتی
وقتی به خدا اجازه فرمانروايی . ل نبودداگرچه اطاعتش از ، دکر
را تحقق  دولی هميشه اهداف خو، دگذار می او ما را کنار ،دهيم مین

  .بخشد می
اما کند،  می که خدا شتاب نخای اينستد مراز سخناندرس چهارم 

تا  ، خدا پيش از عزل وشتی.درسان میانجام به هايش را به موقع  نقشه
پيش از بر تخت نشستن   سپس؛دپادشاه منتظر مان سال سوم سلطنت

پادشاه  تا سال دوازدهم )١۶:٢ اس( د چهار سال ديگر صبر کر،استر
رانه ونقشه شرهامان  ددا تا اينکه خدا اجازه )٧:٣( دهيچ خبری نبو
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برای ، دبو د يکسال بعرا که تقريبًا" روز بحران"و تهيه کند را  دخو
  .کنديهوديان مقرر 
نسبت به خدا  د شاي،داول کتاب استر را مطالعه کني بار اگر برای
در  .که او هيچ کاری انجام ندادرسيد  نتيجه ب به اين وناشکيبا شويد

گرش به نظر در  ن مبالغه يک پادشاه مست و مشاوري،٢ و ١های  فصل
 را تحت ر اوضاعوشر  هامانظاهرًا ۶ تا ٣ فصل از .حال تهاجمند
تغييرناپذير  نيز فرمان پس از حذف هامان از صحنه  حتی.کنترل دارد

  ؟ اما خدا کجاست .کند میمشغول  دپادشاه همه را به خو
و  و فرامين اددان می از ابتدا  پايان را او.کند مین خدا هرگز شتاب

 توزر اهداف مطلق خدا .دبليو. یکتر ِاد .بر حق و بموقع است هميشه
ترک کرده و   که نيويورک رادکن میتشبيه  پيما اقيانوس را به يک کشتی

 تا در عرشه کشتی آنچه را د مردم آزادن.عازم ليورپول انگلستان است
  . که مسير کشتی را تغيير دهندد نيستنداما آزا دانجام دهن ددوست دارن

 ثابت مسير ، حاکميت الهینقشۀ کشتی عظيم: "دکتر توزر نوشت
دغدغه و بدون هيچ مانعی   خدا بی.کند میرا در دريای تاريخ حفظ دخو

 از آغاز جهان در مسيح پيشکه  دبسوی تحقق اهداف جاودانی خو
يا   جبرگرايیرحاکميت الهی ب ." در حرکت است،طرح کردهعيسی 

به را  زندگی، د چرا که هر دو مور،دکن می کور داللت نتقديرگرايی
 قادر مطلق به اندازه کافی بزرگ است یفقط خداي .کند میتبديل  زندان

قادر  یيخدا و فقطتعيين کند  انسان آزادی انتخاب را برای بتواندکه 
بخشد و حتی  را تحقق دخو و پرمحبت حکيمانه اهداف دتوان میمطلق 

 اين نيست که سؤال .)٢٠:۵٠ پيد( داز بدی جهت نيکويی استفاده نماي
آيا خدا  " اين است کهبلکه" ؟دآيا خدا اين جهان را تحت کنترل دار"

کنيم تا  می آيا ما با او همکاری" ؟ يا نهدکنترل دار زندگی مرا تحت
  نه بخشی از مشکل؟ قسمتی از راه حل باشيم
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در تضادهای اخالقی که اطراف ما : "گويد می دکتر توزر باز
 است و ی پيروزجبهه در ،خداست  کسی که طرف،ن استخروشا

 و است بازنده در سوی ديگر قرار دارد،و شخصی که ، دبباز دتوان مین
  ".پيروز شود دتوان مین

  

  )١٧-١۵:۴اس ( د او نقشه را پيش بر-۴
 هويت شديم، ديديم که ايشانبه رو  خای رودابتدا وقتی با استر و مر

خای در مبارزه با هامان از د اکنون مر.دکردن میرا پنهان  ديهودی خو
های غير  و استر به نديمه دشو میکمک يهوديان ديگر برخوردار 

  .که روزه بگيرند دکن میامر  ديهودی خو
 اين عمل فروتنانه آشکارا ،دگرد میگرچه در اين کتاب نام خدا ذکر ن

عا د مقدس کتابدر   اغلب.شک با دعا همراه بود  و بی بوددخداونبرای 
است برای  آمادگی روزه که  چرادشون می در کنار هم ديده و روزه

 دان ،١٣:٣۵  مز،٢٣-٢١:٨عزرا . ک.ر(قدرتمند ی فروتنانه و يدعا
خدا  تضمينی جهت برکت د روزه به خودی خو.)٣:١٣ اعمال ،٣:٩
 ددر حضور خداون صادقانه و تواضع  با شکستگیدباي چرا که نيست

اگر  . )١٨-١۶:۶متی ،  ١٣-١٢:٢ يوئيل ، ١٠-١:۵٨اش ( دهمراه باش
جامه عمل هيچ هدف روحانی به  ،دصرفا يک رسم مذهبی باش روزه
  .پوشاند نمی

روزه و "در   سراسر امپراطوری از پيش دريهوديان که از آنجا
که  دخای دشوار نبودبرای مر ،)٣:۴اس ( دبودن" گری گريه و نوحه

، يهوديان شوشن را دش میه وقتی استر آماده شفاعت در حضور پادشا
ملکه و قومش  مسئله مرگ و زندگی .ندکنبرای او دعا متحد سازد تا 

 استفاده ،دکرده بو د خدا از بحرانی که هامان ايجا. در ميان بوددبو
از نظر ، د پراکنده شده بودنها تا قومش را که در ميان امت دنمو
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را  دز اينکه خو واقعيت اينست که قوم خدا قبل ا.روحانی احيا کند
  .سختی را تجربه کندبايست  ، میدنبرآور دخدا فريا دفروتن ساخته و نز

 هالک ،و اگر هالک شدم": دتعبير کر داين سخن استر را چگونه باي
انگار که ( ؟ست اايمانی ؟ آيا اين سخن تسليم در برابر بی"شدم
 آنچه  پس؛دکني می وادار به اين کار  شما مرا،خوب": خواست بگويد می
 يا تسليم )!"دحتی اگر باعث مرگ من شو ،دهم می انجام دگويي می

من ": خواست بگويد به اين معنی که می( ؟وفادارانه به اراده خداست
من تفسير دوم را انتخاب  ؟)"!دهم میرا به هر بهايی انجام اراده خدا 

ست که  ا از نظر من سخن استر مشابه همان تسليم و اعتمادی.کنم می
ليکن اين چيزها را به : "س ابراز داشتسر مقابل بزرگان افدس پول

را به  ددارم تا دور خو میرا عزيز ن د بلکه جان خو،شمارم میهيچ 
ام که به  عيسی يافته دخوشی به انجام رسانم و آن خدمتی را که از خداون

  .)٢۴:٢٠ اعمال(" خدا شهادت دهم فيض بشارت
استر و موفقيت در ماموريتش  داز نقطه نظر انسانی همه چيز به ض

مزاحم پادشاه هيچ کس اجازه نداشت  ، زيراداو بو دقانون به ض .بود
 .از بين برود دگفت که او باي میفرمان  چون، داو بو ددولت به ض .دشو

 نگرش پادشاه نسبت به زنان از نگرش ، زيراداو بو دجنسيتش به ض
چون آنها فقط کاری ، دناو بود دض به ماموران .بدتر بود مردساالرانه

 از جهتی حتی روزه نيز . هامان عزيز نمايندنزدرا  د خو تادکردن می
چون سه روز بدون آب و غذا حتما ، داو باش دتوانست به ض می

هرگاه خدا با " اما .کرد میظاهر يا قدرت جسمانی او را بهتر ن وضعيت
  )٣١:٨ روم(" ما؟ د کيست به ض،ما است

  !"هيچ کس ":پاسخ ايمان اينست





  ٩فصل 

  وزير گی نخستديک روز در زن
  ۵استر فصل 

  
را حلق دتا خو دکن میر به اندازه کافی طناب جمع وشر ديک مر

  آويز سازد
  

 گزارش رفتار ی گروهی در زمينهها  رسانه،ی اخيرها در سال
 قهرمانان از جمله ، معروفدافرا) و معموال غير قانونی(برانگيز  سؤال
 مالی و يران مؤسساتد م، واعظين،سياستمداران، ورزشی ای حرفه

" واترگيت"از . اند خيلی فعال بودههای سلطنتی  حتی اعضای خانواده
جوگر در پی ت گزارشگران جس،"گيت پرلی"و " گيت ايران"تا گرفته 

 برای شايعات  مردمناپذير يافتن خبر جهت ارضای تمايالت سيری
   .ندباش می

شک  بی، دنگاری بی حاصل باش روزنامه یاه اين فعاليت  میاگر تما
 دبداني ": استمقدس کتاببر اهميت هشدار  دو آن تاکي ديک نتيجه دار
 موفق دم شايد مر.)٢٣:٣٢ داع( "گرفت در خواهد شما را ،که گناه شما

اما عاقبت ، درا پنهان کنن دآور خو ی شرمها ت زمانی فعاليتدم دشون
که چه اتفاقی افتاده است و دانست خواهند نمايان شده و همه  حقيقت

در داده، يگران انجام دخطايی را که نسبت به که  دياب میخطا کار در 
   .داده است انجام دواقع نسبت به خو

اينک به " :دانداز می هامان ديا  مرا به١۶-١۴:٧نوشته مزمور 
.  دروغ را زاييده است،يدهدشده و به ظلم حامله گر بطالت آبستن

ظلم . بيفتاد دو در چاهی که ساخت خو دنمو دو آن را گو دای کن حفره
  ." آمد دخواه دبرگشت و ستم او بر فرقش فرو داو بر سرش خواه
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که مطابق آن  ددار د تالفی و قصاص وجونام  قانونی بهنيادر اين د
، خودش نابود خواهد يگران استدر پی نابودی د دشخصی که به عم

 د در رمان خو،است درو اصالت وجوآلبرت کامو فرانسوی که پي. شد
 پرسه زده و منتظر نيست که نيازی" :نويسد می“ سقوط” تحت عنوان
  ." افتد میيم چرا که اين داوری هر روز اتفاق دگر داوری نهايی

  

  کنند میآسياب   میی خدا به آراها اگرچه آسياب
  نمايند میاما آنها بسيار ريز آسياب 
  ددگر میاگرچه او با صبر منتظر 
  دکن میاما با دقت همه را آسياب 

  )فردريک فون لوگائو(      
  

ست هم داده دست به داما چهار قدرت پيش از آن ، دهامان متوجه نش
  .سازند دتا او را نابو دبودن
  

  ) ۵-١:۵اس ( حاکميت الهی -١
به او و  دکن می دکه آيا پادشاه حضور او را تايي داستر نگران بو

استر فوری ، دکر می دشاه او را رد اگر پا.نها ي دده میاجازه مالقات 
بی ثبات  دتا چه ح شاهددانست که خلق و خوی پا میاو . شد میاعدام 
و از خدا  ديان سه روز روزه گرفته و دعا کرده بودنديهو. است
و حال . دتا مداخله کرده و آنها را از نابودی نجات دهه بودند خواست
  . شد میعمل  دوار داستر باي
 مقدس کتابر ديف اعمال بزرگ ايمان در رد، دچه استر انجام داآن

دعا و ايمان . دد ثبت گر١١فصلدر عبرانيان  دتوان میو  دگير میقرار 
چرا ، دش میدست به کار  دکسی باي. يان برای اقدام خدا کافی نبودديهو
 اما استر بر اساس .)٢٠:٢يعقوب ( "ايمان بدون اعمال باطل است"که 
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بسته  ديان عهددانست که خدا با يهو میاو . عمل نکرد" ن کورايما"يک 
دانست خدای  میو نيز  )٣-١:١٢ دپي( دشمنانشان مقابله کندتا با 
را فروتن ساخته و  دست که وقتی قومش خو اخدای بخشندهای اسرائيل

 وانگهی خدا به .)١۴:٧  توا-٢( نمايد می را اجابت ، آناندکنن میدعا 
معبد و  دبرگردن دخو تا به سرزمين دبو ن اجازه دادهيادگروهی از يهو

شده  دکه آنها نابو دشک اراده خدا اين نبو بی؛ دکنن  را بازسازیبزرگ
  . ددو کارشان متوقف گر
 د نباي،گرديم می د وقتی در حضور تخت فيض وار،ما برخالف استر

 را قومش چون او هميشه، دکن مینگران شويم که پدر درباره ما چه فکر
يکی از  .کند می استقبال دبه حضور خو شانآمدن و از ددار وستد

 داشته گانیدکه شفاعت کنن اينست نيازهای کليسای امروزی بزرگترين
 دت نيازمندبه ش کليسايی که گمشده و نيایدبرای   تا وفادارانهدباش

 که دنمو  و تعجبدکه کسی نبو داو ديو " .کنند دعا احياست
 رد وقتی نيازها اينق.)١۶:۵٩اش ( "نداشت دای وجو کننده شفاعت
 دمتحير گرد د ممکن است خداون،ست ارعالیدامتياز دعا اينق بزرگ و

همانطور که جان نيوتن . گيرند میکه قومش تخت فيض را ناديده 
  : نوشت

  

  ،يابی در پيشگاه پادشاه حضور می
  آيد میتقاضاهای بزرگ همراه با تو 

  ست ا ای گونه هچون فيض و قدرتش ب
  .بيش از حد زياد نيست هيچ کس  درخواستکه

  

 .آماده کرد شاهدرا برای مالقات با پا داستر خو که داشته باشيمتوجه 
. قات با بوعز آماده کرد برای مال را دخونيز  که روت دبه خاطر داري(
با رئيس جمهور  که قرار است دبداني اگر.)  اين کتاب٣فصل . ک.ر
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يداری در کاخ باکينگهام د یشاهدپابا يا  دير کاخ سفدمتحده  اياالت
هايی  زمان. دکردرا برای چنين مالقاتی آماده خواهي دخو، دداشته باشي

به  شتاب با، دريا فرو رفت بايدر دپطرس که  دکه مانن ددار دوجو
دعاهای "  اما قدرت اين.آوريم بر دحضور خدا رفته و برای کمک فريا

 اين ، ودا با خدا بستگی داربه مشارکت هر روزه م" اضطراری
دعا  دگی برای دعا به اندازه خودآما .ست اگیدآما دمشارکت نيز نيازمن

  . اهميت دارد
از او خواست تا درخواستش را و پذيرفت را  اش شاه رسما ملکه

 دمان می اما آنچه ثابت ،فکرهای بسيار در دل انسان است" .مطرح کند
ر دشاه مثل نهرهای آب دل پاد ".)٢١:١٩امث (" است دخداون مشورت

. ک.ر( "دگردان می بر دسو که بخواه  آن را به هر؛است ددست خداون
 خدای حاکم مطلق همه چيز را تحت کنترل .)٢٢:۶  عزرا،١:٢١امث 
  .داشت

رانه هامان با خبر وچرا استر بالفاصله پادشاه را از توطئه شر
زمان  اول اينکه .دارد دکار وجو ليل برای ايندنساخت؟ حداقل چهار 

 دای در مور دهنده شاه آمادگی نداشت که اخبار تکاندپا. مناسبی نبود
داری  ر بحبوحه مملکتداخشورش . ريافت کندد خدمتگزارش یپست
، يا شايد هم آن را دآميز تلقی کن توانست اتهام استر را عملی خيانت می

   .پنداشت میفقط بخشی از شايعات کاخ 
 د ندارد هيچ شکی وجو.استر نبود شفاعت برایاما محل مناسبی نيز 

و  دکردن می خدمت آن تاالر خاصر دشاه را  ، میيداران قگزمتدکه خ
را در جمع  دگشت که ملکه درخواست خو مینقض رسوم قصر تلقی 

 ،حال دفاع در حضور تخت رويت يک زن گريان و در. مطرح کند
که او  دبهتر بو. نمود میر کرده و مسائل را بدتر گيپادشاه را دل دشاي
  . بارگاهر دتا  دکر میشاه صحبت دبا پا در خلوت خانه خود
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به توطئه  خواست وقتی راجع میکه استر  دبو اين ليل سومد
با هامان ، فقط و فقط دکن میشاه صحبت دوزير با پا رانه نخستوشر

که هامان مرتکب  دمطمئن بو داستر با شم زنانه خو. روبرو باشد
احمقانه  و عملی دپذير میرا  دو به طريقی تقصير خو دگرد میاشتباهی 

که استر  د بعدها معلوم ش.شاه عصبانی شوددکه پا  بطوریدده می انجام
   .حق داشت دو موردر هر د

متوجه  ر آن موقعداستر  دخو که داشت د نيز وجو میليل چهارداما 
 پادشاه در ميان را با دبار و ناراحتی خو دقبل از اينکه استر بتوان .نبود
و آن درست در همان شب اتفاق  ددا میيگری رخ داتفاق  دباي، دبگذار
ش را ا گیدخای که پنج سال پيش زندريافت که به مرد پادشاه .افتاد

پاداشی نداده است و اين اشتباه را بالفاصله اصالح  دنجات داده بو
و  دقير نمواما همان موقع هامان را تح داو مردخای را احترام کر. نمود

  . خواست استر آماده شوددرن دشاه برای شنيدتا پا داين تجربه کمک کر
 دين ترتيب هامان و پادشاه بايد ب.ضيافت استر قبال آماده شده بود

ل در در جواب دعاها دخدا . تا در آن شرکت نمايند دندکر میشتاب 
همکاری  اش نه تنها او مشتاقانه با ملکه  بطوريکهدپادشاه بسيار کار کر

ر دشگفتی مشيت الهی .  بلکه هامان را نيز به همکاری واداشتدکر
   .اينست

  

  )  الف٩-۶:۵اس ( اطمينان کاذب -٢
 و شاهدپا ضيافتی مخصوص  که دربودبرای هامان چه افتخاری 

ست که  نينیدباورکر . خصوصی ملکه باشد خانهدر ملکه و
هامان در . اشدب  می در امپراطوری دارای چنين احتراخدمتگزاری

نفسش   به د اعتما،نوشيد می و دخور میحاليکه با اخشورش و ملکه 
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 دو از آينده خوبود  شاهیدر پاد  میمه داو به راستی مر. شد میبيشتر 
  . مطمئن بود
وزير  نخست، درخواستش را بگويدشاه از استر خواست تا دوقتی پا
 د و ملکه در مورچرا که پادشاه دبه نفس بيشتری نيز ش ددارای اعتما

هامان نه تنها . کردند میيک موضوع خصوصی در حضور او صحبت 
. ر عالئق شخصی ملکه نيز بودد بلکه اکنون سهيم ،پادشاه داعتما دمور

شک برای  بی، داز آنجايی که ملکه او را به ضيافت دعوت کرده بو
  . مشورتش ارزش قائل بود

 اول .بينيم میهی را يگر از حاکميت الدر اين ضيافت سه نشانه د
تا استر حقيقت را درباره هامان به اخشورش  د مانع شداينکه خداون

کنم که علت کتمانش اين  میاما من فکر ن، دترسي میاستر  دهرچن. نگويد
را هدايت  و گفتارش گی او کار کردهدر زند دخداون. بوده باشد

افشاگری خدا اين . استر براين امر واقف نبود داگرچه خو، دنمو می
ما . خای احترام بگذارددشاه به مردانداخت تا پا میبزرگ را به تاخير 

تا در ضيافت  دهمچنين در اينکه شاه تاخير را پذيرفته و موافقت کر
 پادشاهانی .بينيم میدست حاکميت الهی را در کار ، ددوم شرکت کن

 .که منتظر بمانند دکسی به آنها بگوي داخشورش عادت نداشتن دمانن
 د اما تنطق زبان از جانب خداون،بيرهای دل از آن انسان استدت"

 اما آنچه ،فکرهای بسيار در دل انسان است" .)١:١۶امث ( "باشد می
هايی که   برنامه می تما. )٢١:١٩( "است دمشورت خداون دثابت مان

وم دتا برای ضيافت  دلغو ش، د ترتيب داده بوداخشورش برای شب بع
  .اشدملکه وقت داشته ب

بر حاکميت الهی اينست که هيچيک از خدمتکاران دال دليل سوم 
اين خبر مهم  دندسعی نکر، دن او اطالع داشتنداستر که از يهودی بو
 بالفاصله ،دانست میاگر هامان مليت ملکه را . را به هامان برسانند
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قصر بازی  توطئه. دداو گر مزاحمت مانع ا تدکشي میای  نقشه
توانست آنچه را که  میمتکاران دريک از خست و ه اخطرناکی

  .ببرد دو از اين خبر سو ددانست به هامان بگوي می
 دنفس اين مر به د اعتما،ضيافت ومينداستر از هامان برای  دعوت

که  د همان واکنشی بوقيقًاد و اين ،)١٢:۵ اس( ر را افزايش دادوشر
 او ،ان داشتاطمين دکه دشمن استر بيش از ح میمادا. خواست میملکه 
 دل خودبر  آنکه" .گشت ددانست که همان باعث سقوط او خواه می

نجات  د اما کسی که به حکمت سلوک نماي.باشد میاحمق  دنماي توکل
در  داحمق و ثروتمن دآن مر د هامان مانن.)٢۶:٢٨امث ( "يافت دخواه

که ملزومات زندگی  د مطمئن بو،)٢١-١۶:١٢ لوقا(ما  دحکايت خداون
  . ساعت تا مرگ فاصله داشت دفقط چن  در حاليکه،ا فراهم کردهر دخو
که اطمينان کاذب آنها منجر به  آورم میيگر را به خاطر د دو مرد

 بلشصر جشن .حريوطیسشاه و يهودای ادبلشصر پا :دش مرگشان
و خدا با  در آنجا به خدای اسرائيل اهانت کرد که دبزرگی ترتيب دا

همان .  نابودی او را اعالم نمود،يواردوی ای بر ر ستنوشتهدن دفرستا
  .)۵٠دان ( شب بابل تسخير و بلشصر کشته شد

 يوحنا(  نبودولی نه تنها ايماندار حقيقی دبو د رسول خداون،يهودا
ر د او در کمال احترام .)۶:١٢( دنيز بو د بلکه خائن و دز،)٧١-۶:٧٠

او  آنچه ز او هيچيک از رسوالن ديگر دباالخانه پشت ميز نشسته بو
اما عيسی ماهيت وجودی يهودا و کاری را که . آگاه نبود ،ر دل داشتد

. دانست و اين علم را از شاگردان پنهان داشت می ،انجام دهد دقرار بو
او همه چيز را  که دباشي  مطمئن.را شست عيسی حتی پايهای يهودا

کشی دش خودخو و عاقبت د يهودا عيسی را لو دا.داشت تحت کنترل
  .)١٠-١:٢٧متی ( دکر
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 د خداونخوِد ،اطمينان خاطربرخورداری از جهت  تنها مکان ايمن
  .است
  

  ) ١٢-١٠:۵ اس( غرور -٣
های اصلی  يکی از تاسف" :گويد میهنرپيشه معروف ، جان بريمور

توانستم در بين  میست که ن ااين، ر تئاتردم ا ی کاریها ر طول سالد من
  ." را ببينم دتماشاچيان نشسته و خو

از به خانه ب دشا یو با قلب دقصر را ترک کر نگرش با همين هامان
ای با پادشاه و ملکه   از اينکه شام صميمانهد او سر حال بو.گشت

او . شرکت کند ضيافت وميندر د د برای شب بعدخورده و قرار بو
خوانم  میبار آن را  که هر دماجرا کر درا با خودنمايی وار دخو

ضمير شخصی مذکر در اين قسمت  دبه تعدا. مکن میاحساس انزجار 
 داو ده مور( او پسران ،اوثروت  ،او همسر ،اودوستان : توجه کنيد

يگر قرار داده د را باالتر از هرکس اوشاه مقام دپا). ١٠-٧:٩ داشت
آورم  می را به خاطر ٢١-١۶:١٢ر لوقا د دولتمندمن آن کشاورز . بود

  .د بو“من” ،اش عالقه دکه واژه مور
 و دل مغرور ،تکبر پيش رو هالکت است" دانست که  میآيا هامان ن

تکبر شخص او را پست "يا اينکه ) ١٨:١۶امث ( ؟"پيش رو خرابی
يا هرچيز   خانواده، ثروت،موقعيت  هرکس که به.)٢٣:٢٩( ؟"کند می
هيچ " :دهنده توجه نمايددبه اين سخنان يحيی تعمي دباي، دکن يگر فخر د

 حنايو( "و داده شودديافت مگر آنکه از آسمان ب دتوان میکس چيزی ن
؟  نيافتی که و چه چيز داری دکس تو را برتری داچه زيرا " .)٢٧:٣

   .)٧:۴قرن -١( "کنی که گويا نيافتی؟ میپس چون يافتی چرا فخر 
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به اين  دشاي(که غرور اساس گناه است  د معتقدنعلمای الهیاغلب 
. ک.ر. خدا قرار گرفته است" يزفهرست تنفرآم" دليل غرور جزو

   .)١٩-١۶:۶امثال 
 مثل حضرت اعلی" :يل نموددشيطان تب که لوسيفر را به دغرور بو
حوا را  تا دکر شيطان از غرور استفاده .)١۴:١۴اش(" خواهم شد
 ددانشمن ، ويليام بارکلی.)۵:٣ دپي( " بوددخدا خواهي دمانن" :دکن وسوسه

گناهان  که ساير ست ازمينی غرور" :سدنوي می مقدس کتاببريتانيايی 
  ." شود توليد میو والدی است که ساير گناهان از آن  دنکن می ددر آن رش

توانيم  مین شک د؟ ما بیدگر می چه چيز مغرور ازشخص گناهکار 
واعظ پيورتين ،  ويليام جنکين.يمدمغرور گر دخو از اصل و نسب

پدر پدر بزرگ ما نيستی  پدر بزرگ ما خاک و ،پدر ما آدم ":گويد می
ر د مقدس کتاب ای که تنها مساله! مان نامه خانوادگی اين از نسب." است
که شرارت  ددي دو خداون" : استاوگناه  ددان میيت بزرگ  بشردمور

  !  اين هم از موفقيتهايمان.)۵:۶ دپي( "انسان در زمين بسيار است
که  ست اای شناخته شده که غرور تنها بيماری گفته است شخصی

 و ،که دارای آن است جز شخصی  بهزند به هم میهمه را حال 
  .ددگر میم معالجه به مرگ منتهی در صورت عدست که  ا ای بيماری

  

  ) ١۴-١٣ ، ب٩:۵اس(خواهی د ب-۴
اما ، درک می گويی در ابرها پرواز ،هامان پس از ترک قصر ملکه

ر سابق از دخای دمر. دخای دوباره بالفاصله به زمين آمدبا رويت مر
 اما اکنون اين يهودی ،)۵-۴:٣( ر مقابل هامان ابا نموده بوددتعظيم 

وزير سرشناس اعتنا  که ايستاده و به نخست دکر میمتهور حتی امتناع 
م و دشرکت کر د در کاخ سفيخبریمن روزی در يک جلسه . نمايد

 دوار وقتی قاضی .برخاستيم   همگی از جاد اتاق شدوقتی ريگان وار
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تا وقتی قاضی  دمانن میر همان حالت دهمه برخاسته و ، دشو میگاه ددا
وست درا  قاضی جمهور يا که شخص رئيسنظر از اين صرف. بنشيند

  . گذاريم میهمگی ما به منصب آنها احترام يا نه، داشته باشيم 
 انزجار او از .)٩:۵( بود" ت غضبناکدخای به شدبر مر"هامان 

او را  ری وجودد به ق،خای بطور خاصد از مريان به طور کل وديهو
 دتوانست از صحبت راجع به بزرگی خو میکه حتی ن دبو کرده مسموم

 ،من هيچ است دليکن همه اين چيزها نز: "او اقرار کرد. لذت ببرد
شاه نشسته دروازه پادبينم که در  میرا ی دکه مردخای يهو میمادا
   .)١٣آيه ( "است
اگر دشمن ما رنج شود  سبب میست که  ایدار خواهی تنفر ريشهدب
هرگز  خواهیدب .کشيم بدرد ، و اگر موفق شود،خوشحال شويم دبکش
خواهی حافظه خوبی دب .انتقام بگيرد دباي هميشه  بلکهدببخش دتوان مین

 پولس در اول. ها دارد برای رنجشها و حافظه بدی برای مهربانی
 دچون مانن دکن میه خواهی را به خميرمايه تشبيد ب٨:۵قرنتيان 

ر نهايت دگسترش يافته و  خميرمايه بطور اندک آغاز کرده و به تدريج
القدس   روح،ل يک مسيحیدر دبدخواهی . گيرد میگی را فرا دتمام زن

 ،٣٢-٣٠:۴افس( از زندگی ما خارج گردد درا محزون ساخته و باي
  .)٨:٣کول

ر برون سرانجام سکه  خواهی اينستدب در موردنکته موذيانه 
کنيد  میشمنتان شليک داما وقتی به طرف . شود آورد و ظاهر می می

کرده و برگشته باعث  ف کمانهدتير معموال از ه  چرا که،د باشيمراقب
را  دنابودی خو داگر شخصی قص. گردد میتيرانداز  دشدن خو میزخ

هامان روح  د اينست که مانن،ترين راه برای انجام آن سريع، دداشته باش
  . پرورش دهد در خودخواهی را دب
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وستانش د همسر و ،ياندنسبت به يهو د خودآلو با انزجار گناه هامان
شاه دکه از پا دندکر دو آنها پيشنها درا نيز تحت تاثير قرار داده بو

 ، هامان شخصی با نفوِذ.خای را به دار بياويزنددتا مر داجازه بخواه
که  دو پادشاه حاضر نبو دکناتهاماتی سرهم  دتوانست از خو میهميشه 

که  دالبته اين ماجرا قبل از زمانی بو. وقتی را صرف تحقيق نمايد
حال ما . اخشورش دريافت مردخای زندگيش را نجات داده است

 .رک نماييمدشاه بهتر داش به پا ر بيان خواستهدتوانيم تاخير استر را  می
 که اجازه ودب برای هامان محال ،۶ فصلر دذکور م پس از اتفاقات

   .خای را بگيردداعدام مر
های دار  که چوبه دترتيبی دا، دهامان برای اينکه وقت را هدر نده

 ارتفاع داشت  متر٢۵های دار  چوبه دمطمئن نيستيم که خو. آماده شود
يوار شهر يا سقف يک ساختمان قرار د در جای قابل رويتی ماننديا 

 .اما نقشه هامان مشخص بود. درسان می دکه ارتفاعش را به آن ح داشت
و آنها  ديان بجنگدتا با يهو دخواست از اعدام مردخای استفاده کن میاو 

. داده است انجام را  اين عمل، فرماندشاه با تاييدپا که دساز درا متقاع
يان دتوانست اراده يهو میخای دمر داعدام يک يهودی مشهور مانن
آنان را تحت سلطه خود در  و هامان دامپراطوری را از کار بينداز

  . آورد
ش در مورد که د داردهای دار وجو چوبه يگری درباره ايندنکته 
که شخص را از گردن  دهای دار غربی بو آيا شبيه چوبه: نيستيم مطمئن

که بدن شخص را بر آن  دتا بميرد؟ يا تيرکی بو دکردن میآويزان 
آنها . دف بودنند؟ پارسيان به تنبيه ظالمانه معرودکر میميخکوب 

و آنها را رها  دکردن میی تيز ميخکوب ها زندانيان را زنده به تيرک
  .زجرکش شوندآور  تا با مرگی عذاب دندنمو می
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 دای گشت که خو تبديل به وسيله، دهای دار هرچه که بو اين چوبه
ر سايه ايستاده و مراقب خاصان دخدا  .شودهامان بر روی آن اعدام 

  .بود دخو
 میو تما ،است دنظر خداون در مدی انسان ها راه زيرا که"

 و دساز میگرفتار   تقصيرهای شرير او را.سنجد میی وی را ها طريق 
و به  دمر دب خواهدون اد او ب.شود میبسته  دخو گناهان بندهای به

  .)٢٣-٢١:۵امث (" گرديد دکثرت حماقت خويش تلف خواه



  ١٠فصل 

  عالئم هشداردهنده
  ۶استر فصل 

  
  کند میاما هامان به آن توجه ن دده می هشدار خدا

  

زدند که روی آن نوشته شده  ای روی ديوار می  آگهیدر آمريکا،
  ."گی شماستدزن روز استراحت امروز اولين" :بود

خانه را ترک  دزو که هامان صبح می اين عبارت را هنگاکسیاگر 
آنها . دور اشتباه بدسخت ، گفت میبه او  و با شتاب به قصر رفت دکر
   !"گی توستد امروز آخرين روز زن،هامان" :گفتند می دباي

 دبه حيات خودم قسم که من از مردن مر: فرمايد میيهوه  دخداون"
بازگشت  دکه شرير از طريق خو) خوش هستم(شرير خوش نيستم بلکه 

   .)١١:٣٣ قيالحز( " زنده ماند،نموده
 کسی هالک  کهدخواه مین  چوندنماي میتحمل  شما بر دخداون"
  .)٩:٣پطر-٢(" گرايند توبه به  بلکه همهددگر

! د قاتل انبيا و سنگسار کننده مرسالن خو، اورشليم،ای اورشليم"
های  فرزندان تو را جمع کنم مثل مرغی که جوجه  مرتبه خواستمدچن
   .)٣٧:٢٣متی (" و نخواستيد دکن میجمع  دخو را زير بال دخو

ايت خاطرمان جمع است که خواسته خدا ر نهد ،بر اساس اين سه آيه
 از گناهانشان برگشته واينکه بلکه ، دبميرن که گناهکاران نيست اين

 دهد میر آسمان خوشی رخ د، دکن می وقتی گناهکاری توبه .نجات يابند
 گناهانش زکه ا دکن میانسان را مجبور ن د اما خداون،)٧:١۵،١٠لوقا (

  ." اما شما نخواستيد.. .من خواستم" . کنددو به پسر او اعتماد برگرد



  متعهد باشيد ١۴۴

 144

به  د اما باي،هر اندازه که از هامان و اعمال زشت او متنفر باشيم
آنها  دخواه میو  دوست داردداشته باشيم که خدا گناهکاران را  خاطر

 از ها ن انساندبار است و وقتی در پی برگرداندخدا بر. را نجات بخشد
تاثير بر قلوب آنها  ا برایعوامل موثر متنوعی ر، شان استدطرق ب

بعضی از اين عوامل  در اتفاقات اين فصل شاهد ما .ر اختيار داردد
  .موثر خواهيم بود

  

  ) ۵-١:۶اس ( شب افشاگری -١
دست حاکم خدا را در زندگی اخشورش  دبار ديگر به طور مشهو

 خدا اهداف، دفهمي میو چه ن دفهمي میشاه دچه پا .بينيم میپادشاه در کار 
ليل جهت دحداقل پنج  ر اين فصلد و شما درساني میرا به انجام  دخو

  .بينيد میمشيت الهی 
  

 رد  میناآرا" :گويد می شکسپير .) الف١:۶اس (شاه دخوابی پا بی
 و کند می دسليمان نيز اين را تايي." که تاج دارد دگير میسری قرار 

 اما ،دوربخ ديازخواب عمله شيرين است خواه کم و خواه " :گويد می
 آيا .)١٢:۵معه جا( "که بخوابد دگذار میاو را ن دولتمند دسيری مر

شاه را بيدار نگاه داشت؟ يا نگران مسائل مالی دپا مسائل مملکتی
ن و آشاميدن افراط کرده در خوردر ضيافت ملکه دبود؟ آيا ش دخو

   بود؟ آيا درخواست اسرارآميز ملکه برای او معما گشته بود؟
، د در بيداری پادشاه نقش داشتنها  يا تمام اين نگرانیبعضی و دشاي

 بر قومش اما در پس آنها دست مقتدر خدای زنده قرار داشت که
-٣:١٢١مورمز( دخواب میو ن دکن مین او هرگز استراحت. يستنگر می
  .گفت میمطلبی به او  دچون باي دشاه بيدار بماندخواست پا می خدا .)۴

نمايشگاه " با مشاهده ،مدکر می ديدزر حاليکه از باغ وحشی باد
 دداشتن ددر آنجا حيواناتی وجو. ميخکوب گشتم ددر جای خو" زيان شب
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و  دخوابن میايم چرا که در روز  که اغلب ما هرگز آنها را نديده
 بر روی يکی از تبليغات. کنند آغاز میر شب دی زندگی را ها فعاليت

طبيعت سخت ، داستراحتيکه شما در حال  ر حالید" :نوشته شده بود
 دمن با خو." مشغول کار است تا به حفظ توازن حيوانات کمک کند

وقتی در خواب هستم پدر آسمانی من سخت مشغول " :کردم میفکر 
که  دبو د همانطور خواهدکه روز جدي د تا اطمينان حاصل کنکار است

ر  بلکه هدرس مین های خدا هرگز به پايان رحمت" .باشد دخواه میاو 
، دخواب میخدا هرگز ن، زيرا )٢٣-٢٢:٣مراثی ( "شود میتازه  صبح

  .)٢٨:٨روم ( گيرد میبلکه همه چيز را برای خيريت ما با هم به کار 
  

  اخشورش جهت.) ب١:۶اس( دشاه انتخاب نمودمشغوليتی که پا
هايش را از  توانست يکی از صيغه میاو . منابع نبود د فاقدمشغوليت خو

تا  دربار بياوردرا به  دانان موسيقی توانست میيا  دنحرمسرا صدا بز
يا  دبا هم بازی کنن دتوانستن میاو و نگهبانانش . برايش بنوازند

ای او را سرگرم  ا با ترانه تدگردی را بخواه ورهدتوانست شاعر  می
   .شک از جانب خدا بود ن کتاب بیدتصميم او جهت خوان. سازد

 دمسائل کم اهميتی مانن نر چنيد حتی دتوان میآيا خدا 
 وقتی مسيحی .تواند میيمان ما را هدايت کند؟ بطور قطع ها مشغوليت
 باعث يکی از ی از دوستان،يک در جشن تولد حضور ،مدجوانی بو

ريزی  برنامه دچرا که آن شب در مور، دمهمترين اتفاقات زندگی من ش
 به عوض ای گرفتم و آن تصميم عاقبت منجر تصميم تازه دتحصيلی خو

بعدها همسر من م که دو آنجا با دختری آشنا ش درسه من شدن مدش
از طريق اتفاقات  دتوان میکه خدا  هرگز کارهای غير عادی را. گشت
  . ست کم نگيريدد ،دانجام ده ديک جشن تول د مانن،عادی
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  خدا اخشورش را.)١:۶اس( دنمو متگزار انتخابدخ که کتابی نوع
آن ( .بخوانند شاهان را برايشدتواريخ پا کتاب دبخواه تا دکر هدايت
متگزار را نيز داما خدا خ.) ببرد همه خوابشان دش می موجب کتاب

خای دمت مردکه شامل خ درا بردار کتابی همان  تا از قفسهدهدايت نمو
ر دنيز  يگریدشک کتب  بی. شد می سال پيش ۵ دودر حدشاه دبه پا

  .  را انتخاب کردمتگزار اين کتابداما خ، ددسترس بو
آنها را  دخوانن میدر زمينه کتبی که مردم برداشته و  دتوان میآيا خدا 

  يک دانشجوی١٩١۶ر اواخر فوريه د. تواند می او ،هدايت کند؟ بله
  خريداری میيدر بخش کتب قد کتابی را ر ايستگاه راه آهندبريتانيايی 

ر داما ، دکرده بود ريده و آن راد بار آن کتاب را ها ده او حداقل. کرد
و  د بو"نلداد جورج مک" کتاب نويسنده .آن روز آن را خريداری نمود

 که بود؟ دآن مر .جوان گشت در نهايت مطالعه آن منجر به نجات مرد
پرداز ايمان  بزرگترين و معروفترين دفاعيه دکه شاي " لوئيس. اس.سی"

 دش نوشته بووستانداو به يکی از . باشد بيستم مسيحی دراواسط قرن
 اما من ايمان دارم که خدا انتخاب او .برداشت" اتفاقی"را  که اين کتاب

  . بودرا هدايت کرده 
.  هدايت کندخوانيم میآنچه را که در يک کتاب  دتوان میخدا حتی 

يذ اکه اول در لذ در پی آرامش بودجوانی در آفريقای شمالی  دمر
روزی .  اما درمانده شد.شتگ میو سپس در فلسفه به دنبال آن شهوانی 

اين را بگير " :گفت میکه  دشني دای که در حال بازی بو از بچه همسايه
 را مقدس کتابجوان بالفاصله  دمر!" اين را بگير و بخوان! و بخوان

 و آن آيات دگشو  را١۴ -١٣:١٣ روميان "بطور اتفاقی" برداشت و
جوان را تحت  دما امروزه اين مر. منجر به ايمان او به مسيح گشت

کالسيک آثار  که نويسنده شناسيم می اسقف هيپو ،"آگوستين" عنوان
  . ست ایددمسيحی متع
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خای درباره نيکويی مردکه  شاه همان کتابی را برداشتدم پادخا
ر د مشيت الهی چق.درا برای اخشورش خوان و آن قسمت دنوشته بو

  !حيرت انگيز است
  

ای  اين نکته .)٣-٢:۶اس ( خایدر پاداش به مرد شاهدپاخير أت
احترام قرار  دپنج سال پيش مور خایدچرا که اگر مر کليدی است

 پاداش و تنبيه .پيوست میوقوع ن حساس به اين روز اتفاقات ،گرفت می
 به ندو پاداش ندا عاملی بنيادين بود  نظام پارسیدر امر وفاداری، در

خای دويی مرنيک چرا پس .بود غير عادی  امریدان ارزشمنکارگزار
ر دست دان زير گزارگشت؟ آيا بعضی کار اما فراموش، دنوشته ش

؟ ما دخای نفرت داشتند؟ آيا نامه اداری گم شداز مر دستگاه اداری
و از پيش روزی را  ددانيم که خدا مسئول اين کار بو میاما . دانيم مین

  .خای انتخاب کرده بوددبرای تکريم مر
يوسف .  خداست؟ بی شک چنين استر دستدبندی  آيا برنامه زمان

ش ا یدکه اين امر موجب آزا د تصور کر، ناظر فرعونکمک بهپس از 
دو سال ديگر تا وقت منتخب بايست  میدر حاليکه او ، دشو میاز زندان 

 .)١:۴١-٢٣:۴٠ دپي( ددوم مصر گرد  تا فرمانروایدکر میخدا صبر 
 در را ترک کننيان مصدتا يهو درا انتخاب کرده بو روز خاصی خدا

عيسی مسيح  دتول  حتی.)١۶- ١٣:١۵ پيد ،۴٢-۴٠:١٢ج خرو. ک.ر(
 .)۴:۴ غال( ث گشتدحا" چون زمان به کمال رسيد" ر بيت لحمد

 :ر است بگويدده در بحبوحه دنيای نا آرام و آشفته قادش  وقفايمانداِر
و بدين ترتيب ) ١۵:٣١مور مز( "باشد میست تو در دی من ها وقت"

  .ر اراده خدا بيابددا آرامش ر
 گاهی ما."  او نيستپاسخ منفیتاخير خدا نشانه "که گويند  می

در  دگردن میچرا ظالمين کامياب  پرسيم می دناشکيبا هستيم و از خو
او نسبت به . کند می اما خدا هرگز شتاب ن.ن در رنجندحاليکه عادال
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 دبه قوم خوو نسبت  دآنها توبه کنن دخواه میاست چون  ظالمين بردبار
رست و درست را در زمان دآنها پاداش  دخواه میصبور است چون 

اگر مردخای بخاطر اينکه پادشاه . ف درست دريافت کننددجهت ه
به زودی ، د اما او را ناديده گرفت متحير شده بودهامان را ترفيع دا

  . گشت که خدا اشتباه نکرده است میمتوجه 
  

 هامان تمام شب را  احتماًال.)۴:۶اس (ن به موقع هامان درسي
 ردداری نظارت دا  از اينکه بر ساخت چوبه دبو بيدار مانده و خوشحال

 دچن هر. کرد تهيه میمردخای ) يا چهارميخ کردن( ندکه جهت دار ز
يده و دخواست هرچه سريعتر پادشاه را  میاما هامان ، دبو دصبح زو

هرچه  ر هامان اعدام از نظ.)١٨:۶امث ( داجازه اعدام را از او بگير
 در معرض ديدخای تمام روز دن مردب. بهتر بود دش میتر اجرا دزو

يان شهر نيز دل يهودر د و دش می دگرفت و هامان خشنو میعموم قرار 
 دتوانست مطمئن باش میخای دمر پس از اعدام  هامان.افتاد می هراس

   .مودخواهند ناو تعظيم  دشاه اطاعت کرده و نزدکه همه از امر پا
با ساير مشاورين   شاه.رسيد میهامان دو ساعت ديرتر  دتصور کني

 دور دگرفتن میمردخای  مشورت کرده و هامان از جشنی که برای
و بر  دخواست هامان در روز تکريم مردخای آنجا باش میخدا . ماند می

 ددر واقع خدا به هامان هشدار دا. سر جنازه او بر چوبه دار شادی نکند
ش دوگرنه منجر به نابودی خو درا عوض کن دخو ر است رويهکه بهت
  . شد دخواه

کاری جز ستايش ، دکني میالهی را مرور  مشيت شواهد دال بر وقتی
 ها مشورت امت دخداون. "دهيد انجام يدتوان میو تشکر از عظمت او ن

 دخداون  مشورت.گرداند میقبائل را نيست  بيرهایدت. کند میرا باطل 
-١٠:٣٣مور مز(" تدابير قلب او تا دهرالدهور. االباددتا اب قائم است

به  دخداون دحکمتی نيست و نه نظافتی و نه مشورتی که به ض" .)١١
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روم ( "ما؟ دهرگاه خدا با ماست کيست به ض ".)٣٠:٢١امث ( "کار آيد
٣١:٨(  

   

  ) ١٠-۶:۶اس( گيری  صبح تصميم-٢
ون هامان به اتاق  اما اکن،شاه يک طرفد پابارگاهن به دش دوار

اين احترام تازه غرور و اطمينان کاذب . خواب پادشاه دعوت شده بود
و  دث را تحت کنترل داردکه حوا داو تصور کر. هامان را افزايش داد

 شاه مشورت هامان را دردست و زمانيکه پا اابودی مردخای قطعین
  . هامان فزونی يافت ، غرورديک امر خصوصی خواستار ش دمور

کسی که پادشاه " . مبهم و نامشخص است۶ پادشاه در آيه لسؤا
فکر ، دهامان با توجه به غرور خو". که او را تکريم نمايد درغبت دار

ر دکسی   چه،هر حال به .کند می رباره او صحبتدشاه دکه پا دکر
را از جانب پادشاه داشت؟ با نحوه   میامپراطوری استحقاق چنين احترا

 .دو برابر شده بودجويی هامان  ن احساس انتقام اکنو،توهين مردخای
 بر دتکريم پادشاه است و بع دمور که ديد دخای هامان را خواهدابتدا مر

سپس هامان نقطه اوج آن روز را با جشنی  .شد دچوبه دار اعدام خواه
  .کرد دسپری خواه) ١۴:۵" (مانیدشا"شاه و ملکه و با در کنار پاد

 وضعيت ، از پايان روزپيش برد که متکبر خيلی زود پی هامان
ر حضور دخای را دمر د ش خواهد مجبوره، خودشکامال دگرگون گشت

 رسوايی  فرصتی شد برایجشن استر .کند شهر تکريم مدتمام مر
. شد و نه مردخای اين هامان بود که به دار کشيده می. خائن شخص

امث ( "آيد میو شرير به جای او  دشو میعادل از تنگی خالص  دمر"
و تواضع ، دگرد می دل انسان متکبر ،پيش از شکستگی" .)٨:١١

و نيمه هامان  در موردآيه اين  نيمه اول .)١٢:١٨( "استمقدمه عزت 
چه تفاوتی  کوچک يک ويرگول .کند میق دخای صدمر در موردوم د
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 او شخْص تکبر": دهد می همين پيام را ٢٣:٢٩امثال ! آورد می دبوجو
ر کدام دشما ." رسيد د به جالل خواه،دل حليم داما مر ،کند میرا پست 

  کنيد؟ میگی دطرف ويرگول زن
کند که به وی  هامان با تصور اينکه پادشاه به تکريمی اشاره می

 دبايشود، تکريم بايد  مردی که :خواهد رسيد، بهترين را توصيه کرد
 شودر شاه با نشان سلطنتی سوادو بر اسب پا دپوشبشاه را دپا دجامه خو

کند و امر  دگردانبشهر  ر مياندگان اصيل اسب را دو يکی از شاهزا
  !گذاری بودچنين عملی تقريبا شبيه تاج. کنندرا احترام  وی مد مرکه

م شو می د بيشتر متقاع،کنم میبه شخصيت هامان فکر  هرچه بيشتر
اگر هر اتفاقی برای . خواست می دکه او تاج و تخت را برای خو

 شک هامان در مقام دومين شخص امپراطوری بی، دفتاا میاخشورش 
مغرور و  دمر .داشت می بهترين موقعيت را جهت تسخير تخت

ر جايگاه د دوش می راضی ن،ر صورت امکان کسب مقام اولدطلب  جاه
برای  حقيقتا، ددگر می توصيف ٩-٨:۶ر استر دآنچه که  اگر. وم بماندد

گشت که  میم شوشن القا در اين عقيده برای م،دش میهامان انجام 
   .انتخاب کرده است داخشورش هامان را بعنوان جانشين خو

). ١٠آيه ( ناميد" يهودی" خای راد مر،که اخشورش دتوجه کني
که به هامان ه د فراموش کرکه پادشاه کامًالکند  خواننده احساس می

يک روز . داده بودرا جهت نابودی يهوديان   میور حکداجازه ص
 يکی از شهروندان اصيل، دبعهفته  دشمن يهوديان است و چندپادشاه 

 د داشت که بايای اما اخشورش بدهی. کند میيهودی را احترام 
 دو شاي، دخای زندگی او را نجات داده بود چرا که مر،پرداخت می

توانست به آرام کردن شهروندان  میپادشاه با تکريم مردخای درجمع 
   .)١۵:٣( مشوش کمک کند
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خای دبه مر دگرفته بو شاه تصميم. گيری فرا رسيد تصميمصبح 
. ه شودداد دکه چه پاداشی باي دگرفته بو و هامان تصميم دپاداش ده

  عواقب اين کار چه بود؟ 
  

  ) ١۴-١١:۶اس( روز رسوايی -٣
را برای مردخای  شاه به هامان گفت تمام اين کارهادزمانيکه پا

را  د او منقلب شد؟ آيا تعجب خوآيا.  بودديدنیواکنش او ، دانجام ده
 در حضور يک توانست هيچکس نمی چرا که ، نه نشان داد؟ احتماًالعلنًا

شاه د هامان با رويه رياکاری به امر پا.احساس راحتی کندپادشاه شرقی 
   .و اطاعت کرد دن نهادگر

 خای را برد مر ورفت میروازه پادشاه بيرون د دنز دابتدا او باي
شاه ده ردای پااو را بسپس . آورد میرا به درون قصر داشت و او  می

شاه دخای را بر اسب پاد مر،پس از اينکه هامان .کرد میملبس 
 با" :کرد می و اعالم دگردان میر سرتاسر شهر داسب را  دباي، دنشان می
 دچنين کرده خواه ،دن او رغبت داردبه تکريم نمو شاهدکه پا کسی
اسب  دباي، داز تمام خيابانهای شهر گذشتن پس از اينکه .)٩آيه ( "!شد

ی سلطنتی را از تن مردخای بيرون ها لباس و دگردان میرا به کاخ بر
بازی . گرداند میاز کنار دروازه شهر ب دو او را به جايگاه خو دآور می

و  دخای بودمر غالم يک روز کامل هامان تقريبا !روزگار چنين است
کاری که . رده و او را احترام نمايندکه تعظيم ک دکر میامر  مد مربه
به  د هامان باي،يعنی تعظيم کردن را، دخای برای هامان انجام ندادمر
   .خای انجام دهنددگفت که برای مر میيگران د

خای داشت؟ پس از دباشکوه و پرآوازه چه تاثيری بر مر اين مراسم
گشت و از روازه بدکنار  د به جايگاه خوبار ديگر او ، اين تکريماتمام

فروتن را  واقعًا دتشويق و تحسين افرا. به خدمت پادشاه ادامه داد
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با  دتوان میخدا . تر است چرا که ارزش آنها بسيار عميق دکن میعوض ن
 در پی تکريم خداوند فقط  چون آنهادبخش دبرکاتش به فروتنان اعتما

   .هستند
 او .بودچرا که او شخص حقيری ، دبو  متفاوتکامًال واکنش هامان

 برای  گويی،درا پوشان داو سر خو. برگشت به خانه دممکن زو دتا ح
شاه دخای به اين طريق نسبت به فرمان پادمر. سوگوار است ای مرده

تغيير وباره صحنه د .)٢-١:۴( يان واکنش نشان داده بودديهو در مورد
   .کند می

ن آنها داو تمايلی به دي، دکردن میهامان تعظيم  دم نزدحتی اگر مر
م پشت ددانست که مر می و دآنها خوار شده بو نداشت چون در حضور

هامان . ست او شخصيت اين  تفاوت ميان شهرت.نددخن میسر به او 
 شهرت او .باشخصيتی نبود داما مر، دمعروف و مشهوری بو دمر

 به آسانی از شد ؛ و اينها را مید ثروت و قدرتش بو،وابسته به منصب
   .او گرفت
و آنچه  ١٣:۶خانواده هامان در تجمع ميان وجود دارد فاوتی چه ت

 دبه عظمت خو  هاماننظر به اينکه قبًال! است  ثبت شده١٢-١٠:۵در 
اگر به .  که چگونه خوار شده استدکر میاعتراف  د حال باي،دبالي می

توانست  میاو ، دجز مردخای يهودی هر مامور ديگری بر اسب بو
تکريم کردن يک يهودی، باعث اما ؛ دموقعيت را در دست بگير

   .تضعيف کامل روحيه او شده بود
اگر " :ادا کردند همسر و مشاورينش عبارت جالبی ،در اين لحظه

بر او ، دباش د از نسل يهو،اين مردخای که پيش وی آغاز افتادن نمودی
 .)١٣:۶( "دافتا پيش او خواهی بلکه البته. غالب نخواهی آمد

بايست  ، میاش ر خانهدخيابان و چنين سخنانی ر دگی هامان دفکناسر
به   خدا.شد میو منجر به تغيير نحوه رفتارش  دبو میهشداری برای او 
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اگر او . کند هشدار توجه که به  نگذاشتاواما غرور ، دهامان هشدار دا
توانست  می احتماًال، نمود میو طلب رحمت  دکر میقانه توبه دصا
  . نجات بخشدو ده پسرش را  دگی خودزن

، روز ثدر حواد مشاورين و دندبسيار خرافاتی بو مردم قديم 
خدا با ابراهيم  دبا عه د شاي.ندددي میرا برای آينده هامان " شگون بدی"

را  ديهو فقط تاريخ د يا شاي؛)٣-١:١٢ پيد( دنيز آشنايی داشتن
که هامان از جايگاه شهرت و  دديدن میر هر صورت آنها د. دانستند می

او را به فروتنی  دو اين پيشگويی هولناک باي دافت می به زير دآوازه خو
   .کشاند میو توبه 
با همسر و مشاورينش  داقبالی خودب در حاليکه هامان در مورد

تا او را جهت  در رسيدندم دسرايان پادشاه  خواجه، دکر میصحبت 
" مانیداش"تا با  دريزی کرده بو او برنامه. ضيافت ملکه همراهی کنند

 .)١۴:۵(خای کنار رفته است دبا اطمينان از اينکه مر، دبه جشن برو
  .اما اکنون همه چيز تغيير کرده بود

ر ضيافت دچه اتفاقی افتاد؟ و خواسته اسرارآميز استر ملکه که  دبع
   چه بود؟ ،آشکار گشت

رفت تا برای ای عبوس  سرايان با چهره هامان همراه با خواجه
   .ک بخوردآخرين بار خورا

و  د گوش کر، نگريست،توقف کرد دباي، دده میوقتی خدا هشدار 
  . اطاعت نمود





  ١١فصل 

  شود مینقاب برداشته 
  ٧استر فصل 

  
  رسد می دهامان به انتهای طناب خو

  

 که ددانستن مین هيچيک، دبه قصر استر رسيدنو هامان شاه دپا وقتی
روز  ر اتفاقات آنخاط هنوز به  هامان احتماًال.ست ایداستر يهو
تا از ضيافت لذت  دوار بودو امي درا مهار کرداما خو، دناراحت بو

   .ر کتاب استر استدضيافت هفتم  اين. ببرد
 يا د برای حفظ جان خو،دانست میاگر هامان مليت ملکه را 

تا پادشاه بر او  دکر می و التماس ساييد  يا سر به خاک میگريخت می
 او هشدار داده به مشاورين و همسرش، ها يتخدا توسط موقع. رحم کند

که دل  هر" . نکرديی به هشدارها اعتنا متکبروزير نخست  ايناما، دبو
 "شد دو او هرگز مبرا نخواه ،مکروه است دخداون دنز، دمغرور دار

  .)۵:١۶ امث(
 چونکه فتوی" . ايمن استدفکر کن که هامان دبردباری خدا باعث ش

ل بنی آدم در اندرون داز اين جهت ؛ دشو مینبزودی مجرا  دبر عمل ب
 امروزه .)١١:٨معه جا( "شود میکرداری جازم دايشان برای ب

 اما ؛)٩:٣ پطر-٢( م تا توبه کننددبرای مراست بردباری خدا فرصتی 
را داوری  که خدا به هيچ وجه گناهکاران دپندار مینيای گناهکار ما د

 آنگاه ، سالمتی و امان استدگوين میکه  میزيرا هنگا" .نخواهد کرد
را و زن حامله  ْدرد چون ،گرفت دفرو خواه را ناگهان  ايشانهالکْت

  .)٣:۵ لتسا-١( "شد دهرگز رستگار نخواهن
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  ) ۴-١:٧ اس( رخواست ملکهد -١
ن خواسته او د اخشورش منتظر شني، به بعداز ضيافت پيشين ملکه

البته  .ح کردرو پس از صرف شراب موضوع را مطر  از اين.بود
تعارف تشريفاتی بود و  يک ،"دمملکت باش اگر چه نصف"عبارت 

 دان ،٣:۵. ک.ر(کرد  اللفظی برداشت نمی شکل تحت کسی آن را به
 دکه پادشاه سخاوتمن د و فقط به اين معنی بو،)٢٣:۶ مرقس ،١۶:۵
  .خواهی به او بگو می بنابراين آنچه را که ،است

  اين سخن را بارها،قبل و چهار ساعت استر در طول بيست احتماًال
 به .تا آن را مطرح نمايد دو حال خدا به او قدرت دا دمرور کرده بو

برای اينکه اگر  بر کف نهاده بود، را جان خوداو  دخاطر داشته باشي
  .يافت میکار او پايان ، دکر می ددرخواست او را ر پادشاه

 دندار دست و قص ایپادشاه متک که به التفات دکر او ابتدا تصريح
 دخشنودی خو اش که خواسته گفت  همچنين.د که او چه کار کندبگوي
اين کار خيلی  روانشناسی  از نظر.پادشاه است بلکه خشنودی ،نيست
اخشورش  دمردساالر مانن  می بخصوص زمانيکه با حاک،است دمفي

  .مواجه هستيد
هی شما مردی در پادشا: "اين عمل او نيز حکيمانه است که نگفت

او بر خواسته !" دالک سازهکه نقشه کشيده تمام يهوديان را  ددار دوجو
 و پادشاه در ارتباط با اين حقيقت که زندگی ملکه در خطر است دخو
 باشيم که دمعتق توانيم میما با دليل  .گشت  متمرکز،دده انجام کاری دباي

به  هيچ آسيبیست خوا میو نشت اش را دوست دا اخشورش هنوز ملکه
نشست و زيبايی او را  در حضور ملکه وقتی اخشورش . شودداو وار

ملکه را  دخواه می هيواليی کدام . او را تکان دادوی سخنان ،نگريست
  ؟دبکش
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 .قوم او نيز در خطر نابودی قرار داشت بلکه ،ملکه نه تنها زندگی
که قوم او  دحدس من اينست که اين عبارت پادشاه را متحير نمو

پارسی نيست؟ آيا او رازی را از من پنهان نموده  گر اوکيست؟ م
  است؟

نموده  دکه او تايي دنشان کر آن وقت استر به پادشاه فرمانی را خاطر
 در واقع سخنان استر تقريبا مو به مو از فرمان .گردند دنابو دتا قوم يهو

توانست  میکه  د اخشورش اينقدر هوشيار بو.)١٣:٣اس (نقل شده است 
ست و نا آگاهانه اجازه قتل او را داده  اکه استر ملکه يهودی ددرک کن

  !است
آيات (استر خاطرنشان ساخت که پادشاه اين فرمان را صادر کرده 

چنين بهايی  د شاي،فروخت می  می اگر او يهوديان را به غال.)١١-٩
 پول ست که هيچ کس ااما مرگ و نابودی کامل بهايی. بود میدرست 

 و کنيزی  میاگر به غال: "استر گفت .نداردرا آن  دکافی برای خري
اما " .به زحمت بيفتد پادشاه  چرا،نمودم می سکوت ،شديم میفروخته 

اعتنا  توانم نسبت به آن بی میست که ن اقتل در مقياس وسيع چيزی
  ".باشم

 پاسخ  پادشاه چگونه.کرد شفاعت شجاعانه برای قومش استر ملکه
تو استوار  تا فکرهای، کن تفويض ده خداونرا ب داعمال خو"؟ دده می
را نيز  هر چيز را برای غايت آن ساخته است و شريران دخداون .شود

  .)۴-٣:١۶امث (" برای روز بال
  

  )٨-۵:٧اس (پادشاه   خشم-٢
در ذهن اخشورش پادشاه  ددر اين لحظه سعی کنيبايد تجسم کنيم که 

تباط با يک جنايت اخشورش را در ار  استر غيرمستقيم.گذشت می چه
 .تقصير نمايد احساس دو او مجبور بو دکروحشتناک متهم به همکاری 
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 که دانست میکرده اما ن درا تايي فرمان دانست که عجوالنه میپادشاه 
را امضا  دمرگ همسر خو  او حکم.فرمان بخشی از يک توطئه است

  ودهد خود را نجات همسرهم يافت که  میراهی  د پادشاه باي.کرده بود
   . راد وجهه خوهم

چيزی در حد يک خدا پنداشته پادشاه  ،حکومت استبدادی يک در
  حاکمين،به همين دليل . مرتکب اشتباهی گردددتوان می و نشود می
تقصير  دکه بتوانن دتحت عنوان سپر بال در اختيار داشتن گروهی  میقدي

 امروزی نيز سياستمداران( .را به عهده بگيرند خود کفايتی غفلت يا بی
 ۵ پادشاه در آيه سؤال ،بنابراين ).دهند میکاری را انجام  اغلب چنين

پادشاه نيز به دنبال " مقصر کيست؟"که  دفراتر از اين دار  میمفهو
  .تا او را تنبيه کند دکسی بو

با  و اکنونبود؛  اش ملکه  آگاهی از مليت،اخشورشاولين حيرت 
 اش همان عالقه دمور صبنمکه صاحب  دش می حيرمت حقيقت اين

 کتاب استر .بود ها را کشيده نقشه  که تمام ايندبو رقيب و دشمنی
استر  دخو دهان از دقيقًا پادشاه دکه هامان نيز مانن مشخص نکرده

که  داخشورش نتيجه گرفته بو د شاي.ست ا که وی يهودی بوددريافته
  با کشتنکه دگرفته بو و تصميم دملکه را هالک کن خواست میهامان 

بخشی از  هامان دشاي  بدين ترتيب. اين امر را تحقق بخشد،تمام يهوديان
يعنی توطئه قتل ، دفشا کرده بو آن را اخای دکه مر دتوطئه ای بو همان
  .استر يهودی بود دخای نيز مانندمر .)٢٣-٢١:٢. ک.ر(! پادشاه
تا  د که چرا خدا استر را هدايت نموددرک کر توان میبهتر  حال

 خواست به اخشورش می او .را به تاخير بيندازد درخواست خود
 خاید که مر دکن  و درکپی ببردخای دمربه خدمات تا  دفرصت بده

پادشاه  اگر يک يهودی زندگی .و استحقاق تکريم را داشت دبو يهودی
  ؟ دساز دنابو را يهوديان دباي  پس چرا پادشاه،را نجات داده است
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 به باغ قصر ،از مجلس شراب برخاسته ،پادشاه غضبناک شده و"
که  دما قبال پی برده بوديم که اخشورش مردی بو .)٧:٧(" رفت

 د اما در اين موقعيت باي.)١٢:١( درا کنترل کن دتوانست اخالق خو مین
چون  ددار شده بو  غرور مردانه او جريحه.امان باشد عصبانيت او بی

 او با ترفيع هامان و .دشخصيت هامان اشتباه قضاوت کرده بو ددر مور
 .را ثابت کرده بود د حماقت خو،دادن چنين اختيارات زيادی به او

 بدون بررسی دقيق و اوليه تمام ،فرمان داخشورش همچنين با تايي
 در نتيجه او زندگی دو يهودی .)١٣:١٨امث ( د به خطا رفته بو،حقايق

و استر  دبوخای که زندگی او را نجات داده دمر، يعنی دمنحصر به فر
  .را در معرض خطر قرار داده بود دهمسر محبوب خو

را   میتا خش رفت و باال و پايين دپادشاه در باغ قدم ز، دبدون تردي
غضب  ".به بهترين نحو خاموش کند، دبو  درونش مشتعل شده درکه

 پادشاه مثل خشم ".)١۴:١۶امث (" موت است  رسوالن،پادشاهان
که هامان اين چنين  آور نيست جب تع.)١٢:١٩(" غرش شير است

تا خلق و خوی او را   بودکافی به پادشاه نزديک داو به ح! دترسي
 دانست که پادشاه آماده است تا هم داور می او .و تعبير کند تشخيص داده

که راه گريزی از آن  د زبان آوررای ب و جمله،  و هم هيئت منصفهباشد
   .نباشد
 د شاي.داشت وآن ترحم ملکه بود دجوبرای هامان و  بخت اندکی اما

 استر .تا برايش شفاعت نمايد دکنجلب ملکه را  دلسوزی توانست میاو 
دانست که هامان ابزاری در دست ابليس است که تصميم گرفته قوم  می
 دانست که استر يهودی میاگر هامان از ابتدا . درا هالک ساز ديهو
اما  .شود تا زندگی ملکه حفظ دکر می فرمان را زيرکانه بيان دست شايا

 تنفر هامان .سازد دهامان هنوز قدرت داشت تا تمام قوم ملکه را نابو
 داين توطئه را آغاز کر  میتما که د پسرعموی ملکه بو،خایداز مر
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مردی را که اين اندازه برايش اهميت  دو استر حاضر نبو )۶-۵:٣اس (
  .داشت ترک کند

 . دکتر اس،کتاب استر د موريهودی در تفسيری در يکی از کتب
 متکبر در قالب يک زورگوی: "دگوي می ٨:٧ درباره عبارت ،گلدمن

وقتی قدرت پادشاه پشت هامان " .درآمد ترسويی ناالن فاجعه به شکل
 و انتظار احترام دبه غبغب بينداز دبا توانست میاو شجاعانه ، دبو

 ، روی اوستبه  پادشاه روغضباما حال که . دو امر کن دداشته باش
ای  فقط ذره، بلکه د او بزرگ نبو.گردد می آشکار اوشخصيت حقيقی 

ی پادشاه ها و يا اسب دافرا  می تما. بودباد هواپر از غرور و 
  .گردانداز زندگی هامان را به او ب توانست مین

از اينکه  د بوخشمگينهامان ! د داردچه تناقضی در اينجا وجو
و حال در حضور يک زن يهودی ؛ دکر میيهودی به او تعظيم نی دمر

 وقتی .کرد میاو التماس  دش نزا و برای حفظ زندگی دبه خاک افتاده بو
 ددار دکه قص دکر  هامان را متهم،دو صحنه را دي داتاق ش دپادشاه وار

 پادشاه عصبانی در هر کاری که هامان انجام .درازی کند به ملکه دست
بسيار  درازی به ملکه جرم  دست،ينبر ا عالوه؛ دکر می اغراق ددا می

چنين برداشت  دتوانستن میهمه . د توطئه را فراموش کني.بود بزرگی
 به خاطر اين حتی فقط او .که هامان بسوی ملکه حمله کرده است دنکن

  . سزاوار مرگ بود هم که شده،جرم
را با  دسر خو ،خای در اطراف شهردهامان پس از مشايعت مر

 اما حال نگهبانان پادشاه صورت او را جهت .)١٢:۶( دخفت پوشان
را با توبه و فروتنی حقيقی  د اگر هامان سر خو.ام پوشاندندداع
 .گوش نداد داما او به هشدارهای خداون. دکر میشرايط فرق ، دپوشان می

نسبت به خطراتی که  که دبو  غرور و خودبينیسلطهاو بقدری تحت 
  . بود شدهپيش رو داشت نابينا
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   )١٠-٩:٧اس (اداش هامان پ -٣
" دآي میو شرير به جای او  دشو میعادل از تنگی خالص  دمر"

، دخای ساخته بودمر های داری که هامان برای  چوبه.)٨:١١امث (
 ازاين رو پادشاه از آن استفاده .کار خواهد رفت خودش بهام دبرای اع

خای دمر که نقشه کشيده که د هامان در قصر پخش کرده بو ظاهرًا.کرد
هامان  .دانست میهای دار را  چون خادم پادشاه هدف از چوبه، درا بکش

، دمتوجه خودش ش  و نه تنها سخنانشدبالي می دبه خو با غرور بسيار
  .بلکه به هالکت او نيز کمک کرد

ر جالل و شکوه سلطنتی در دخای را ملبس د مر،هامان روز پيش
ر ددار   بر صورت و چوبهبا پوششی داما حال خو؛ د گردانها خيابان

و ده  زن هامان زرش شک بی . گردانده شدها نار خيابد ،انتهای مسير
 داين امر باي. اعدام بودند ديان شهر شاهدبسياری از يهو دمانن پسرش

   .ر صحنه نيستدشمنشان هامان دديگر . دلگرم کرده باشديهوديان را 
 خدا را استهزا ،درا فريب مدهي دخو: "نويسد ه، میپولس هشدار داد

 "کرد درا درو خواه همان، دبکار  میدآ که آنچه  زيرا.توان کرد مین
مردخای کاشت و خشم را از جانب  د هامان خشم را به ض.)٧:۶غال(

شاه دو پا ديان را بکشدخای و يهودهامان خواست مر. رو کرددپادشاه 
و  دکنن میم آنانی که شرارت را شيار ديدچنان که من " .او را کشت
 هر که ظلم" .)٨:۴ايوب ( "روندد می را همان ،دکارن میشقاوت را 

   .)٨:٢٢امث (" رويدد دبال خواه ،دبکار
ر سرتاسر د ، کاشت و برداشت يعنیتغييرناپذير اين اصل

ق ديکسان صو برای ايمانداران و بی ايمانان  نمايان است مقدس کتاب
 دگفت و تظاهر کررش دروغ درا کشت و به پ يعقوب حيوانی. کند می

پسران يعقوب حيوانی را  د بعها  و سال؛)٢٩-١:٢٧ پيد(ست  اکه عيسو
 که يوسف مرده است دو تظاهر کردن دروغ گفتندو به يعقوب  دکشتن
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 ديهودی را غرق کنن های پسربچه  تادستور داد فرعون .)٣۵-٣١:٣٧(
ج خرو( نددريای سرخ غرق شدر دو روزی سپاهيانش  )١ج خرو(

١۴-١۵(.   
 ٢( دش اش را گرفت و مرتکب زنا مخفيانه زن همسايه دداو
های پدرش را گرفت و بطور  صيغه، د داودپسر خو و ابشالوم )١١سمو

، د دختر داو، و نيز تامار؛)٢٣-٢٠:١۶( علنی با آنها مرتکب زنا شد
 دداو .)١٣سمو-٢(تجاوز قرار گرفت دروامنون م دتوسط نابرادری خو

 ٢(ش ابشالوم دو سه پسر خو )٢۵-١۴:١١( را کشت شوهر بتشبع
نيز کشته ) ٢۵-١٣:٢د پا١(ونيا دو ا) ٣۶-٢٣:١٣(  امنون،)١٨سمو
سنگسار  را که استيفان دم را تشويق کردشائول طرسوسی مر .نددش
 ر لستره سنگسار گشتد، دمبشر ش دخو و وقتی ،)١:٨اعمال ( دکنن

)١٩:١۴-٢٠(.  
اشت و برداشت برای انجام به خاطر بسپاريم که قانون کبايد اما 

 ،اگر برای جسم بکاريم. دارد دآنچه خوب و درست است نيز کاربر
 حيات جاودانی را ، اما اگر برای روح بکاريم؛کنيم می را درو دفسا

که برای جالل عيسی کار نيکی هيچ . )٨:۶غال(خواهيم نمود درو 
هيچ سخن . ددگر مین در حضور خدا فراموش، دمسيح انجام شو

اگر . رفت دبه هدر نخواه، دآميزی که در نام عيسی گفته شو بتمح
آن  ،بايستيم د وقتی در حضور خداون،حاصلش را در اين زندگی نبينيم

، دشو داده ر نام مسيحدکه  دليوان آب سر حتی يک. يددخواهيم  را
   .)۴۶-٣١:٢۵ ،۴٢:١٠متی( داشت درا خواه دپاداش خالص خو

 آويز و يا چهارميخ گشت و بدنش را حلق دهامان بر چوبه دار خو
 توانست مانع میهامان ن تمام ثروت و جالل. پايين آورده و دفن کردند

 .ببرد دهيچيک از آن دارايی را با خو در نبودو نيز قا، دمرگ او شو
خويش فخر   و بر کثرت توانگریددارن داعتما د خوکه بر دولت آنانی"
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و کفاره او  ددا د فديه نخواهدخوبرادر  برای هرگز هيچ کس ،نمايند می
زيرا فديه جان ايشان گرانبهاست و ابدا بدان ، بخشيد درا به خدا نخواه

 و جالل دگرد ددولتمن ترسان مباش چون کسی پس ...توان رسيد مین
و  درب دچيزی از آن نخواه دزيرا چون بمير! دخانه او افزوده شو

 .)١٧-١۶ ،٨-۶:۴٩مز (" رفت دجاللش در عقب او فرو نخواه
که کفاره ما به قيمت  دگوي می ١٩-١٨:١ رساله اول خودپطرس در 

  .ريختن خون عيسی مسيح پسر خداست
 اسرائيل در اينجا نه تنها يک درس فردی بلکه درسی درباره قوم

 دکرده اسرائيل را نابو سعی کنون هر دشمنی که تا .دارد دنيز وجو
به  و برکت دهم: "يل اينستخدا به اسرائ وعده .شده است د نابو،دکن

 " و لعنت کنم به آنکه تو را ملعون خواند،درا مبارک خوانن که تو آنانی
های  خدا وعده.  و او هميشه اين وعده را حفظ کرده است،)٣:١٢دپي(

های دنيا آنها را ناديده گرفته يا به  حتی اگر قوم دگير میرا جدی  دخو
  .مبارزه بطلبند

 که خدا الزاما هر کاری را که اسرائيل البته مفهومش اين نيست
ست که خدا  ابلکه به اين معنی دنماي می د تايي،ددا دانجام داده يا خواه

، دنماي مین د تايي،دکنن دبرگزيده خدا را نابو قوم دکسانی را که سعی دارن
يا   هامان در پارس،لبنصر در باد نبوک، باشددر مصر فرعون خواه

دشمن خدای قادر مطلق است و کامياب  هوديان دشمن ي؛هيتلر در آلمان
  .گردد مین

" که  واژه عبرانی .)١٠:٧اس (" پس غضب پادشاه فرو نشست"
کار رفته و کاهش آب  ه ب١:٨در پيدايش  ترجمه شده "فرو نشستن 

 و هنگام دش داو زيا د خشم پادشاه در وجو.کند میطوفان را توصيف 
و پادشاه  دال خشم فروکش کر ح.رسيد دبه اوج خومتهم کردن هامان 

 اما هنوز  اما اگرچه دشمن کنار رفت.برگشت دبه وضعيت اول خو
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 .قابل تغيير بودپادشاه موثر و غير  فرمان چون دنش کامال حل مشکل
 دساز باقی بو و نه ماه تا روز سرنوشت) ٩:٨اس( دبو سوم ماه اکنون
  .)١٣:٣( دشدن می قربانی قانونًابايست  می يهوديان  طی آن،که

  ؟ دخای اين مشکل را چگونه حل کردنداستر و مر
    .استی د بعفصلاين موضوع 



  ١٢فصل 

  از قربانی تا پيروزی
  ٨استر فصل 

  
  آورد میو شادی را به همراه  دخبر خوش يک قانون تازه امي

  

 عواقب .اما فرمان مرگبارش هنوز زنده و فعال بود، دهامان مر
يشان ادامه مديدی پس از مرگ ا مدت مردمان ظالم سخنان و اعمال

 بخاطر اشخاص زيادی بيگناه یها حتی امروزه نيز انسان. يابد می
  . در رنج هستند دان خوابيده که در گورهای خود تقصيرکاری

 پارسيان به يهوديان حمله کرده و آنها را از روی ،از نه ماه دبع
 ميليون ١۵ دحدو .رخ دهد آنکه اتفاقی  مگر،دنمو دزمين محو خواهن
 .داشت دوجو ميليون نفری امپراتوری ١٠٠جمعيت  يهودی در ميان

قوم خدا هميشه   البته.داشت اقبال اندکی  قوم خدا بطور قطع بنابراين
 دخداون ".خداست در اکثريت است که با کسی"بوده اما  در اقليت

 پس. ه بودددربار کر دخای را وارداستر و مر" برای چنين روزی"
  .اده کار شدندآنها آم

  

   )١۵ ، ٢-١:٨اس (خای د ترفيع مر-١
پادشاه ، دش می خائنی اعدام هر وقت ، میقدي نظر تاريخدانان طبق

 دخو را برای  اگر اخشورش اموال هامان.کرد می اموال او را تصاحب
گرفت   اما او تصميم.گشت می ثروت هنگفتی دارای ،دکر می مصادره

 يک عمل نکهاحتماال اين هديه بيش از آ. دارايی هامان را به استر بدهد
که استر و قومش  داش بو جبران تصميمات احمقانه، دسخاوتمندانه باش

استر بعدها مقداری از اين ثروت  د شاي.را دچار سختی کرده بود
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را برای مقابله با  دخو دهنگفت را با يهوديان سهيم ساخت تا آنها بتوانن
   .بحران آماده سازند

اما ، دنا يهودی دو خای هرددانست که استر و مر میاخشورش 
. مو نيز هستندعپسرعمو و دختر که آنها دش می متوجه دباي اکنون

 وقتی .بودند داين ازدواج با هم خويشاونخای بواسطه داخشورش و مر
که نشانه قدرت ) ١٠:٣(را  دشاه حلقه سلطنتی خو، دهامان عزل ش

و  دخای دادت و آن را به مرگرف پس) ١٢:٣ و ١٠، ٨:٨( د بوسلطنتی
ملکه و  د با وجو.وزيری منصوب کرد او را به سمت نخست

 يهوديان امپراطوری نسبت به سابق ،در قصر وزير يهودی نخست
   .موقعيت سياسی بهتری داشتند

، دخای واگذار کرداستر نظارت بر دارايی هنگفت هامان را به مر
 تعظيم به او سر باز زده کرده و از ضديت کسی که از ابتدا با هامان

همه چيز را  هامان هنوز، دخای و تشويق استر نبود اگر تهور مر.بود
باش و طريق او را نگاه دار تا  دمنتظر خداون ".داشت دخو در کنترل

آن را ، دشونمنقطع  شريران چون .را به وراثت زمين برافرازد تو
 دسبز خو  می بوو مثل درختدپيشه بو  شرير را ديدم که ظلم.خواهی ديد

و او را جستجو  داما گذشت و اينک نيست گردي. کشيد می را به هر سو
   .)٣۶-٣۴:٣٧مور مز(" دکردم و يافت نش

 دته منصب خوخای لباسی شايسدکه مر دپادشاه اطمينان حاصل کر
خای رداهای د ديگر مر.توصيف گشته است١۵:٨استر  که در ددار

 بلکه رداهای تازه بطور خاص ،)١١-٧:۶( دپوشي میای ن کهنه و عاريه
. ک.ر( د بودو سفي سلطنتی و اداری آبی رنگ .برای او مهيا گشت

با ردای همراه که  ای بزرگ بود  عمامهطاليی احتماًال" تاج ".)١:۶
مقتدر معرفی  مهم وی دخای را به عنوان مرد مر،و ارغوانی دسفي
  .کرد می
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 ،دست آورده بوتوطئه از پادشاه بد توسط که هامان هر آنچه
 در .که استحقاق آن را داشت  چرادکر دريافت هديه بصورت خایدمر

 د پايبندخای به ايمان مذهبی خودداستان به ندرت استر و مر ابتدای اين
 اقرار ديهودی خو مليت  هر دو به.تغييراتی هستيم دشاه اما حال، دبودن
جهت  اتوریتا از تمام يهوديان امپر ددنش ای  و هر دو وسيلهدکردن

احيا و "گر   به عبارتی آنها هدايت.روزه و دعا دعوت به عمل آورند
  .تر ساختند و يهوديت را در امپراطوری محترم د بودنانيهودي" تبديل

 .دهد مین" پايان خوش"کس  خدا هميشه اينگونه به داستان هر
 .گيرند میقرار ن تکريم دو مور دشون میامروزه تمام ايماندارانتشويق ن

جان خود را از دست  برای مسيح به خاطر ايستادگی بعضی از آنها
 ،يمشو می دوعده نداده که همگی ما تشويق شده و ثروتمن  خدا.دهند می

و فصل  ددار دبلکه اطمينان بخشيده که تمام شرايط را در کنترل خو
 اگر خدا در اينجا بر روی زمين ما را .نويسد میآخر داستان را او 

  .کرد دشک وقتی به جالل برسيم اين کار را خواه بی ،دتشويق نکن
   

  )۶-٣:٨ا س(تقاضای استر  -٢
توانست استر را  میشهرت و امنيت شخصی ن، هرگز ثروت

 برای او مهمترين . ارضا کند،دخطر بودن در معرض قومش ماداميکه
 و او دبلکه رهايی قومش بو، دنبو داصل در زندگی آسايش خو

 امروزه . آرام بگيرد،دکه خطر هنوز پا بر جا بوزماني توانست تا مین
گمشده را ناديده   آنها نيازهای دنيای.متفاوتند بعضی ايمانداران چقدر

پول و تفريحات  خرج کردن تازه جهت و به دنبال راههای دگيرن می
در کليسا و هديه دادن وظيفه   با شرکتدکنن می آنها فکر .هستند دخو

با بقيه  دهر کاری دوست دارن دو آزادن دهند میرا انجام  مسيحی خود
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استر بيشتر نياز داريم  ديی ماننها به انسان .انجام دهند دوقت و پول خو
  .ش بار داشتا محکوم بيش از هر چيز ديگر در زندگی دکه برای افرا

دير وقت برگزار شب  پيش در جلسه دعای جوانان که ها سال
 تنها ،خداوندا: "کرددعا چنين  آن  می نماينده رس،ب استمو جيک،دش می

چطور اين واژه را ست که دانيم اين میچيزی که بيشتر ما از قربانی 
اعتراف  کنم و میمن هرگز اين عبارت را فراموش ن" .هجی کنيم

جلسه  .دهد میاين مسئله مرا آزار  کنم که هنوز بعضی اوقات می
بيل کارل مرحوم  آورم که میخاطر ه  را بیديگری از جوانان مسيح

ما  همه روح خدا با وقفی تازه در دعا  و" پس تو مرا بفرست": دسرايي
   .تا کمک کنيم و دنيا را با مسيح آشنا سازيم دآور را به زانو در

انجام  توانست میکه  اما آنچه را، دقادر به انجام هر کاری نبو استر
  کهرا تا فرمانی و از او خواست داو به تخت پادشاه نزديک ش. داد

که قوم  د بوپادشاه دشفاعت او نز .لغو نمايد، د بوتهيه ديده هامان
طلب   او هيچ چيز برای خود.قربانی شدن نجات داد اسرائيل را از

و او را از بار سنگينی که  د را نجات ده اوپادشاه قوم مگر اينکه دنکر
  .رها سازد ددر دلش بو

بسياری  دتم که افراکردم درياف می را مطالعه مقدس کتابدر حاليکه 
را بر  خدا موسی ،دکر  وقتی اسرائيل گناه.اند برای يهوديان دعا کرده

 او حتی .)٣٢خروج ( دشفاعت نمو روی کوه مالقات کرده و برای آنها
نجات   تا باعثدشو دنابو  اوبخش حياتکالم و  بخاطر خدا دبو حاضر

در صورت  د پولس رسول گفت که اشتياق دارد بعها  قرن.قوم گردد
 ايمان کمک تا به نجات اسرائيل بی "دشو از مسيح محروم خود"لزوم 

  ).٣-١:٩روم ( دکن
 و ؛)١٨ پاد-١( دکر دعا ايليا بر کوه کرمل برای اسرائيل نامطيع

 .)١ ميانح( د برای يهوديان اورشليم دعا نمو پادشاهنحميا در قصر
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ا به قوم ت و از خدا خواست دنحميا گريست و دعا کر دعزرا مانن
 و دعا د را فروتن کردو دانيال خو ؛)٩عزرا ( دگناهکارش کمک کن

دان ( دشه خدا را برای اسرائيل درک کنقن دگرفت تا بتوان و روزه دنمو
ام که هر روز و  بانان بر حصارهای تو گماشته ای اورشليم ديده ".)٩

خاموش  د ای متذکران خداون.کرد دهميشه سکوت نخواهن هر شب
 آن را در جهان ،تا اورشليم را استوار کرده دندهي میو او را آرا دمباشي
  .)٧-۶:۶٢اش (" دتسبيح بساز محل
آنانی که تو را دوست  .لت کنيدأبرای سالمتی اورشليم مس"
هيچ آرامشی در اين  ).۶:١٢٢مز( "دش دحال خواهن خجسته ،دارند می

و ؛ دار شوداشت مگر اينکه صلح در اورشليم برقر دنخواه ددنيا وجو
مگر اينکه قوم خدا اطاعت کرده و  دپوشي داين امر جامه عمل نخواه

  ".ملکوت تو بيايد: "ددعا کنن
تحت عنوان چگونه در  د در کتاب خو معروف، مبشر،ای توری. آر

: نويسد می ،زندگی و خدمت مسيحی پری قدرت را دريافت کنيم
 میقدری عموکه کليسا و خدمت را ب دليس زمانی بوضربه اصلی اب"
تشکيالت  دخواه میابليس . دعا کنار رفت دکه اسلحه قدرتمن دکر 

شده آن جهت فتح دنيا برای  ريزی  و مکانيسم ماهرانه و برنامهکليسايی
 نمونه استر ما را تشويق ".اما فقط دعا کنار رود، دشو د زيا،مسيح
تخت خدا بياييم و برای ديگران و بخصوص برای  دتا نز دکن می
 .ی گمشده از مرگ رهايی يابدها  دنيا شفاعت کنيم که جانهای ملت

در اين دنيا  دتوان می ،مشتاق و وقف شده استشخصی که نسبت به دعا 
ست که قدرت خدا را  ابرای اينکه دعا کليدی، دکن دتفاوت بزرگی ايجا

   .)٢:۴يعقوب (" دکني می نسؤالاز اين جهت که  دنداري ".سازد می دآزا
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  )١٧-٧:٨ا س (ن پادشاه  اعال-٣
که پادشاه  داين بو، دخای با آن مواجه بودندمشکلی که استر و مر

حکم اول را نقض توانست  می ن، با يک فرمان اجرايیتوانست فقط نمی
های   در ميان ملت.چون قوانين مادها و پارس ها تغييرناپذير بود، دکن

ی کرده و تصميمات را ملغ دتوانن می مجالس ، امروزیيکدموکرات
آن قوانين را  دتوان میو حتی دادگاه عالی  دقوانين را باطل سازن
و استبدادی پارس   می اما در امپراطوری قدي.غيرقانونی اعالم کند

توانست  میو او ن د صدای پادشاه قانون آن سرزمين بو.اينچنين نبود
   .مرتکب اشتباهی گردد

توانست  میاما ، دنرا نقض ک دتوانست حکم خو می نپادشاه قانونًا
 .التفات قرار دهد دکه يهوديان را مور دفرمان جديدی را منتشر ساز

که پادشاه از قومش  دفهمان میبه همه مردم امپراطوری  دفرمان جدي
 .آميز داشته باشند نسبت به يهوديان نگرش متفاوت و محبت دخواه می

 .ان شرح دهدرا برايش دتا فرمان جدي دشهروندان وکيل بگيرن دالزم نبو
 مارس به هفتمدر : دکه آنها پيغام را دريافت کردن دتوان مطمئن بو می

  .يهوديان حمله نکنيد
وظيفه داشت تا ، دوزير بو خای نخستدکه اکنون مر از آنجايی
به يهوديان اجازه  که داين بو، د آنچه او انجام دا.را بفرستد دفرمان جدي

و اموالشان را  د را بکشيشاناتا در مقابل هر کس که سعی داشت  ددا
هامان در  د اشخاص زيادی مانن.دفاع کنندداز خو دتصاحب نماي

آنها  دخواستن میو  دکه از يهوديان متنفر بودن دداشتن دامپراطوری وجو
به  د فرمان جدي.ازی کننداند و به اموال آنها دست دسازن درا نابو

اما اجازه حمله ، داع کنندف دتا تجمع کرده و از خو ددا میيهوديان اجازه 
   .نداشتند
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ها   يکی از ترجمه. با هم توافق ندارند١١محققين در ترجمه آيه 
تا زنان و فرزندان  ددا میکه فرمان به يهوديان اجازه  دکن می دتاکي

و يکی از ؛ دو اموال آنها را غارت نماين دکننهالک مهاجمين را 
زنان " ترجمه ديگر . است با اين تفسير موافقهای ديگر ظاهرًا ترجمه
 دساز میمربوط  دگيرن میحمله قرار  دموررا با يهوديانی که " ها و بچه

؛ دکشتن میهای مهاجمين را  و نظرش اين نيست که يهوديان زنان و بچه
  .دهم میو من اين ترجمه را ترجيح 

 دشباهتی ميان کلمات دو فرمان خواهي، د را بخواني١٣-١١:٣اگر 
چون عبارات ، دکر میو دولتی استفاده " زبان اداری "خای ازد مر.ديد

اين زبان برای بيگانگان  د شاي.گشت میبه زبان قانونی بيان  دقانونی باي
دچار سوء تعبير  اما بدون آن ما سردر گم و، درسي میعجيب به نظر 

قانون را آنطور که شعر يا نسخه را  دتواني می شما ن.گشتيم می
   .در آوريدبه نگارش  ،دنويسي می

 در روز بيست و سوم از ماه سوم نوشته ٩:٨مطابق  دفرمان جدي
به خاطر ( .م بود. ق۴٧۴ ژوئن ٢۵ سيحی،که بر اساس تقويم م دش

اولين فرمان ) .گردد میريل آغاز وکه تقويم يهودی با ماه آ دداشته باشي
روز از زمانيکه  د بدين ترتيب هفتا.)١٢:٣(  آوريل منتشر شد١٧در 
" يک روز"آن . گذشت می ،ن جنگ با يهوديان را اعالم کرده بودهاما

 بدين ترتيب آنها جهت آمادگی .)١٣:٣( د مارس بو٧برای يهوديان 
   .هشت ماه فرصت داشتند دحدو

 عملی اخالقی واقعًا کرده و بررسی نماييم که آيا  مکث میک دما باي
 اشخاصی .خای به يهوديان قدرت کشتن و غارت کردن داددکه مر بود

به مسائلی از جمله ، دکنن می را انکار مقدس کتابکه الهام الهی 
 به عنوان دليلی برای اينکه مقدس کتابدر  دمتعد" کشتارهای"
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 پرستش خدايی را تجسم .کنند می اشاره ،است" کش ضعيف "مقدس کتاب
  .دکن میملتها امر   میکه به کشتار تما دکني

 چرا ، در نظر بگيريم،د منتشر کررا که اخشورش  میحک داول بيايي
خای عملی داگر برای مر. گردد میمشکالت از اينجا آغاز   میکه تما

پس برای هامان و ، دکنندفاع  داز خو دکه از يهوديان بخواه دزشت بو
به  دبه پارسيان بگويهمان آغاز که در  دتر بو بسيار زشتاخشورش 

کشی   نسللی قطعًا دفاع شخصی جنايت نيست و.يهوديان حمله کنند
؟ بطور قطع دنماين می د آيا اين منتقدين فرمان پادشاه را تايي.جنايت است

 خوب اگر آنها فرمان پادشاه را که اجازه به .ست ادانم که پاسخ منفی می
که  دکنن مین دخای را تاييدپس چگونه فرمان مر، دکنن مین د تاييدقتل دا

که فرمان هامان  دتر اين بوبه؟ درا دا دبه يهوديان حق دفاع از خو
خای با دمرشده بود، چه بهتر که اعالم چون  اما .شد میهرگز منتشر ن

  . کردنثیآن را خ، دانتشار فرمان خو
توان سه حقيقت مهم  می نگاه کنيم که ٩ فصلبه گزارش  دحال بيايي
 ،دکه به آنها حمله کردن ديهوديان فقط کسانی را کشتن: درا کشف نمو
 و دست بر اموال آنها دراز )١۵ ،١٢ ،۶:٩( دردان را کشتنآنها فقط م

 اين حقيقت .)١۶-١۵ ، ١٠آيات ( اگر چه چنين حقی را داشتند، دنکردن
ثابت ) ١۵ ، ۶آيات( درا فقط در شهر شوش کشتن د مر٨٠٠که يهوديان 

. که پارسيان زيادی منتظر فرصت حمله به قوم خدا بودند دکن می
نيم ميليون نفر در پايتخت زندگی  احتماالکه  دشو میزده تخمين (

   ).کردند می
 ١٠٠در ميان جمعيت ) ١۶آيه (  نفر٧۵٠٠٠کل اشخاص قربانی 

 نفر از يهوديان ٧۵٠٠٠ اما اين حقيقت که بيش از ،دميليون نفری بو
 مردم کشور،نفر از  دکه چن دده مینشان ، د آماده قربانی بودنبی دفاع

که ني ا اين حقيقت که قوم پادشاه با وجودو. داز قوم خدا متنفر بودن



 ١٧٣از قربانی تا پيروزی 

 173 

 حمله  بهباز هم اشتياق دکنن میمحافظت  ديهوديان از خو ددانستن می
ستيزی در سرتاسر امپراطوری بسيار دکه يهو دده مینشان ، دداشتن

که با کشتن  دبرای يهوديان کار اشتباهی بو دگوين میمنتقدين . قوی بود
 پارسی ده ٧۵٠٠٠که  دآيا بهتر بو.  نفر تبديل به قاتل گردند٧۵٠٠٠

   کشتند؟ میيان را دبرابر از اين يهو
و " :خدا با ابراهيم هماهنگی کامل داشت دفرمان مردخای با عه

 و لعنت کنم به آنکه تو را ،دبرکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانن
 چون ، اسحاق نيز با مردخای توافق داشت.)٣:١٢ پيد( "ملعون خواند

که تو را لعنت  هر دملعون با" :گفت، د اسحاق يعقوب را برکت داوقتی
 عالوه بر اين .)٢٩:٢٧( "مبارک باد د و هرکه تو را مبارک خوان،کند

دشمن دشمنانت و مخالف .. ." : و فرمودخدا به موسی وعده داد
ورنون . یـِ و نقل قول دکتر ج.)٢٢:٢٣ج خرو( "مخالفانت خواهم بود

يی ها از ملتتمام فين در مراسم تد يانديهو" :کنيدگی را فراموش ن مک
  ." آنها را ريشه کن نمايند دکه سعی داشتن دشرکت کردن

چيز  و رساندن آن به مردم چيز استنوشتن فرمان تازه آزادی يک 
مردخای منشيانی را برای کار ترجمه و . کامًال متفاوتی است

رای انتقال خبر و سپس چاپارهايی را ب ددا برداری حکم قرار نسخه
با "چاپارها . ی مختلف امپراطوری فرستادها خوش به مردم ايالت

 اس( "نددشاه تحت فشار بودتوسط حکم پا"  چون آنها،"رفتند میشتاب 
  ". نددشاه وادار شدبه امر پا"که آنها  دگوي میها   يکی از ترجمه.)٨:١۴

ما ! دش میچه  دآن منشيان و چاپارها بو داگر امروز کليسا مانن
به مردم دنيا و به زبان خودشان خبر خوش نجات بواسطه  دچگونه باي

 ،برويم د پادشاه به ما امر کرده و ما باي.ايمان به عيسی مسيح را بدهيم
رسان بدون  اگر گروهی کاتب و پيغام. کنيم میاما ما به داليلی معطل 

ا به فرمان مردخای ر دتوانستن میابزار مدرن جهت انتقال و ارتباط 



  متعهد باشيد ١٧۴

 174

انجيل  د چقدر بيشتر کارکنان مسيحی قادرن،تمام امپراطوری برسانند
  . مسيح را به دنيای گمشده برسانند

 اين دنيا تحميل رب" شريعت گناه و مرگ" ،دم سقوط کرداز وقتی آ
 دخدا اين شريعت را فسخ نخواهو ) ٢١-١٢: ۵ ،٢:٨روم (شده است 

 توسط مرگ و قيام .)٢٣:۶روم (اجرت گناه هنوز هم مرگ است  .کرد
شريعت روح حيات  ":نافذ گرداندعيسی مسيح خدا شريعت ديگری را 

 برداشتن وقتی خدا پسرش عيسی را جهت .)٢:٨( "در مسيح عيسی
در واقع از شريعت گناه و مرگ ، دگناهان ما و مرگ بر صليب دا

 فرمان ،داما پس از اينکه خدا او را از مرگ قيام دا. اطاعت کرد
حال از ما . که برای گناهکاران امکان نجات باشد د کرنافذی را ا تازه
ها  مه ملت آن را به ه،دهموهر زبان ن دکه خبر خوش را وار دخواه می

  .اعالم کنيم
 اما با جشن و ،)٣:٨ اس(شود   می با گريه استر آغازفصلاين 

 حداقل هفت بار در اين .)١٧-١۵آيات ( يابد میشادی يهوديان پايان 
اين هشتمين جشن مذکور در ( .آيد می از شادی صحبت به ميان قسمت

از لبريز دار بوده اما اکنون  يهوديان سوگوار و روزه.) کتاب استر است
  . شادی بودند

ی ها  فرمان يا حتی انتشار آن به ايالتنوشتن، دآنچه باعث تفاوت ش
 ايمان .فرمان ايمان داشتند يهوديان بهبلکه اين حقيقت که  .مختلف نبود

 شادی و آرامش ،آنها اميد. به سخنان مردخای زندگی آنها را تغيير داد
االن خدای " .گفت ايمان داشتند میوزير  چون به آنچه نخست دداشتن
تا به قوت  د شما را از کمال خوشی و سالمتی در ايمان پر ساز،دامي

  .)١٣:١۵روم (" دافزوده گردي دروح القدس در امي
" نددگروي دين يهودی زمين به ها ياری از قومبس"اين عبارت که 

معنی بارز آن اينست که غير .  تفسيرهای متفاوتی دارد،)١٧:٨اس (
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 ،را کنار گذاشته دپرستی خو در امپراطوری مذاهب بتيان زيادی ديهو
اما از آنجايی که يهوديان از اورشليم بسيار دور . دگرويدن دبه دين يهو

پذيرفته  دبه طور کامل در دين يهو دتوانستن یمن" ايماناننو"اين ، دبودن
پرستندگان "يا " خدا ترسان"که بعدها  د آنها تبديل به کسانی شدن.شوند
  .)٧:١٨ ،١۴:١۶ ،٢:١٠اعمال ( خوانده شدند" خدا

در يان دکنم اين عبارت يعنی اينکه بسياری از غير يهو می من فکر 
که گويی  دکردن می عمل ای گونه و به ددنش يهوديان دارامپراطوری طرف

قرار گيرند، که در کنار يهوديان  دکشيدن میآنها خجالت ن. ندا یديهو
  .انی داشتندگرچه يهوديان دشمن

و او را برای  دپس از آنکه به رئيس جمهور ريگان تيراندازی ش
من اميدوارم " :به شوخی به تيم جراحی گفت، دکردن میجراحی آماده 

آقای " :يکی از پزشکان جواب داد." باشيدکه همه شما جمهوری خواه 
اين نگرش ." يم هست ما جمهوريخواههمه امروز ،رئيس جمهور

زمانيکه فرمان مردخای اعالم بود بسياری از مردم امپراطوری پارس 
   ".امروز همه ما يهودی هستيم" :دش

شود که يهوديان از موقعيتی نه چندان   در حالی آغاز میکتاب استر
را  دبطوريکه حتی استر و مردخای مليت خو، ردار بودندمناسب برخو

 از ، اما حال يهوديان به خاطر آنچه خدا انجام داده.ندردک میاقرار ن
بطوريکه ديگران را ، دمغرور و بسيار خوشحال بودن دخو دنژا

که  دببينن دتوانستن می حتی غيريهوديان .کردند می دمجذوب ايمان خو
  . به قومش توجه داردای استثنايی گونه خدا به

اگر در مذهبت شادی ": گويد می  برجسته،مبشر، بيلی ساندی
اگر امروزه ." داری دکمبو د در قسمتی از مسيحيت خو،نداری

اشخاص  دشاي، ددادن میرا بيشتر نشان  دشادی خداون ايمانداران
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 دو مشتاقانه پيغام انجيل را مور دگشتن میايمان مجذوب کليسا  بی
  .ندددا می بررسی قرار
  .  ارزش تالش را دارداين عمل



  ١٣فصل 

  کند میرا حفظ  دهای خو خدا وعده
  ١٠ و ٩های  استر فصل

  
  يابد اشاعه میو  دکن میامور تغيير 

  

ام  و سالمتی آن شهر را که شما را به آن به اسيری فرستاده"
 که خدا از طريق ارميای نبی به يهوديان داين مشورتی بو." بطلبيد
 يهوديان جنگ .ندد از آن اطاعت کر اکثرًاو ،)٧:٢٩ارميا (  دادیتبعيد

به يهوديان يان دبلکه غيريهو، دند نکرنيان اعالدغيريهو درا به ض
   .اعالن جنگ دادند

 روزی که هامان ، برای يهوديان فرا رسيد"ساز آن روز سرنوشت"
کم اما ح. ه بودجهت قتل عام قوم منتخب خدا در امپراطوری تعيين کرد

يان ديهو. تغيير داد" رهايی"به " نابودی"را از " آن روز"خای دمر
و نه ماه فرصت  دتا در مقابل دشمنانشان مقاومت کنن داجازه داشتن

يان د مردم امپراطوری از يهو.تا جهت رويارويی آماده شوند دداشتن
که يهوديان بر  در عکس شب"اما ، دندبوپيروزی  دمتنفر و به امي
  .)١:٩اس ("  استيال يافتنددشمنان خويش

  

  ) ١۶-١:٩اس(ترس يهوديان :  تاييد-١
آنها . د و سپاه تشکيل دادنندرا سازماندهی کرد دمردان يهودی خو

و  دحمله کنهايشان  تا بر هر دشمنی که به آنها و خانواده دآماده شدن
به آنها  داما خداون. دمقابله کنن دسعی در غارت اموالشان داشته باش

يان بر ايشان مستولی دترس يهو" چون دبزرگتر از شمشير داسالحی 
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تا  دکه خدا در دل غير يهوديان قرار دا د اين ترسی بو."يده بوددگر
  . ددمانع حمله آنها به قومش گر

ما  داين اتفاق تجربه يعقوب را در سفر از شکيم به بيت ئيل به يا
ايشان  د و خوف خدا برشهرهای گرداگر،پس کوچ کردند. "آورد می
 د و همين ترس بو.)۵:٣۵ دپي(" دند که بنی يعقوب را تعاقب نکر،دبو

يشان پيشاپيش اند، دش دسرزمين موعو داسرائيل واربنی که وقتی 
های  موامروز شروع کرده خوف و ترس تو را بر ق ".کرد حرکت می

 د و ايشان آوازه تو را شنيده خواهن،گردانم میزير تمام آسمان مستولی 
 و ٢۵:٢تث . ک.ر( "شد دو از ترس تو مضطرب خواهن دلرزي

و جاسوس يهودی گفت که ترس اسرائيل بر د راحاب به .)١١:٢۵
و  )٢۴:٩ ، ١:۵ ، ١١-٨:٢ عيوش(ی کنعان مستولی شده است ها قوم

  . دنداسرائيل پيروز گربنی تا  داين ترس کمک کر
خداترسی در " ست که  انيای کنونی ما اينديکی از مشکالت 

يهوه " :گويند میفرعون  د مردم مانن.)١٨:٣روم (" چشمانشان نيست
اما آيا آنها چيزی در قوم  .)٢:۵ جخرو(" ؟کيست که قول او را بشنوم

 آيا چنين وقفی نسبت به خدا باشند؟ دطالب ترس خداون که دان خدا ديده
يک غريبه در جلسات ما شرکت وقتی که  ددار ددر ميان قوم او وجو

 خدا در تالحقيق و بگويد فی دو خدا را بپرست دبه روی درافت"، دکن می
  .)٢۵:١۴قرن -١( ؟"ميان شماست

 دهايش ايمان دارن و به وعده دترسن میترس خدا کسانی را که از او 
، د چون يهوديان به فرمان مردخای ايمان داشتن.کند میمحافظت 

عت در دل و همين شجا دترسيدن میو از دشمن ن دای يافتن شجاعت تازه
قبل از اينکه يهوشافاط  .)٢٨:١فيل . ک.ر(انداخت  میدشمن هراس 

بر يهوه " : و فرمودخدا به او پيغام داد، دبيرون روجنگ برای شاه دپا
و به انبيای او ايمان ؛ دش دو استوار خواهي دايمان آوري دخدای خو
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 اين هنوز هم مشورت .)٢٠:٢٠توا -٢(" شد دکه کامياب خواهي دآوري
  !ست ایها کيمانح

و آن  داما اين ترس از جنبه ديگری به پيروزی يهوديان کمک کر
 واليان ،گان مجلسد نماين، شاهزادگان.)٣:٩ اس( دترس از مردخای بو

و ماموران پادشاه در سرتاسر امپراطوری بقدری مبهوت عظمت 
در مقابل پارسيان  دکه حتی به يهوديان در دفاع از خو دمردخای بودن

و او  دخدا موقعيت و شهرت بااليی را به مردخای داده بو. ردندکمک ک
  . برای انجام اراده خدا استفاده کرد داز قدرت خو

 زندگی تکثرگراامروزه مسيحيانی که در يک جامعه دموکراسی 
چون از آن منصب  دمناصب سياسی شون دوار دتوانن مین، دکنن می

و کسانی را که با  داج دهنرا رو دتا ايمان مذهبی خو دکنن میاستفاده 
، دخای نخست وزير يک دولت بودمر. سازند دنابو دآنها مخالفن

 مسيحيان امروزی نيز ماا. بطوريکه سخنش حکم قانون را داشت
شان ديده  که قدرت خدا در زندگی دبا چنان ايمانی زندگی کنن دتوانن می
نيای دينکه اما به جای ا. به فکر وا داردقبل از حمله را و دشمن  دشو

 طوری از دنياو  دترس میکليسا از دنيا ، دغير روحانی از کليسا بترس
  .  قائل شدیتوان بين آن دو تفاوتبکه دشوار  دکن می دتقلي

 دماه جميل و مثل آفتاب طاهر و مانن دمانن"امروزه کليسا ديگر 
 ،دمستمن"درعوض ما  .)١٠:۶غزل ( نيست" دار مهيب ر بيدقکلش

که توصيفی از ) ١٧:٣مکا (هستيم " و کور و عريان فقير ،مسکين
!  به جای اينکه فاتح باشيم زندانی هستيم؛زندانيان در جنگ است

  . ترسد مین دکه دنيا از خداون دتعجبی ندار
جنگ   می ولی به قانون جس،کنيم میر جسم رفتار د دزيرا هر چن"

 .)۴-٣:١٠قرن -٢("  زيرا اسلحه جنگ ما جسمانی نيست.نماييم مین
، داستفاده کن دی اين دنيا برای نبرها هر وقت کليسا سعی کرده از سالح
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سرباز مسيحی با . بار بوده است  تاسف،عواقب اگر ويرانگر نبوده
اعمال (و اتکا به دعا و کالم ) ١٠:۶افس (پوشيدن اسلحه تام خدا 

  . پيش رود دبا شجاعت و ايمان در نبر دتوان می ،)۴:۶
با هامان عماليقی در واقع ، دنديان حمله کرديهوپارسيانی که به 

 .)۵:٩اس ( و همين امر آنها را دشمن خدا ساخت، دنمودن میهمکاری 
تنها آن کاری را با ، دکردن میيهوديان در کشتن کسانی که به آنها حمله 

- ١( دکه شائول پادشاه از انجام آن امتناع ورزي ددشمن انجام دادن
  .)١۵سمو

 اخبار ١٧-١۶ گزارشی از شوشن و در آيات ١۵-۵:٩ما در استر 
ی امپراطوری صورت گرفت در ها ساير قسمت اضافی درباره آنچه در

 نفر از ٨٠٠ يهوديان تنها ، در ظرف دو روز درگيری.دست داريم
 حائز اهميت است که .)۶،١۵آيات ( ددشمنانشان را در شوشن کشتن

 دست در شهر خوبه يهوديان در دبسياری از پارسيان جرات کردن
اين  دشاي .حمله کنند دکردن میپادشاه که استر و مردخای زندگی 
 حال آنها .دستی او وابسته بودند اشخاص به هامان وفادار و به گشاده

چون قهرمانشان به زير افتاده و ثروتش از دست رفته  د بودنخشمگين
  .بود

امان ست که ده پسر ه ا معنیو اين بدان، دنديان مهاجم نبوديهو
و هر ده نفرشان هالک  د و به يهوديان حمله نمودندست گرفتند اسلحه به
خته ده پسر بر چوبه دار هامان جهت هشدار به دشمن آوي داجسا. گشتند
 بر صفحه به شکل يک چوبه نام عبرانی ده مقدس کتابدر متن ( .شد

 را در نام خواننده کنيسه در جشن پوريم اين ده .دار مرتب گشته است
مشاهده ده جنازه .) هم مردند چون پسران هامان با دخوان میک نفس ي

شک پارسيان را از حمله به يهوديان منصرف   بی،بر چوبه دار هامان
  .  بودجانهااش نجات  و نتيجه دکر می
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 را دليلی بر ١٣-١٢مفسرين درخواست استر در آيات از بعضی 
 يانماقويترين ح. تاما اين چنين نيس؛ ددانن میی او يجو روح انتقام

او تعظيم کرده و از التفات  دکه مردم نزبودند، جايی هامان در پايتخت 
تا با هم جمع شده و  دکه برای آنها آسان بو از آنجا. کردند میاو استفاده 

که  دخواست مطمئن شو می استر ،ريزی نمايند را برنامه دخط مشی خو
هم  د شاي.بعدی گردندسر دردکه باعث  دمانن میهيچ يک از آنها زنده ن

که حاميان هامان نقشه حمله ديگری را برای روز  داو اطالع يافته بو
دست يهوديان  دتا از اخشورش اجازه بخواه دو ترغيب ش دان کشيده دبع

  .شان باز بگذارددرا برای دفاع از خو
 نفر را در يک ٧۵٠٠٠ی امپراطوری ها يهوديان در ساير بخش

و  دچقدر مردم از يهوديان تنفر داشتن دده مین  نشا و ايندروز کشتن
 ۶٠٠ داين ميزان بطور متوسط حدو. دسازندآنها را نابو دخواستن می

 ديان امپراطوری زياديهو دکه تعدا  از آنجا.شود مینفر در هر ايالت 
  .شک پيروزی آنها گواهی بر ايمان و شهامتشان بود بی، دبو

 دنداشتن وديان هيچ مالی را برکه يهه ددر اين گزارش سه بار ذکر ش
 ،شاه به خاطر گرفتن اموال از دشمند شائول پا.)١۶-١۵ ،١٠آيات (

و يهوديان ديگر ) ٢٣-١٢:١۵ سمو-١( درا از دست داسلطنت خود 
و فقط  دچون آنها در پی ثروت نبودن، داشتباه او را تکرار نکردن

ی امن در برای زندگ دو از حق خو درا محافظت کنن دخو دخواستن می
که يهوديان فقط کسانی  د به خاطر داشته باشي.دامپراطوری دفاع نماين

يان مهاجم دچون يهو، دم بودندکه در حمله به آنها پيشق دکشتن میرا 
  .نددنبو
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  ) ٣٢-١٧:٩اس (يهوديان  دعي:  جشن-٢
و اتفاقات الهی  دقهرمانان خو) يا کليسا(بار است که يک قوم  تاسف

آسان  دچقدر برای نسل جدي. ندنداشته فراموش ک زنده نگهرا که آنها را 
ی پيشين ها که نسل دو برکاتی را تصاحب نماي داست که پيشرفت کن

يهوديان مرتکب . برای دستيابی به آن تالش کرده و قربانی شده است
سال به  تا هر دبلکه جشن پوريم را قرار دادن، داين اشتباه نشدن

که خدا اسرائيل را از نابودی نجات داده  دفرزندانشان يادآوری نماين
  . است

با دوستان  د اما مسيحيان باي،اگرچه پوريم يک جشن مسيحی نيست
چون هر برکت روحانی که ما داريم توسط  دشان شادی کنن يهودی

 يهوديان شناخت خدای زنده و حقيقی .ايم يهوديان بدست آورده
اولين مسيحيان و بالطبع . ندا هدهنده را به دنيا داد  و نجاتمقدس کتاب

و در  دعيسی يهودی بو. ندد بونژاد  ايمانداران يهودی،اولين مبشرين
و در روز يهودی مقدس ديگری  دست مر افصح که يک جشن يهودی

القدس در پنطيکاست که   روح.يعنی جشن نوبرها از مرگ برخاست
 ژادن ست از آسمان بر گروهی از ايمانداران يهودی ايک روز يهودی

يهودی   اگر هيچ.)٢٢:۴يوحنا (" است نجات از يهود" .قرار گرفت
  . داشت مین د هيچ کليسايی نيز وجو،نداشت دوجو

 کليسا هميشه يک .ی با معنی هيچ اشکالی نداردها داری سنتپاس
 و اگر آنچه را که خدا برای ما و پدرانمان با نابودی فاصله دارد؛نسل 

 کليسا از سردی و ،هايمان منتقل نسازيم انجام داده به فرزندان و نوه
را  دو ترس خداون دمرا بشنوي د بيايي،ای اطفال" .مرد دتفاوتی خواه بی

گرايی   وقتی سنت بتدريج به سنت.)١١:٣۴مز(" به شما خواهم آموخت
 ياروسالو پليکان الهيدانی به نام. گرديم می دچار مشکل ،دشو میتبديل 
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  است و منبعث از يک موقعيت مرده زندهی ايمانسنْت" :گويد می
  ."  مرده منبعث از يک موقعيت زنده استیگرايی ايمان سنت

را در روز سيزدهم ماه ادار  ديهوديان ساير اياالت جنگ خو
اما از آنجايی که . را جشن گرفتند دو روز بع دپايان دادن) مارس(

 داينب، دکردن میدفاع  ديهوديان شوشن هنوز در روز چهاردهم از خو
 د يهوديان در پيروزی متح، آغازدر. نده باشتا روز پانزدهم جشن گرفت

  کدامو به اين امر بستگی داشت که شما در، اما در جشن منقسمبودند، 
ای   نامهاز اين رو مردخای بعدًا. کنيد می کشور زندگی  کداميا درشهر 

جشن گفت تمام يهوديان چهاردهم و پانزدهم ماه را  میکه  دمنتشر کر
  .)٢٢-٢٠:٩ اس( دبگيرن

آيه (ای در روز سيزدهم ماه  را با روزه دامروزه يهوديان جشن خو
 ،)١٢:٣(تاريخی که فرمان شريرانه هامان منتشر گشت  دبه يا) ٣١

تا کتاب استر را که در جمع  درون میآنها به کنيسه . نمايند میآغاز 
 بر د فريا،رددگ میو هر وقت نام هامان ذکر  دبشنون دشو میخوانده 

های  ها جغجغه بچه!" باد دنام او نابو"يا !" نفرين بر او" :آورند می
و هر وقت  دشو میناميده " گريگار"که  دآورن میمخصوص پوريم را 

  . آورند میبا آن صدا در  دشنون میکه اسم هامان را 
تا  درون می يهوديان دوباره به کنيسه ،در صبح روز چهاردهم ماه

 .شوند میکنندگان مشغول دعا  و عبادت در را دوباره بخواننداستان است
 .)١۶-٨:١٧ جخرو( شود میداستان موسی و عماليقيان نيز خوانده 

تا با هدايا و غذاهای مخصوص از جشن استقبال  درون میسپس به خانه 
آنها همچنين به فقرا و نيازمندان . ادامه دارد داين جشن تا روز بع. کنند

  .يگر شادی کننددبا يک دتا همه بتوانن ددهن یمغذا و هديه 
 .است" قرعه"به معنی " پور"جمع واژه بابلی حالت " پوريم"نام 

جهت تعيين روز هالکت يهوديان اين واژه از قرعه انداختن هامان 
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اجازه  د اگرچه برای اين جشن جدي.)٧:٣ ،٢۴:٩ اس(اقتباس شده است 
که آن را نسل اندر نسل  د گرفتن اما يهوديان تصميم،روحانی داده نشده

 دها درمور بر تعليم بچه دکه تاکي د توجه کني.)٢٨-٢۶:٩( جشن بگيرند
  . از بين نروددی بعها مفهوم پوريم است تا پيغام جشن در نسل

گرايی صرف  که فراتر از ملی ددار دپرستی روحانی وجو يک وطن
 که او انجام برای آنچه دده مینی است و جالل را به خدا دو غرور م
پرست مسيحی دست  بهترين راه برای اينکه يک وطن د شاي.داده است
و  دخاطر نيکويی و رحمتش او را ستايش کن و به دتاريخ ببين خدا را در

شرکت در يک جشن ملی ، داز خدا به خاطر گناهان طلب بخشش نماي
 رهبر ،آدالی استيونسن . جشن باشدرِو دنباله داما وقف و ايثار باي. باشد

گسيخته  پرستی فوران احساسی عنان وطن" :گويد میمريکايی آسياسی 
  ." پايدار در تمام عمر است  آرام ویو موقت نيست بلکه وقف

ای جهت راهنمايی يهوديان  وزير نامه نه تنها مردخای نخست
فرستادن نامه دوم به  بلکه استر ملکه نيز در، دامپراطوری فرستا
بعضی از يهوديان اياالت  د شاي.)٣٢-٢٩ آيات( مردخای ملحق شد

برای  و) ١٩آيه ( را تغيير دهند دروز اصلی جشن خو دخواستن مین
تا اين نامه دوم را برای حفظ آرامش  دوزير ضروری بو ملکه و نخست
و سپس  دساز میخيلی اوقات قوم خدا دشمن را مغلوب . قوم منتشر کنند

  . يردگ میجشن  دپيروزی را با جنگ در بين خو
توصيف " سخنان سالمتی و امنيت"اين نامه دوم تحت عنوان 

داشت  دوجو دتفرقه درميان قوم يهو دده میکه نشان ) ٣٠آيه ( ددگر می
بلکه ، دندها را فرستا استر و مردخای نه تنها نامه. شفا بود دکه نيازمن

نوشته )  راخاطراتشايد (که درون کتاب  دهمچنين موضوعی داشتن
 کار برد هب دردخای آن را به عنوان گزارش شخصی خوو م دبودن
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 اداری یها که اين کتاب بخشی از گزارش د احتمال دار.)٢٠،٣٢آيات (
  .امپراطوری شده باشد

 ساليانه یيان بر دشمنانشان که به صورت جشندداستان پيروزی يهو
و  ددر دو نامه اداری ثبت و در يک نشريه نوشته ش شد، برگزار می
جامعه "چه توبيخی شايسته . عتيق گشتد جزو عهبالفاصله

 دکنونی ماست که تاريخ را فراموش کرده و مانن" دورانداختنی
" درباره چيزهای تازه دوجز برای گفت و شن"های قديم وقتشان را  آتنی

رست د ، فيلسوف، جورج سانتايانای.)٢١:١٧اعمال ( کنند میصرف ن
دوباره آن را  دمحکومن، دآورن میکسانی که گذشته را به خاطر ن" :گفت

  ." تجربه کنند
  

  ) ٣-١:١٠اس( شهرت مردخای:  سرافرازی-٣
که مردخای بدون هيچگونه شباهتی به  دگوي میاين بخش کوتاه به ما 
تا پادشاه را  داستفاده کرداز منصب خو ،مسئول قبلی يعنی هامان

 بعضی اوقات وقتی اشخاص به منصب. خدمت و به يهوديان کمک کند
 و نيازهای کنند  میرا فراموشدهای خو ريشه، ديابن میبااليی ارتقا 

اگرچه . مردخای چنين شخصی نبود. گيرند میمردم عادی را ناديده 
 اما ،اعمال سياسی او در وقايع اداری ساالنه امپراطوری ثبت شده است

پاداش داده به آن و  دثبت ش دتوسط خداون دآنچه او برای قومش انجام دا
  .شد دهخوا

اخشورش پادشاه را ذکر کرد؟ اين  دچرا نويسنده برنامه مالياتی جدي
ای از  موضوع چه ارتباطی با مردخای و ساير يهوديان داشت؟ عده

عنوان قدردانی را به  دکه مردخای اين سيستم جدي دکنن میالهيدانان فکر 
ريزی  جنگ و غارت و منبعی جهت ثروت پادشاهی طرح جايگزين

تا  دبودن د يهوديان آزا،داشت که آرامش در پادشاهی وجودحال . کرد



  متعهد باشيد ١٨۶

 186

 دارايی ، در مجموع.و کامياب گردند دپول به دست آورن و دکار کنن
مردخای به پادشاه . داد میيهوديان دارايی امپراطوری را افزايش 

 به هر .ست ااز اين دارايی  میسزاوار سهدربار که  دخاطر نشان کر
و مردخای يهودی را  در يهودی را انتخاب کرکه است دحال پادشاه بو

تا يهوديان را از نابودی  دو هر سه با هم تالش کرده بودن دترفيع دا
 آيا مردم ساکن امپراطوری يعنی يهوديان و غير يهوديان .نجات دهند

  ای نسبت به پادشاهشان نداشتند؟  بطور يکسان وظيفه
 از مردخای جهت همچناناما پيغام مهم اين قسمت اينست که خدا 

 بيگانه غريبه یيان در سرزمينديهو. کرد میاستفاده  دکمک به قوم يهو
 مردخای .نددآور در دنوع اذيت و آزار را تحت کنترل خو و هر دبودن
سخنان آخر کتاب به . خواست که آنها با عدل و انصاف رفتار کنند می

 برای و" :گويد میها   يکی از ترجمه.شود میطرق گوناگون ترجمه 
که او  دده میو اين نظر را ." تمام ذريت او از آرامش صحبت کرد

 .داشت هاآنها را در صلح با يکديگر نگ و ديان را تشويق کرديهو
که نشان ." يان صحبت کرددو برای تمام يهو" :گويد میترجمه ديگر 

و  وجود داشت يهوديان دفشارهايی به ضهنوز در امپراطوری  دده می
و از ايشان  داما مردخای در دربار نماينده آنها بو. دکر می دآنها را تهدي
و در دربار  دها را برای قومش انجام دا او بهترين" .کرد میمحافظت 

  ." دوستی برای تمام آنها بود
 خدا . اما برکات همچنان ادامه دارد،ماجرای مهيج استر پايان يافت

دهنده   و نجاتمقدس ابکتتا امروز ما بتوانيم  دمحافظت کر داز قوم يهو
 تمام دنيا ادهنده ب  حال وظيفه ماست که درباره اين نجات.داشته باشيم

 د خداون سویباشيم تا اشخاص بسياری را به دبگوييم و در صدسخن 
   .شاهيم و جرات سرپيچی نداريمد ما سفيران پا.هدايت کنيم
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 دست به دست هم ،روت و استر در ورای قرون به هم رسيده
   “!باشيد دمتعه”: گويند میو امروز به کليسا  دنده می





  
  
  

  سؤاالتی برای کمک به مطالعه





  لفصل او

  توانيد بگريزيد  نمی
  )١روت (

  

 در تجربيات نعومی و روت سه اشتباه هست که بايد از آنها -١
  .اين سه اشتباه را نام ببريد. اجتناب کرد

يم يا آن را تحمل توان شويم، می  وقتی در زندگی دچار مشکل می-٢
  .هر مورد را توضيح دهيد. کنيم، يا بگريزيم، يا آن را به خدمت بگيريم

تواند سبب شود که از مشکلمان   چه داليل يا شرايطی می-٣
  بگريزيم، همانطور که نعومی و اليملک کردند؟

  لحم، چه چيز اشتباه بود؟  در تصميم نعومی به بازگشت به بيت-۴
روت اينقدر مصمم بود که همراه نعمومی کنيد چرا   فکر می-۵
  برود؟
   خدا فيض خود را چگونه در زندگی روت نشان داد؟-۶
   نعومی چه واکنشی در قبال مشکالتش نشان داد؟-٧
کنيد که نعومی در مورد وضعيت خود مبالغه   آيا فکر می-٨
  .کرد؟ آيا چيزی بود که او برای آن شکرگزار باشد می
 تمرکز بر خدا، بر خودشان يا مشکالتشان  وقتی مسيحيان بجای-٩

  افتد؟ شوند، چه اتفاقی می متمرکز می
ايد که مانند روت و نعومی،   آيا تا به حال تجربه اين را داشته-١٠

  شروع نوينی داشته باشيد؟
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  ٢فصل 

   ها بزرگترين اين
  )٢روت (

  
  لحم، ايمان خود را به خدا چگونه نشان داد؟  روت در بيت-١
ن فصل گفته شده که وقتی زندگی خود را به خداوند  در اي-٢
. سپاريم، هر چه پيش آيد، از جانب خدا مقدر شده و تصادفی نيست می

  .هايی بياوريد آيا با اين نظر موافقيد؟ از زندگی خود نمونه
 وانکش روت در مقابل بوعز چگونه الگويی است برای -٣

  مسيحيان در ارتباطشان با عيسی؟
  شکلی مثبت تغيير يابد؟ عث شد روحيه نعومی به چه چيز با-۴
  ؟“در اميد شادی کنيد” چه داليلی داريد که -۵
 اميد مسيحيان در چه مواردی با اميدی که دنيا به آن چسبيده -۶

  تفاوت دارد؟
 در اين فصل آمده که کسی که به خداوند اعتماد دارد و از اراده -٧

عيت را از شکست به پيروزی تواند شرايط و موق کند، می او اطاعت می
مقدسی و چه از  چه کتاب(هايی از اين حقيقت  آيا نمونه. تغيير دهد

  آيد؟ به نظرتان می) زندگی امروزی
 در اين فصل گفته شده که فيض به معنی محبتی است که بها را -٨
اين حقيقت . پردازد در شرايطی که طرف مقابل لياقتش را ندارد می

  دارد؟برای شما چه مفهومی 
  بايست بگذرد؟  روت از چه موانعی بر سر راه ايمانش می-٩
 در زندگی شما چه نقطه عطف مهمی وجود داشته است؟ آن را -١٠

  .توصيف کنيد
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  ٣فصل 

  شب مالقات نيمه
  )٣روت (

  
 در اين گفته شده که بزرگترين شادی و رضايت را زمانی -١

ين گفته موافقيد؟ آيا با ا. کنيم که ديگران را خدمت کنيم حاصل می
  .تجربيات شخصی خود را با ديگران در ميان بگذاريد

اين امر چه . روت پيش از مالقات با بوعز خود را شست -٢
تصويری است از کاری که ما بايد انجام دهيم با با خداوند ارتباط 

  تری داشته باشيم؟ عميق
 القدس را از اين جهان بر  در اين فصل آمده که اگر خدا روح-٣

گيرد، بسياری از کارهای کليسا ادامه خواهد يافت و کسی تفاوتی را 
  .اين جمله را توضيح دهيد. احساس نخواهد کرد

توانيم با جامه عدالت شخصی خود به حضور خدا   چرا نمی-۴
  جای آن، نياز به چه داريم؟ بياييم؟ به

آن ای نيست که در   در اين فصل گفته شده که اراده خدا مانند کافه-۵
اين جمله چه . خواهد انتخاب کنيم بتوانيم هر چه را که دلمان می

  مفهومی برای شما دارد؟
  بخشد؟  خدا امروز چگونه به ما اطمينان می-۶
انجام رساند، چگونه از قانون   وقتی خدا نجات ما را در مسيح به-٧

  خودش تبعيت کرد؟
کند؟  آيا برايتان مشکل است که منتظر بمانيد که خدا عمل -٨

  کنيد؟ ناشکيبايی خود را چگونه کنترل می
   چه مفهومی برای شما دارد؟١٠ :۴۶ مزمور -٩
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وقفه برای شما در حال عمل  کنيد که عيسی بی  آيا باور می-١٠
  کند؟ است؟ او چگونه در شما کار می
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  ۴فصل 

  يابد محبت راهی می
 )۴روت (

  
   بازخريد يا انفکاک يعنی چه؟-١
يشاوند بازخريدکننده، چگونه تصويری است  بوعز در مقام خو-٢

  از مسيح؟
 ميان روت، عروس بوعز، و کليسا، عروس مسيح، چه -٣

  هايی هست؟ شباهت
کار برد تا باعث برکت   خدا فرزند روت و بوعز را چگونه به-۴

  بسياری گردد؟
   بزرگترين کاری که خدا برای داود کرد چه بود؟-۵
 و قدرت او را نمايان  عملکرد خدا با روت چگونه فيض-۶
  سازد؟ می
کنند، فکر  هنگام عقد بيان می  به تعهداتی که عروس و داماد به-٧
ايد، مقايسه  آن را به چه طريق با تعهدی که شما به مسيح داده. کنيد
  کنيد؟ می
شما چه ميراثی .  روت از خود ميراثی ابدی بر جای گذاشت-٨
  ريد؟خواهيد برای خانواده خود بر جای بگذا می
 در اين فصل گفته شده که خدا برای مسيحيان، هنوز فصل آخر -٩
  اين برای شما چه مفهوم و پيامی دارد؟. نويسد را می
تان با خداوند،  تر کردن رابطه  کتاب روت در رابطه با عميق-١٠

  چه درسی به شما داده است؟
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  ۵فصل 

  “ نه”گويد  ملکه می
  )١استر (

  
  ؟ نقطه ضعف پادشاه چه بود-١
شناسيد که بيش از حد  مقدس می  آيا شخصيت ديگری را در کتاب-٢

  مغرور بوده باشد؟
  زا باشد؟ تواند مشکل  غرور در زندگی مسيحی چگونه می-٣
  توانيم از غرور و خودستايی رهايی يابيم؟  چگونه می-۴
نظر شما، رويه يک مسيحی در خصوص نوشيدن مشروبات   به-۵

  الکلی چه بايد باشد؟
ر اين فصل آمده که بايد مراقب باشيم که خشم ما نسبت به گناه د -۶

اين نکته چه پيام و مفهومی برای شما . آلود تبديل نشود به خشمی گناه
  دارد؟
 در اين فصل گفته شده که وقتی عزت نفس انسان تحريک -٧
شود شخص دست به  کند که سبب می شود، سم قدرتمندی توليد می می

ر فروتن و تسليم به خداوند بود، هرگز آن کارها را کارهايی بزند که اگ
  .آيا با اين گفته موافقيد؟ توضيح دهيد. کرد نمی
هنگام ارائه مشورت در باره نااطاعتی ملکه،   مشاوران پادشاه به-٨

آيا شما هرگز در مقابل مسائل کوچک به اين شکل . کاه را کوه کردند
  دهيد؟ واکنش نشان می

 خصوص کسانی که مورد مشورت قرار  تجربه پادشاه در-٩
  آموزد؟ دهيم، چه درسی به ما می می
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 گرچه در کتاب استر ذکری از خدا به ميان نيامده، چگونه -١٠
  بينيم؟ دست او را در کار می
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  ۶فصل 

  ملکه جديد
  )٢استر (

  
 در اين فصل گفته شده که خدا برای خادمان آماده خود، هرگز با -١

آيا با اين . شود صت از دست رفته مواجه نمیشرايط غيرمنتظره يا فر
  نظر موافقيد؟

 در اين فصل از کتاب استر، کدام سه شاهد را که دال بر عمل -٢
  کنيد؟ باشند، مشاهده می خدا می
های خدا را خراب کنند؟  توانند نقشه ها می دين ملت  آيا رهبران بی-٣

  .توضيح دهيد
 يهودی خود را پنهان کنيد چرا استر و مردخای هويت  فکر می-۴

  کردند؟
کنيد چرا پادشاه به استر توجه بيشتری نشان داد تا به  فکر می -۵

  ساير زنانی که نزدش آورده بودند؟
بود، مانند “ شاگردی مخفی”کنيد که مردخای   آيا فکر می-۶

نيقوديموس، يا فقط کسی بود که نسبت به تکريم خدا در انظار عمومی 
  . دهيدورزيد؟ توضيح غفلت می

کردند که خدا آنها  کنيد که مردخای و استر درک می  آيا فکر می-٧
  .را در آن مقام گذارده تا از ايشان استفاده کند؟ توضيح دهيد

 در اين فصل گفته شده که برنامه زمانی خدا کامل است و او -٨
در اين زمينه، چه . هدر نرود کند تا هيچ عمل نيکی هرگز به نظارت می

  ايد؟ ی را مشاهده کردههاي نمونه
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تواند بر زندگی روزمره ما   ايمان به حاکميت خدا چه تأثيری می-٩
  داشته باشد؟

. برد کار می  بديهی است که خدا اشخاص عادی و ناکامل را به-١٠
  خواهد از شما چگونه استفاده کند؟ کنيد می فکر می
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  ٧فصل 

  دشمنی قديمی با نامی جديد
  )٣استر (

  
  بود؟“ دشمنی قديمی با نامی جديد”ه هامان چگون -١
   هامان چگونه تصويری است از دجال يا ضدمسيح؟-٢
دهد،  آنچه انسان با توسل به قدرت خود انجام می” آيا موافقيد که -٣

  .؟ چند نمونه بياوريد“آزمايشی است از خصوصيات شخصيتی او
   در چه زمانی مردخای فاش کرد که يهودی است؟ چرا؟-۴
دست هامان به چه طريقی تاريخ را تغيير  هوديان به نابود ي-۵
  داد؟  می
ی ها ها يا همايش  آيا موافقيد که مسيحيان در راهپيمايی-۶

  آميز شرکت کنند؟ اعتراض
 به نظر شما، رويه يک مسيحی در قبال نااطاعتی از قوانين -٧

  مدنی چه بايد باشد؟
مقصود خود  هامان چگونه از روش مبالغه استفاده کرد تا به -٨
  برسد؟
تفاوتی يکی از مشکالت مسيحيان امروز   آيا به نظر شما بی-٩

  هايی؟ است؟ در چه زمينه
 در اين فصل از کتاب استر، دست خدا را چگونه در کار -١٠
  بينيد؟ می
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  ٨فصل 

  گيری  روز تصميم
  )۴استر (

  
 در اين فصل گفته شده که تنها چيزی که باعث پيروزی شيطان -١
اين گفته . ی نيک دست به کاری نزنندها اين است که انسانشود،  می

  کند؟ چگونه در مورد اقدام هيتلر به نابودی يهوديان صدق می
   ماتم مردخای بر دروازه پادشاه چه عملی را تحقق بخشيد؟-٢
   نقش مهم هتاک در رويدادهايی که جريان داشت، چه بود؟-٣
داد، چه تأثير   نمی اگر استر در جهت نجات قومش کاری انجام-۴
  آمد؟ ای بر او وارد می منفی
آيد که خدا او را در مقامی مهم   آيا کس ديگری به نظرتان می-۵

  قرار داده باشد تا در زمانی خاص، کار خاصی انجام دهد؟
 انجام ها واسطه انسان  در اين فصل آمده که خدا اهداف خود را به-۶
ا اين نظر موافقيد؟ اين نظر باعث آيا ب). دين ی بیها حتی انسان(دهد  می
 و رويدادهای دنيای امروز چه احساسی ها شود که نسبت به  انسان می

  داشته باشيد؟
آيا اگر مايل نباشيم خدا ما را به کار بگيرد، اين امر اهداف او را  -٧

  .دهد؟ توضيح دهيد تغيير می
ر  چرا اين واقعيت که خدا هرگز شتابزده نيست، برای ما دشوا-٨
  است؟
   استر تعهد خود را به انجام اراده خدا چگونه نشان داد؟-٩
. و تصميم گرفت خدا را خدمت کند“ بها را حساب کرد” استر -١٠

  در بر دارد؟“ بهايی”امروزه، خدمت کردن به خدا چه 
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  ٩فصل 

   روزي يک روز در زندگی نخست
  )۵استر (

  
 در زندگی  چهار نيرويی که در کنار هم شروع به عمل کردن-١

   هستند؟ها هامان کرده بود تا او را نابود سازد، کدام
 در اين فصل آمده که آماده شدن برای دعا به اندازه خود دعا مهم -٢
  .اين نکته چه پيامی برای شما دارد. است
کنيد که بروز بحران، روشی است عادی برای بر   آيا فکر می-٣

دهد  ی شما را انگيزش میانگيختن ما به جستجوی خدا؟ چه عامل ديگر
  تا دعا کنيد؟

 چرا استر بالفاصله پادشاه را از توطئه شرورانه هامان آگاه -۴
  نساخت؟
اين .  سه عامل دال بر حاکميت خدا در ضيافت استر وجود داشت-۵

  .سه عامل را نام ببريد
 در اين فصل آمده که غرور زمين مناسبی است که تمام گناهان -۶

. کند يند، و والدی است که ساير گناهان را توليد میرو ديگر در آن می
  آيا با اين عبارت موافقيد؟

   بدطينتی و بدذاتی چيست؟-٧
   چرا برخورداری از روحيه بدذاتی خطرناک است؟-٨
 چرا در زندگی مسيحی مهم است که دعا را با عمل متعادل -٩

  ساخت؟
 در  مسيحيان برای دعا کردن در مورد مسائل و عمل کردن-١٠

  جهت آنها، به چه تغييری نياز دارند؟
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  ١٠فصل 

  عالئم هشداردهنده 
  )۶استر (

  
خوابی شبانه پادشاه، چه عواملی دال بر حاکميت خدا   در بی-١

  کنيد؟ مشاهده می
اهميت هدايت  ظاهر بی  خدا چگونه شما را از طريق اتفاقات به-٢

  کرده است؟
خدا زندگی شما ) مقدس غير از کتاب به(هايی   از طريق چه کتاب-٣

  را در مقطعی از آن هدايت کرده است؟
ها را   چه تجربياتی در زندی شما حاکی از آن بوده که خدا برنامه-۴

  تحت کنترل خود دارد؟
معنی عدم تمايل او به  در اين فصل آمده که تأخيرهای خدا به -۵

چه شما . نمايد گاه پذيرش چنين حقيقتی دشوار می. انجام کاری نيست
ايد؟ چه احساسی به شما  داشته“ تأخيرهای خدا”تجربياتی در خصوص 

  دست داد؟
   طنزی که در پاداش پادشاه به مردخای وجود دارد چيست؟-۶
   توجهی که مردخای دريافت کرد، چه تأثيری بر او گذاشت؟-٧
   پاداش مردخای بر هامان چه تأثيری گذاشت؟-٨
از عملی که در آستانه  خدا چگونه به هامان هشدار داد که -٩

  نظر کند؟ انجامش بود، صرف
کرد و توبه  کنيد اگر هامان به هشدارهای خدا توجه می  فکر می-١٠
  افتاد؟ کرد، چه اتفاقی می می
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  ١١فصل 

  شود  نقاب برداشته می
  )٧استر (

  
 شکيبايی و بردباری خدا را دنيا چگونه مورد سوء تعبير قرار -١
  دهد؟ می
   نادرستی داشت؟ هامان چه فرض-٢
 خدا استر را چگونه کمک کرد تا درخواست خود را نزد پادشاه -٣

  مطرح کند؟
کنيد پادشاه از هامان همچون سپربال استفاده کرد؟   آيا فکر می-۴

  چگونه؟
های   هامان چگونه آنچه را کاشته بود درو کرد؟ چه نمونه-۵

  ديگری در خصوص اين اصل به ياد داريد؟
کنيم که  گويد همان را درو می ين اصل چيست که می جنبه مثبت ا-۶
  .کاريم می
های دنيوی عبث  دهد که ثروت  تجربه هامان چگونه نشان می-٧
  است؟
خصائل خداپسندانه  اهميت  درسی در باره تجربه هامان چه-٨
  دهد؟ می
 و نقاط ها  چرا مسيحيان نيازی ندارند که برای پوشاندن رنج-٩

  ه بزنند؟ضعف خود، نقاب بر چهر
 در اين فصل آمده که هر دشمنی که کوشيده اسرائيل را نابود -١٠

اين نکته چه درسی در مورد حاکميت . کند، خودش نابود شده است
  دهد؟ الهی می
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  ١٢فصل 

  از قربانی تا پيروزی 
 )٨استر (

 
 در اين فصل آمده که اکثر ما تنها چيزی که در باره قربانی -١
آيا با اين عبارت موافقيد؟ توضيح . باشد  میدانيم، هجی کردن آن می
  .دهيد
کنيد چرا شيطان دوست دارد کليسا دست از دعا کردن   فکر می-٢

  بر دارد؟
 آنچه در اين فصل از کتاب استر روی داد، چگونه با وعده خدا -٣

  به ابراهيم مرتبط است؟
تواند  آوران او می  کليسا امروزه چه درسی از مردخای و پيام-۴
  اموزد؟بي

دهد؛ اما او چه   را تغيير نمی٢٣ :۶ خدا قانون مذکور در روميان -۵
  قانون ديگری وضع کرد تا گناهکاران را نجات بخشد؟

   نتايج فرمان مردخای چه بود؟-۶
 احساس يهوديان در باره خودشان چگونه از طريق رويدادهای -٧

  کتاب استر تغيير يافت؟
ن با ديدن شادی مسيحی شما، به ايمانا کنيد که بی  آيا فکر می-٨

  شوند؟ سوی عيسی جلب می
 اگر امکانات و منابع مانعی ايجاد نکنند، چه کارهايی انجام -٩
  داديد تا دنيا را برای مسيح تغيير دهيد؟ می
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دوست داريد چه کسانی جزو گروه شما باشند تا به شما کمک  -١٠
واهيد به آنها کنند؟ آيا گروه خاصی از مردم در نظرتان هست تا بخ

  کمک کنيد؟ آنها چه کسانی هستند؟
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  ١٣فصل 

  کند  های خود را حفظ می خدا وعده
  )١٠ -٩استر (

  
   چرا غيريهوديان از يهوديان ترسيدند؟-١
جای اينکه دنيا از کليسا بترسد، کليسا از   در اين فصل آمده که به-٢

  .آيا با اين عبارت موافقيد؟ توضيح دهيد. ترسد دنيا می
های دنيوی برای  کنيد که کليسا امروزه از سالح  آيا فکر می-٣

  .هايی بياوريد کند؟ نمونه مبارزات خود استفاده می
  هايی استفاده کند؟  کليسا بايد از چه سالح-۴
 در اين فصل گفته شده که کليسا هميشه يک نسل تا نابودی -۵

  اين عبارت چه پيامی برای شما دارد؟. فاصله دارد
  .کنند، توضيح دهيد وريم را که يهوديان برگزار می عيد پ-۶
کنند؟ آيا شما اعياد شخصی  را برگزار می“ اعياد” مسيحيان کدام -٧

  يا خانوادگی داريد تا برکات الهی را جشن بگيريد؟
با کدام ضوابط .  مردخای و استر تعهد خود را به خدا ثابت کردند-٨
  بی کنيم؟توانيم تعهد خودمان را به مسيح ارزيا می
  ؟٢٨ :٨ چرا کتاب استر تصوير مناسبی است برای روميان -٩
 شخصيت استر چگونه الگوی مناسبی است تا تمام زنان -١٠

  مسيحی از آن پيروی کنند؟

  
  
  
  



  متعهد باشيد ٢٠٨

 208

  


	Be Committed_COV-Farsi
	Be Committed.pdf

