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عیسی یک پناهنده و بی سرپناه بود
Drs Gijs van den Brink, 2020

منتشر شده در مجله Study Bible magazine 13.3

پس از رفتن آنان فرشته خداوند در خواب به یوسف به ظاهر شده گفت :برخیز کودک و مادرش را بردار و به مصر فرار کن و تا
وقتی که به تو بگویم در آنجا بمان ……… ..پس یوسف برخاست و مادر و طفل را برداشته و در همان شب عازم مصر شد(متی
.)۱۴-۱۳ :۲
اما به آن زن دو بال عقاب بزرگ داده شد تا بسوی مکانی که در بیابان برایش آماده شده بود پرواز کند و مدت سه سال و نیم در آنجا
دور از دسترس مار نگهداری شود (مکاشفه .)۱۴:۱۲
عهد جدید با یک داستان فرار شروع و پایان می یابد .در هر دو مورد نیز زنی وجود دارد که به تازگی زایمان کرده و نیاز به مامن و
سرپناه دارد چرا که نیروهای سرکوبگر قصد جان او و فرزندش را کردهاند،اما چه داستان های دیگری در عهد جدید در مورد
افرادی که فرار کرده اند وجود دارد؟ و نقش خدا در این میان چیست؟

زندگی عیسی با یک فرار آغاز می شود:
یک فرشته در خواب با یوسف سخن می گوید :برخیز کودک و مادرش را بردار و به مصر فرار کن و تا وقتی که به تو بگویم در
آنجا بمان زیرا هیرودیس میخواهد کودک را پیدا کند و به قتل برساند( متی .)۱۳ :۱۳
وقتی که مجوسیان به نزد هیرودیس بازنگشتند ،این امر او را وادار به جمع آوری اطالعات کرد .هنگامی که او متوجه می شود که
توسط جادوگران فریب خورده است ،او خشمگین می شود و تصمیم می گیرد که تمام پسران دو ساله و جوان تر کشته شوند.
احتماال بالفاصله پس از ترک مجوسیان از شرق ،فرشته به یوسف ظاهر شد تا به او بگوید که باید به مصر فرار کند .از زمان
اسکندر بزرگ (قرن چهارم پیش از میالد) بسیاری از یهودیان در مصر سکونت داشتند .آنها در شهر اسکندریه زندگی می کردند.

این فرار ما را به یاد ابراهیم ( پیدایش  ،)۱۰ :۱۲یعقوب (پیدایش  )۴۶و پسران یعقوب ( پیدایش  ۴۲و  )۴۳میاندازد که به مصر
فرار کردند .و به همین گونه ،شباهت بین جوانی عیسی و قوم اسرائیل برایمان روشن می شود.
واقعیت این است که یوسف و مریم و فرزند آنها عیسی باید به دنبال سرپناه در مصر می گشتند .این سفر  ۳۰۰تا  ۵۰۰کیلومتر
بسته به محل مورد نظر در شمال مصرمتفاوت است.
با پای پیاد ه یا به همراه چهار پا برای حمل وسایل با توجه به میزان مسافت طی شده در روز توسط آنان این سفر ممکن است حداقل
یک ماه طول کشیده باشد .سفری که در طول آن خطرات زیادی نیز می توانسته برای آنان وجود داشته باشد .فرهنگ شناس و زبان
شناس معروف  Fik Meijerبر این عقیده ا ست که در قرون اولیه سفرهای تفریحی در سرزمین رومیان فقط مختص به رومیان
ثروتمند بوده است که می توانستهاند از خود محافظت نمایند .در غیر این صورت برای آنان خطرات جانی به همراه داشت.
آیا کسی یوسف و مریم را در این سفر کمک کرده است؟ آیا دوستان یا آژانس مسافرتی به آنان کمک کرده است؟ آنها همانند
پناهجویان سرپناهی پیدا می کنند و در همان زمان ،هیرودیس همه پسران زیر دو سال را در منطقه بیت اللحم از بین میبرد .عیسی
،یوسف و مریم باید از آزار و شکنجه سیاسی و مذهبی فرار می کردند .امروزه نیز این دالیل برای فرار از کشورهای مبدا و
درخواست پناهندگی در کشورهای دیگر اتفاق میافتد.

عیسی فقیر و بی سر پناه بود:
روباهان برای خود النه و پرندگان برای خود آشیانه دارند اما پسر انسان جایی ندارد که در آن بیارامد (متی .)۲۰ :۸
نه تنها در زمان تولدش ،بلکه بعدا در خدمت عمومی اش نیز جایی برای عیسی وجود ندارد که در آن بیارامد ،تصویری که بیانگر
بی خانمانی و فقر مطلق اوست (دانیال .)۱۴-۱۳ :۷
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مفهوم و وضوح استفاده از این عناوین در این آیات عیسی بسیار روشن است .کسی که بر روی زمین بی خانمان است و در فقر و
وابستگی مطلق زندگی می کند،همان نجات دهنده آسمانی و الهی است .همچنین می توانیم به آیات متی  ۳۰-۲۵ :۶فکر کنیم ،جایی که
عیسی در مورد مراقبت عالی خدا برای مؤمنان و آنانی که در فقر هستند سخن می گوید.
عیسی مسیح به عنوان یک واعظ که به نقاط مختلف میرفت و از شیوه زندگی مهاجران بی اطالع نبود ،کسی که در جایی خانه ای
دارد ،اما در کشوری که اکنون او جای دارد جایی که درآن بیارامد را ندارد.
برخی از مسیحیان در غرب آنگونه رفتار می کنند گویا زندگی آسوده و آرام جزئی از زندگی عادی مسیحیان است .در حالی که
زندگی عیسی به هیچ وجه شبیه این نبود.

فرستاده گی ،پیگرد قانونی و فرار:
هرگاه شما را در شهری آزار می رسانند به شهر دیگر پناهنده شوید(متی .)۲۳ :۱۰
هنگامی که عیسی آن دوازده نفر را فرستاد ،او آنها را برای آزار و شکنجه احتمالی آماده کرد و به آنها گفت که در صورت امکان
فرار کنند .او از آنها خواست تا تا آخر ثابت بمانند ( آیه  )۲۲با عقل و منطق.
ما در اینجا می بینیم که این به این معنی نیست که آنها مجاز به انجام شهادت یا شکنجه شدن هستند .عیسی حتی می گوید که اگر
ممکن است ،آنها باید فرار کنند و به شهر دیگری پناه ببرند و خبر خوش انجیل را در آنجا اعالم کنند.
عیسی به آنها متذکر می شود که این شرایط موقتی و کوتاه مدت نیست و تا زمانی که او در شکوه و جاللش ظهور کند ادامه خواهد
یافت .بدانید که پیش از آنکه به تمام شهرهای اسرائیل بروید پسر انسان خواهد آمد( آیه .) ۲۳
به بیان دیگر منظور عیسی آن بود که آنها نباید فکر کنند که مسئولیتشان ساده و آسان خواهد بود یا به زودی تمام خواهد شد بلکه این
شرایط تا زمانی که او ظهور کند به طول خواهد انجامید و در این راه مشکالت و موانع بسیاری را تجربه خواهند کرد.
و این مایه افتخار آنان خواهد بود.عیسی عنوان می کند که تا زمانی که او ظهور کند مشکالت و آزارهای مختلفی در راه خواهد آمد،
چیزی که ما به سختی می توانیم به عنوان مسیحیان در غرب آن را تصور کنیم.
با این حال در کتاب اعمال می بینیم که این سخنان عیسی به وقوع می پیوندد .پس از قتل استفان ،آزار و اذیت ها در اورشلیم شروع
می شود (اعمال  .)۳ :۸بسیاری از جمله فیلیپس ،به مناطق دیگردر خارج از شهر فرار می کنند .و این وضعیت تا زمان ظهور
عیسی بهتر نخواهد شد و او در این مورد به ما یاد آور شده است.

فرار به کوه ها:
پس هرگاه آن وحشت عظیمی را که دانیال نبی از آن سخن گفت در مکان مقدس ایستاده ببینید کسانی که در یهودیه هستند باید به کوهها
بگریزند (متی ) ۱۶-۱۵ :۲۴
همانند محاصره اورشلیم توسط لشکریان در سال  ۷۰میالدی ( لوقا  )20-21:21عیسی به شاگردان خود ،و آنانی که ساکن در یهودیه
هستند گفت در روزهایی که دجال در معبد وارد میشود به کوه ها فرار کنند.
با تو جه به پیش بینی دانیال ،هتک حرمت معبد پس از آزار و اذیت از ایمان داران (دانیال  )۳۵-۳۱ :۱۱صورت می گیرد .عیسی
این را پیش بینی می کند .این یک وحشت بزرگ است که تا آن زمان از ابتدای جهان تاکنون وجود نداشته است (متی .)۲۲-۲۱ :۲۴
عیسی می گوید :وضعیت مسیحیان در جهان به طور چشمگیری روبه وخامت میگذارد .او توصیه می کند فرار کنید ،اما نه به یک
شهر دیگر ،بلکه به کوه ها و این یک وضعیت بحرانی خواهد بود.
وقتی که من این را میخوانم ،تصاویری از ده ها هزار نفر از پناهندگان در باد و سرما در راه و بیراهه در کوه و دشت در ذهنم
مجسم می گردد .مادران همراه کودکان گریه کنان بدون هیچ گونه امکاناتی جز یک کوله پشتی .وقایعی را با آن دست و پنجه نرم
میکنند که بر هر یک از ما به عنوان مسیحیان میتواند اتفاق افتد.
اما برای ما ،با وجود تمام آزار و اذیت ها ،امید هم وجود دارد و و عده آن به ما داده شده است .در اینجا اشاره می کنم به آیاتی از
مکاشفه یوحنا ۱۴ :۱۲
اما به آن زن دو بال عقاب بزرگ داده شد تا به سوی مکانی که در بیابان برایش آماده شده بود پرواز کند و به مدت سه سال و نیم در
آنجا دور از دسترس مار نگهداری شود.
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بیایید ،پادشاهی من برای شماست:
اما نگرش ما زمانی که مورد آزار و اذیت قرار نداریم و در صلح و آرامش در کشورمان زندگی می کنیم چگونه باید باشد؟ عیسی
پیامی واضح برای آنها دارد .همه ما می خواهیم در بازگشت مسیح به پادشاهی او وارد شویم .ما می خواهیم و امیدواریم که او به ما
می گوید:
آنگاه پادشاه به آنانی که در سمت راست او هستند خواهد گفت کسانی که از جانب پدر من برکت یافته اید بیایید و وارث سلطنتی شوید
که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است (متی .)۳۴ :۲۵
اما دو آیه بعدی را هم می بایست در نظر داشته باشیم :چون وقتی گرسنه بودم به من خوراک دادید وقتی تشنه بودم به من آب دادید
هنگامی که غریب بودم مرا به خانه خود بردید ،وقتی عریان بودم مرا پوشانیدید ،وقتی بیمار بودم به عیادت من آمدید و وقتی که در
زندان بودم از من دیدن کردید(متی .)۳۶-۳۵ :۲۵

