
  داستان تکان دهنده کي 

  ٣١ـ ١٩،  ١۶لوقا 

فقيری ايلعاَزر نام را  20 .روزه به خوشگذرانی مشغول بودکرد و همه توانگری بود که جامه از ارغوان و کتان لطيف به تن می»
 .نهادند که بدنش پوشيده از جراحت بودبر دِر خانۀ او می 

سفرۀ آن توانگر  های غذا که از  ايلعاَزر آرزو داشت با خرده 21
آمدند و  افتاد، خود را سير کند. حتی سگان نيز می می  فرو 

باری، آن فقير ُمرد و فرشتگان او  22 .ليسيدندزخمهايش را می 
 .را به جوار ابراهيم بردند. توانگر نيز ُمرد و او را دفن کردند

اّما چون چشم در جهاِن مردگان گشود، خود را در عذاب  23
پس  24 .اهيم را ديد و ايلعاَزر را در جوارشيافت. از دور، ابر

با صدای بلند گفت: ”ای پدر من ابراهيم، بر من ترحم کن و  
ايلعاَزر را بفرست تا نوک انگشت خود را در آب تَر کند و زبانم 

اّما ابراهيم  25 “.کشمرا خنک سازد، زيرا در اين آتش عذاب می 
گی، از چيزهای  پاسخ داد: ”ای فرزند، به ياد آر که تو در زند

مند شدی، حال آنکه چيزهای بد نصيب ايلعاَزر  نيکوی خود بهره 
از اين گذشته، ميان ما و شما پرتگاهی هست؛ آنان که بخواهند از اينجا نزد  26 .شد. اکنون او اينجا در آسايش است و تو در عذاب

”پس، ای پدر، تمنا اينکه ايلعاَزر را به خانۀ پدرم بفرستی،    گفت:27 “.تو آيند نتوانند، و آنان نيز که آنجايند نتوانند نزد ما آيند
ابراهيم پاسخ  29 “.زيرا مرا پنج برادر است. او را بفرست تا برادرانم را هشدار دهد، مبادا آنان نيز به اين مکان عذاب درافتند28

، ای پدر ما ابراهيم، بلکه اگر کسی از  گفت: ”نه30 “.دهند داد: ”آنها موسی و انبيا را دارند، پس به سخنان ايشان گوش فرا 
ابراهيم به او گفت: ”اگر به موسی و انبيا گوش نسپارند، حتی اگر کسی از مردگان  31 “.مردگان نزد آنها برود، توبه خواهند کرد

  «“.زنده شود، مجاب نخواهند شد

  

توانم   ی م ینوشت واقعاً تکان دهنده است. بله، حت به روشنی لوقا  داستانش همانطور که  که  بود ی مرد ثروتمند ی روزگار ی روز
کرد. الزاروس گمنام   یلوقا الزاروس را معرف ،مرد ثروتمند ني در کنار ا را ي دارم. ز ی داستان مشکالت بزرگ ني که من با ا مي بگو

 نهاي . اما همه ااز آن برخورداد نبود  که مرد ثروتمند ه بودثروتمندان، نام و آبرو به او داده شد  بر خالففرد ثروتمند نبود.  لمث 
  ی بزرگ ِولخرج یهایو مهمان   متي قگران یهادر لباس   توانستیقابل مشاهده نبود. برعکس: مرد ثروتمند م  اي دن  ني در ابتدا در ا

  یسگ ها هم آن ها را م ی داشت که حت  یبد ی افتاده بود. او زخم ها و جوش ها خانه اش در   ی که الزاروس جلو ی کند در حال
که هنوز هم با   دشکی چالش مبه  یتلخ ت ي ما را با واقع مآي تقابل، لوقا مستق ني جز کرامت. و با اداشت ب  یزي هر چ ني . بنابرادندي سي ل

 ني ع. در مي کن  ی ثروتمندان، افراد مشهور و افراد موفق   حسادت م به . بله، تا به  امروز ما ري و فق یغن  ني تقابل ب  یعن ي ماست: 
  طي اکه شر مي کن  یتبرئه م نگونهي ا را  اوقات خودمان شتري . ب مي گردان  ی برمروی از آنها  با نفرت   اي و  مي ندار ی عالقه ا راقَ حال به فُ 

به فقرا کرامت   قي در عهد عت  ی. حت مي هست  قدس در تضاد  با کتاب م م،ي داشته باش ای دهي عق چنين.  اگر  استخودشان   ري تقص رافق
آمد   اي به دن  ر ي شود که  خودش فق ی شروع م ت ي واقع ني با اداستان . دادمی  ی فقرا کرامت خاصبه      زي ن  ی سي داده شده بود. ع یخاص

آنجا   در ماني ت ي ها و  وهي شده بود. مراقبت از ب   تي رعا زي ن  دي عهد جد یسنت در نامه ها  ني ادامه داد. و ا ُمستََمندانه یو به زندگ
  نهاي همه ا ر،ي مرد ثروتمند و الزاروس فق تي بود. در روا یمواهب معنو  ني از مهمتر یکي  رافقبه  کمک داشت. و  یا  ژهي و تي اهم

دهد که نقش ها در ملکوت   ی نشان م  به روشنی  ناخواهد ما را به چالش بکشد. داست  ین ما. آن داست داده شده حي به وضوح توض
.   و ممکن است که  افت ي خواهند  ی ا ژه ي و فقرا در آنجا منزلت و د ي ششوند. در بهشت، ثروتمندان رنج خواهند ک یم جا به جا خدا 

  ت ي با جمع سه ي در مقا را ي داستان  مشکل دارم. ز ني ا من با  .ابندي  یتسل مي خود در آغوش ابراه  ین ي زم یاز تمام رنج ها را  فق
  بيشتر که دهند یمن نشان م به را  تي واقع ني ا ني ها همچن کنم. رسانه  یم یمرد ثروتمند زندگ  کي ن، من در آلمان به عنوان جها

ً ي ممکن است مستق یاز برق، نفت و گاز، حت  اماستفاده  با . مطلق به سر می برندفقر يط اشردر  در دنيا  افراد   مسئول فقر مردم   ما
به آن جلب کند. از فقرا   زي خواهد توجه ما را ن   یچشمان ماست و لوقا م  یاست که جلو  یت ي واقع ني کشورها باشم. ا ني رتري در فق

ً ي دق راي ! زيدديده نگيرنا کنند ی م یما زندگ ني که در ب را  يیآنها یحت   ،! نهدي نکن  ري ! آنها را تحقدي ري نگ دهي ! آنها را ناددي غافل نشو   قا
  یگري چالش د او  مرد ثروتمند ما را ب   ري داستان الزاروس  فق  برخوردارند. یآنها هستند که در نزد خداوند از کرامت خاص

. ممکن است  مي لطف خدا را از دست بده ی  لحظه  مي توان  یدهد که م یواضح به ما نشان م اري با عبارات بس  راي کند. ز ی روبرو م
به لحظه   یلحظه ا  ز . اشدگرفته  رمنتظرهي و غ یجان مرد ثروتمند به طور ناگهان در اين داستان  را ي ! زبيدار شويم  ر ي د خيلی که 

  ترسناک فکر  ني در جهنم افتاده بود. ا گري به لحظه د ی شده بود. و او از لحظه ا پرتاب یاو از ثروت خود به فقر و تنگدست  گري د
  یم ی سع ساي کل ، ی.  مهمتر از همه، در قرون وسطمی ترساند را  مردم هتباشجهنم به ا  دهي ابا  کليسا  دانم که در گذشته  ی است.   م

  ی زي سرکوب کند. اما کتاب مقدس  در مورد آنچه در جهنم اتفاق خواهد افتاد، چرا کرد مردم را با جهنم بترساند تا بتواند بهتر آنها 
از خدا   یبه طور مطلق و کل فرداست که  يیاست که جهنم جا ني واضح است. و آن ا اري مورد بس يک . کتاب مقدس در دي گو ینم

  مي . او خود را پسر ابراهکند یبرکت خداوند زندگ ه ي سا ري توانست ز ی خود همچنان م ین ي زم  یجداست. انسان ثروتمند در زندگ



که   ترسناک است ک است! چه ترسنا  یلي خ ني کامل از خدا قرار گرفت. ا يی رفت و او در جدا ني . اما ناگهان آن حفاظ از ب دي د یم
ً ي ! و دقمي واز خدا جدا ش شه ي هم یبرا خواهد ما را به چالش   یم ر ي فکر است که داستان مرد ثروتمند و الزاروس فق ني با هم قا

او را   ی: «امروز، اگر صدا دهملطف خدا را از دست   دي توان و نبا یکند که نم ی صحبت م یاله  ی بکشد. کتاب مقدس از لحظه ا
شود که    یمشخص م م،ي داستان خود به مرد ثروتمند نگاه کن  در ). اگر   ٨، ٩۵(مزمور   د،»ي خود را سخت مساز  یدلها د،ي شنویم

  یبزرگتر  اري بس تي عواقاز  ی احتماالً تنها بخش ني . ابودگرفته  دهي را ناد چارهي نبوده که الزاروس ب  ني او احتماالً فقط ا یگناه واقع
مقدس هرگز گفته نشده است که ثروت به   کتاب محکوم نشد. در سراسر  زي قرار داده است. ثروت او ن  ري که او را تحت تأث است 
  داي سؤال را پ  ني پاسخ ا ميتوان ی م اني جست وجو کرد: تنها در پا ی گري د یدر جا  دي خود گناه است. اما گناه ثروتمندان را با ی خود

را   ر ي که در تمام عمرش الزاروس فق یمرد ثروتمند  .تگويی شکل می گيردگف مي مرد ثروتمند و ابراه ني ب چون که  در جهنم . مي کن 
اين  که  داندی م یبه سادگ مي . اما ابراهتا شايد کمک دريافت کند   به کار گيرددر بهشت  او را  خواهد ی گرفته است، اکنون  م دهي ناد
  رخواهد که ب  یاز الزاروس م ثروتمندمرد  ت،ي وجود دارد. در نهامطلق  يیو جهنم جدابهشت  ني ب  راي است، ز رممکني غ

جالب    مي دچار نشوند. پاسخ ابراه یظاهر شود و آنها را از آنچه در شرف وقوع است آگاه کند تا به سرنوشت مشابه  شبرادران 
آنها  کتاب  است:  ني ا مي مرد ثروتمند چه بوده است. پاسخ ابراه یدهد مشکل واقع یمرحله است که نشان م ني تنها در ا راي است ز

نخواهند آورد. پس ثروتمند به خاطر   ماني ا زي ن  شود ی که از آسمان نازل م یافرشته به مقدس را دارند. و اگر آن  را باور نکنند، 
او فقط   ی به خاطر کمک نکردن به الزاروس مورد قضاوت قرار نخواهد گرفت. خودخواه  یثروتش قضاوت نشده بود. او حت 

کند،  ی م ري در جهنم هنوز کالم خدا را تحق ی. او حت ه بودکرد ري که او کالم خدا را تحق ني بزرگ بود. ا اري مشکل بس کي ثمره 
  ین ي زم یفرد ثروتمند در زندگ  کي او به عنوان  خدا را متقاعد کند. ، از خود کالم شي تواند ب  ی مرده م ک ي کند که  یفکر م راي ز

هر وقت بخواهد آن را باز   توانستیم د،ي دی م م»ي ابراه «پسرخود را   داشت. او یکتاب مقدس دسترس یخود به تمام نوشته ها 
  یگوش نسپارند، حت  اي و انب  ی کرد. «اگر به موس یکالم با او صحبت م قي توانست به معبد برود. خدا از طر ی کند و بخواند. او م

ً ي است.   مشکل دق ترسناک اين   جهي از مردگان زنده شود، مجاب نخواهند شد.“»» نت  یاگر کس مرد ثروتمند فقط   ني ست. اجان ي هم قا
نه به کالم خدا اعتقاد داشت و نه به خود خدا.   ل ي دل ني گرفت. و به هم دهي ناد نيز نگرفت. او کالم خدا را  دهي را ناد ري الزاروس فق

  یم ما تکان دهنده. و همه داستان  ک ي  ازتکان دهنده  جهي نت   ک ي داشت.  ماني خود فقط به خودش ا یدر عوض، او در طول زندگ
دهد   ی. کتاب مقدس به ما نشان ممي کن  ی م یکه ما اغلب از فقرا چشم پوش لي دل ني . نه فقط به امي کن  امتحانآن  طبق خود را   مي توان 
  یباز م گراني د یازهاي دارند چشمان خود را به ن  ماني که به خدا ا یبا هم دارند. کسان  ی ربط ه ي به خدا و عشق به همسا ماني که ا

  ی خواهد ما را بترساند. در عوض م  یبندند.   اما خدا نم یخود م گاني برهمسانيز ندارند دل خود را  ماني ا  داکه به خ یکنند. کسان 
«امروز، اگر   به خدا. بازگرداند. بازگشت به کتاب مقدس. بازگشت  سرچشمه  خواهد ما را به   یکند. و او م داري خواهد ما را ب 

 آمين د،»ي خود را سخت مساز  یدلها د،ي شنوی او را م ی صدا


