
ماموريت عيسي براي شاگردانش و همچنين كليسا

عيسي پادشاه ( فرمانرواي ) قلبهاست. فرمانروايي او به صورت نامرئي مي باشد تا روزي كه او دوباره با
شكوه و جلل خدايي خود بازگردد تا زندگان و مردگان را داوري نمايد و از آن هنگام براي شاگردانش و

كليسا، شكوه و جلل أبدي او آغاز مي گردد. ( = اعمال رسولن )

يهوديان منتظر پادشاهي بودند تا آنها را از دست روميان رها ساخته و بر روم و ديگر سرزمينها
فرمانروايي كند. خيلي از پيروانش مي خواستند تا او را به عنوان پادشاه برگزينند ولي او انها را از اين كار

)١٥؛٦باز داشت. ( يوحنا

 از او نا اميد شدند، به او كينه ورزيدند و او را به وقتي ديدند كه عيسي براي پادشاهي اين دنيا نيامده است
روميان تحويل ديدند و بر روي صليب بردند. فرمانرواي روم پنطياس پيلطوس بر روي صليب دستور داد

 تا تابلويي نسب كنند و روي آن نوشتند: عيسي ناصري، پادشاه يهوديان.

) در برابر پادشاه روم از او پرسيده شد كه ايا او پادشاه يهوديان ميباشد، و او پاسخ داد:٣٣-٣٧؛ ١٨( يوحنا
بلي، من پادشاه هستم ( فرمانروا )، ولي فرمانروايي من براي يك سرزمين نيست بلكه به كل دنيا تعلق دارد.
ولي در حال حاضر پادشاهي من ناپيداست و تنها با قلب مي توان ان را درك كرد. وقتي كه عيسي رستاخيز

): قدرت تمام آسمانها و زمين از آن من است. او به شاگردانش اين ماموريت١٨-٢٠؛ ٢٨كرد فرمود( متي 
 را داد تا انسانها را به نام پدر، پسر و روح مقدس غسل دهند و كلم خدا را به آنها بياموزند.

اين تنها ماموريت مسيحيان در تمام زمانهاست و همينطور اين بشارت را بدهند كه عيسي دوباره خواهد آمد
)١٣-١٦و پادشاهي او بالتر از پادشاهي ديگران است و او سرور سروران است. ( اول تيموتائوس

اين ماموريت كليساي عيسي مي باشد. كليسا مي بايست بر قلب انسانها به وسيله كلم خداوند اثر بگذارد. در
 راه كليسا نبايد هيچ جبر و اجباري باشد و همچنين كليسا اجازه دخالت در حكومت دنيايي را ندارد.

 درباره حكومت و ماموريت خدايي

حكومت يك سرزمين مي بايست در برابر ناعدالتي و هرج و مرج و درد و رنج شهروندانش مسئول باشد و
 از انها محافظت كند.

با خطاي اول انسانها در دامن گناه افتادند و براي اينكه شر و بدي ظاهري انسانيت را از بين نبرد خداوند
حكومت ها را بر انسانها مستقر كرد تا انها را در برابر قتل، دزدي، صدمه هاي جسماني، محافظت كنند.

حكومت ها بايد براي عدالت و نظم جامعه كوشا باشند. انها مي بايست براي تك تك افراد جامعه تلش كنند تا
امنيت انها حفظ شود. حفاظت در برابر خطراتي مانند جنگ و قانون شكني از جمله اينهاست. براي حفظ

نظم انها مي بايست قانون بنويسند و براي تبعيت مردم از اين قانونها انها اجازه دارند كه اعمال زور كنند. و
 براي همين منظور هم حكومت داراي پليس و ارتش و دادگاه هستند.

هر شخص مطيع قدرتهای برتر( حكومت ها ) بشود،زيرا که ): ١-٧؛١٣پولوس رسول مي نويسد( روميان
قدرتی جز از خدا نيست وآنهايی که هست از جانب خدا مرتبب شده است. هر كس كه با اين قدرتها مقاومت

 .كند در واقع در برابر نظم خداوند مقاومت مي كند

 هر منصب برشرری را بخاطر خداوند اطاعت کنيد، خواه پادشاه ):١٧،١٤،١٣؛٢.پطرس١به نوشته پطرس (
را که فوق همه است، و خواه حکبام را که رسولن وی هستند، بجهت انتقام کشيدن از بدکاران و تحسين

همه  مردمان را احترام کنيد. برادران را محببت نماييد. از خدا بترسيد. پادشاه را احترام نماييد. نيکوکاران. 
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زندگي ظاهري و مادي انسانها ميبايست از طريق دولتها اداره شود و مردم بايد فرمانبردار دولت باشند. ولي
بخاطر ايمان و از لحاظ روحاني ما ميبايست تنها از خداوند أطاعت كنيم. و از لحاظ روحاني دولت اجازه

 ): هر چيز١٢؛٢٢دخالت در زندگي مردم را ندارد و ما نيز نبايد تابع دولت باشيم. به فرموده عيسي( متي
 كه به قيصر متعلق است را به او بده و هر چه كه به خدا تعلق دارد را به او (خداوند).

 اين مثالي براي پرداخت ماليات است. “.

در زمان عيسي نيز دولت و حكومت حاكم بر روم و قيصر و پادشاه هيرودس و حتي پيلطوس كه عيسي را
)١١؛١٩محكوم كرد نيز از جانب خداوند بودند. و اين را عيسي به روشني تأييد كرد: (يوحنا

متاسفانه برخي أوقات حاكمان انسانهاي گناه كاري مي باشند. گاهي انها براي بركت دادن و گاهي براي
 مجازات و امتحان ملت بر سر كار آمده اند. و اين سر پنهان و غير قابل فهم كار خداوندي مي باشد. .

مسيحيان نه تنها بايد از حاكمان نيك پيروي كنند، بلكه انها موظف اند تا در برابر حكام بد نيز مطيع باشند.
حتي حكومت هاي بد نيز كه بر عليه مسيحيان نيز هستند، از هرج و مرج جلوگيري كرده و نظم را در

جامعه بر قرار مي كنند و كشور را از دشمنان حفاظت مي كنند. فرم هاي مختلف حكومتي چه دموكراسي يا
 ديكتاتوري و يا سلطنت و يا سلطه گر نيز مي توانند خوب و يا بد عمل كنند. .

تنها مرز مطيع بودن و يا نبودن در برابر حكومت ها زمانيست كه انها در مسائل اعتقادي دخالت كرده و
پيروي از امر خاصي را بخواهند و عملي بر خلف فرمانهاي خدا را دنبال كنند. براي اين منظور پطرس

 ):٥١-٥٣؛٢٦رسول به ما يك پند مهم داده است( متي

 شمشيرت را غلف كن، هر كس كه شمشير بكشد از طريق شمشير خواهد مرد.

 حتي براي دفاع از عيسي و ايمان خودمان نيز ما نبايد روي به خشونت بياوريم.

ما موظف هستيم كه براي دولت دعا كنيم حتي اگر رژيم بدي باشد. دعاي ما براي بدي انها نيست بلكه ما
دعا ميكنيم تا انها نيز از بدي و نامقدسات دست كشيده و قلبشان به سوي خدا شود. اين براي شفاعت حاكمان

 ):١-٢؛ ٢. تيموتائوس١نيز صادق است حتي اگر اين امر به صراحت در كتاب اشاره نشده است. (

ل، سفارش می کنم که صلوات و دعاها و مناجات و شکرها را برای جميع مردم بجا پس از همه چيز اوب
آورند؛ بجهت پادشاهان و جميع صاحبان منصب تا به آرامی و استراحت و با کمال دينداری و وقار، عمر

خود را بسر بريم. .

 امروز در المان ما بايد فرمانبردار چه كسي باشيم؟

:١؛ ١٣ما بايد تابع مجلس پارلمان و ادارات دولتي و دادگاههاي قضايي حكومتي باشيم. يعني طبق روميان 
قوانين حاكم بر جامعه را رعايت كنيد و تابع ادارات و حكم هاي قضائي دادگاه ها باشيد. كسي كه طبق قانون

حكومتي و نظام در نظر گرفته شده جامعه و قوانين قضائي تصويب شده دادگاه ها عمل نكند مطيع و
فرمانبردار لقب نمي گيرد. همچنين كسي كه از راه خشونت سعي در براندازي حكومت كند نيز مطيع نمي
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 باشد.

اينكه انسان يك قانون را براي عملي سختگيرانه در نظر بگيرد دليل بر اين نيست كه او اين قانون را رعايت
نكند. ولي وقتي كه اين قوانين بر عليه قوانين خداوند باشند مانند قانون سقط جنين، در اين صورت من بايد

موضع خود را در برابر ان مشخص كنم و اجازه دارم كه خود اين قانون را رعايت نكنم. ولي در اين جامعه
 خدا را شكر قانوني وجود ندارد كه مرا مجبور كند از راه خداوند خارج شوم و عليه خواست او عمل كنم.

 و همچنين برقراري نظم و قانون مي باشند و اين كار دولتها از طرف خداوند مسؤول حفظ جان مادي ملتها
را با قوانين و مجازات ها و گاهي با أبرار خشونت انجام مي دهند. ما براي اين منظور مديون هستيم كه

 مطيع انها باشيم تا جايي كه انها كاري عليه خواست خدا انجام ندهند.

حاكميت خداوند بر اين دنياست و انسانها در به دو صورت است:

- از طريق حكومت ها و براي حفظ جان مادي ملت١

 - از طريق كليساي خود براي نگهدار از ايمان و قلب هاي انسانها تا انها به حيات جاودان برسند.٢
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