روﯾﺎی ﻣﻘﺪس :آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،او را ﺑﺸﺎرت دﻫﯿﻢ
روﻣﯿﺎن ۲۴-۱۸:۱۵
زﯾﺮا ﺟﺮأت ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺟﺰ در آن اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ،ﺑﺮای اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺘﻬﺎ در ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ،ﺑﻪ ﻗﻮت
ﻟﯿﺮﮐُﻮن ﺑﺸﺎرت ﻣﺴﯿﺢ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدم .اﻣﺎ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮدم ﮐﻪ
آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰات و ﺑﻪ ﻗﻮت روح ﺧﺪا .ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ از اورﺷﻠﯿﻢ دور زده ﺗﺎ ﺑﻪ ا َ ِ
ﺑﺸﺎرت ﭼﻨﺎن ﺑﺪﻫﻢ ،ﻧﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻏﯿﺮی ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ» :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺒﺮ او را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎرﻫﺎ از آﻣﺪن ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪم .ﻟﮑﻦ ﭼﻮن اﻻن ﻣﺮا
در اﯾﻦ ﻣﻤﺎﻟﮏ ،دﯾﮕﺮ ،ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق آﻣﺪن ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﻮدهام ،ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ ،زﯾﺮا اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در ﻋﺒﻮر ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ و ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ آن ﺳﻮی ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ از ﻣﻼﻗﺎت ﺷﻤﺎ
اﻧﺪﮐﯽ ﺳﯿﺮ ﺷﻮم.

در اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮعْ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﮐﻨﻮن از آن آﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ( و ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻣﻘﺎﺻﺪش در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
آن ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽآﯾﻨﺪ از اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ :ﻧﺨﺴﺖ ،روﯾﺎی ﻣﻘﺪس؛ دوم ،ﻧﯿﺎزی ﺑﯽﺣﺪ و اﻧﺪازه؛ و ﺳﻮم ،ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﻬﺎن.
ﭘﺲ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺎ و ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ِ ﻣﺎ رﺑﻂ دارﻧﺪ.

 .۱روﯾﺎی ﻣﻘﺪس
آﯾﮥ » :۲۰اﻣﺎ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺸﺎرت ﭼﻨﺎن ﺑﺪﻫﻢ ،ﻧﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻏﯿﺮی ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ«.
روﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪس ﭘﻮﻟﺲ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ »ﭘﻮﻟﺲ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ« ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮد در آﯾﮥ  ۲۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎرﻫﺎ
از آﻣﺪن ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪم «.در اﻧﺘﻬﺎی آﯾﮥ  ۲۳ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق آﻣﺪن ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﻮدهام «.وﻗﺘﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل
آرزوﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻣﺎ آن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﻟﯿﺮﮐُﻮن ﻫﻨﻮز ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،در آﯾﮥ ۲۳
داﺷﺖ و او را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ روم ﺑﺎزﻣﯽداﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روﯾﺎﯾﺶ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺎ ا َ ِ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮا در اﯾﻦ ﻣﻤﺎﻟﮏ ،دﯾﮕﺮ ،ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ «.ﺳﭙﺲ در آﯾﮥ  ۲۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ ،زﯾﺮا
اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در ﻋﺒﻮر ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ«.
ﻟﯿﺮﮐُﻮن )ﮐﺸﻮر آﻟﺒﺎﻧﯽ اﻣﺮوز( اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ را ﻧﺸﻨﯿﺪه
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﭘﻮﻟﺲ در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ روﯾﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ از اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺎ ا َ ِ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺸﺎرت دﻫﺪ و ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ روﯾﺎ از آن روی ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﺣﺎل ،ﮐﺎر ﭘﻮﻟﺲ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و روﯾﺎﯾﺶ او را رﻫﺴﭙﺎر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﻣﯽﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ آرزوﻣﻨﺪش ﺑﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ دﯾﺪار از ﮐﻠﯿﺴﺎی
روم و ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺎ اﯾﻤﺎﻧﺪاران.
ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪس اﻧﺴﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺎی ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﻣﻦ آن را »ﻣﻘﺪس«
ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ ،زﯾﺮا ﻫﺪﻓﺶ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و ﻫﺪﻓﺶ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻫﺮ ﻗﻮم و ﻣﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ را ﻧﺸﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ او
اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ و ﻣﻄﯿﻊ او ﮔﺮدﻧﺪ و او اﯾﺸﺎن را از ﮔﻨﺎﻫﺸﺎن و از ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ روﯾﺎ را »ﻣﻘﺪس« ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ ،زﯾﺮا اﯾﻦ روﯾﺎ از ﺧﺪا
و از ﮐﻼم ﻣﻘﺪﺳﺶ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭘﺲ ﻫﻢ ﺑِﺠﺎ ﻫﻢ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪس ﻣﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۱

آﯾﺎ روﯾﺎی ﻣﻘﺪﺳﯽ را در ﺧﻮد ﺳﺮاغ دارﯾﺪ؟ روﯾﺎی ﻫﻤﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺟﻨﺲ روﯾﺎی ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮐﺎرد ،دﯾﮕﺮی آﺑﯿﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن
 .(۸-۶:۳ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻋﻄﯿﻪای دارد )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  .(۷:۷ﻫﺮ ﺷﺨﺺ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻗﺎی ﺧﻮدش اﺳﺘﻮار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮو ﻣﯽاﻓﺘﺪ )روﻣﯿﺎن  .(۴:۱۴اﻣﺎ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺧﺪا ﺧﺸﻨﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ روﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
روﯾﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان
ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧُﺮدﺳﺎﻻن ،ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ! ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت »روﯾﺎی ﻣﻘﺪس« ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
آن را ﻫﺮ روزه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﯾﺪ» .روﯾﺎی ﻣﻘﺪس« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ً ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﯿﺪ ،ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ آنﻗﺪر ﻃﺎﻟﺐ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ً دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﺎزدارد .ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ روم
ﺑﺮود ،اﻣﺎ ﺑﻪ روم ﻧﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﺑﯿﺶ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ روم دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ .او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در آﺳﯿﺎ و در ﯾﻮﻧﺎن ،ﮐﻪ ﻣﺮدم درﺑﺎرۀ ﻋﯿﺴﯽ
ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﺸﺎرت دﻫﺪ .او ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آن ﺑﺸﺎرت را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ را »روﯾﺎ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ و
آن را »روﯾﺎی ﻣﻘﺪس« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ.
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺎﯾﯽ دارﯾﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﺧُﺮدﺳﺎﻟﯿﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧُﺮدﺳﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ .وﻟﯽ روزی ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﺧُﺮدﺳﺎل ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﮐﻮدک ﺑﻮدن و ﺑﺰرگ ﺷﺪن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭼﻮن ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از روﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪس ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺧﺘﺮان ﺧُﺮدﺳﺎل ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻠﯿﺘﺎی ﻣﻦ ،ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻋﺮوﺳﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻋﺮوﺳﮏ ﺧﻮب اﺳﺖ ،اﻣﺎ دﺧﺘﺮان ﮐﻮﭼﮏ! روزی ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻋﺮوﺳﮑﻬﺎ را ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ دﻟﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ
ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن واﻗﻌﯽ در ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺷﺎدی ﺑﺲ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و
ﺷﺎﯾﺪ روزی ﻓﺮا رﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ را در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ دور ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از
ﻧﻌﻤﺖ داﺷﺘﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ روﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
روﯾﺎی ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺎل ،ﺷﻤﺎ ﭘﺴﺮان ﮔﻮش دﻫﯿﺪ! اﮔﺮ دوران ﮐﻮدﮐﯽِ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ دوران ﮐﻮدﮐﯽِ ﻣﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارﯾﺪ :ﺗﻮپ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺗﻔﻨﮓ و
ﯾﮏ ﻫﻢﺑﺎزی! ﻣﻦ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺗﻔﻨﮓ واﻗﻌﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ )ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻔﻨﮓ ﺳﺎﭼﻤﻪای( .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻔﺖﺗﯿﺮم ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻔﺖﺗﯿﺮ ﻣَﺖ دﯾﻠﻮن ﺑﻮد و ﺗﻔﻨﮕﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ

ﺗﻔﻨﮓ ﻟﻮﮐﺎس ﻣﮏ ﮐِﯿﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮۀ ﺣﻠﻘﻪای داﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ از آدم ﺑﺪﻫﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎزی ﮐﻨﻢ
ﯾﺎ ﺟﺎدۀ آن ﻃﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﮔﻮد ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﻢ را از ﺧﺎک ﭘﺮ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ آنﻗﺪر ﺳﺮﯾﻊ ﻫﻔﺖﺗﯿﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ! ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺧﻮب و ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ روزی ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﺴﺮ ﺧُﺮدﺳﺎﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﮐﻮدک ﺑﻮدن و ﺑﺰرگ ﺷﺪن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭼﻮن ﯾﮏ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ از روﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪس ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﯽِ ﺗﻔﻨﮓ و ﮐﺎﻣﯿﻮن و ﺗﻮپ ﮐﻢرﻧﮓ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺎدی ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ ِ ﻧﺒﺮد ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ و ﻧﺒﺮد ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﺑﺪی ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از روﯾﺎی

ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ روح را ﺑﺎ ﻗﻮت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﺧﺮوارﻫﺎ ﻣﺤﺒﺖ را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﺒﺮﯾﺪ و در ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن اُردﻧﮕﯽ
ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﭘﺪران ،ﻣﺎدران ،ﻣﺠﺮدان ،ﭘﯿﺮان ،ﺟﻮاﻧﺎن ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن! ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ روﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﺎﻟﺒﺶ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺮای
ﺟﻼل ﺧﺪا ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﯿﺮد .آن روﯾﺎ ﺷﻤﺎ را ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺎز ﻫﻢ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ روم
ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .آن روﯾﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ اﺑﺪﯾﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

۲

ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ روﯾﺎی ﻣﻘﺪس
اﯾﻦ روﯾﺎی ﻣﻘﺪس از ﮐﺠﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ در آﯾﺎت  ۲۰و  ۲۱ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد »اﻣﺎ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﺑﺸﺎرت ﭼﻨﺎن ﺑﺪﻫﻢ ،ﻧﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻏﯿﺮی ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ ]ﭘﻮﻟﺲ از
اﺷﻌﯿﺎ  ۱۵:۵۲ﻧﻘﻞﻗﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ[ :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ او را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ«.
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﻣﺮ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺑﻂ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻠﻬﺎی ۹؛ ۲۲؛  ،۲۶ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺲ از
رﺳﺘﺎﺧﯿﺰش ﭘﻮﻟﺲ را در راه دﻣﺸﻖ ﺧﻮاﻧﺪ و در اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن  ۱۸:۲۶ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد» :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ]ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،اﻣﺘﻬﺎ[
ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎن اﯾﺸﺎن را ﺑﺎز ﮐﻨﯽ ﺗﺎ از ﻇﻠﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر و از ﻗﺪرت ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻣﯿﺮاﺛﯽ در
ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪﺳﺎن ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ از ﻣﺮدﮔﺎن ﻗﯿﺎم ﻧﻤﻮد و زﻧﺪه و ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ،
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ،ﭘﻮﻟﺲ را ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻮری ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮔﺮدد.
اﻣﺎ در روﻣﯿﺎن  ۲۱:۱۵ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .او ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻣﻦ روﯾﺎ دارم ﺗﺎ ﺑﺮای اﻣﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻧﻮر ﺑﺎﺷﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ
ﻣﺮا در راه دﻣﺸﻖ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ «.او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ اﯾﻦ روﯾﺎ را دارم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﻣﺮا ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ او
را ﺑﺸﺎرت دﻫﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺷﻌﯿﺎ  ۱۵:۵۲ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ او را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ«.
از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ در راه دﻣﺸﻖ ﭘﻮﻟﺲ را ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ
ﯾﻬﻮدﯾﺎﻧﯽ ﺑﺸﺎرت دﻫﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد و در ﭘﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ اﯾﻦ
ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﮥ ﮐﻠﯽِ ﺧﺪا ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ .او ﺑﻪ آن ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ .او ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪاش در راه

دﻣﺸﻖ اﺷﺎره ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .در ﻋﻮض ،ﺑﻪ ﮐﻼم ﻣﮑﺘﻮب ﺧﺪا ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ اﺳﺖ اﺷﺎره
اﺳﺎس روﯾﺎﯾﺶ را در ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺻﻞ و
ِ
ﻣﻘﺪس ﺷﻤﺎ از ﮐﺠﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ آن روﯾﺎ از ﻣﻼﻗﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ
ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ :روﯾﺎی
ِ

ﻣﺴﯿﺢ زﻧﺪه ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻟﺰاﻣﺎ ً ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺷﮕﺮف ﭼﻮن ﻣﻼﻗﺎت در راه دﻣﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ( .آن روﯾﺎ روﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻼم ﻣﮑﺘﻮب ﺧﺪا
آن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و آن را ﻗﻮت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻣﻨﺸﺄ ﺑﯿﻨﺶ و آﮔﺎﻫﯽاش اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺷﺐ و روز در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ )ﻣﺰﻣﻮر ،(۲:۱
وﻗﺘﯽ ﺧﻮد را در ﮐﻼم ﺧﺪا ﻏﻮﻃﻪور ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ ،آنﮔﺎه ،ﺧﺪا ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ از ﮐﻼﻣﺶ دﻟﺘﺎن را آﺗﺶ ﻣﯽزﻧﺪ و آن را ﺑﻪ روﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪس ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺳﺎزد .اﮔﺮ ﻫﻨﻮز دﻟﺘﺎن ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺎﯾﯽ آﺗﺶ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺳﺎزﯾﺪ و از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ آﺗﺸﯽ در دﻟﺘﺎن ﺑﯿﻔﺮوزد.

 .۲ﻧﯿﺎزی ﺑﯽﺣﺪ و اﻧﺪازه
ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﻪ روﯾﺎﯾﯽ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ،روﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺣﺴﺮت ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .روﯾﺎی ﻣﻘﺪس ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺎزی را ﺑﺮﻃﺮف
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .روﯾﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﺧﻮدﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .روﯾﺎی ﻣﻘﺪس ﺷﮑﻠﯽ از ﻣﺤﺒﺖ
اﺳﺖ .روﯾﺎی ﻣﻘﺪس ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺎز ﮐﺴﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
آن ﻧﯿﺎز ِ ﺑﯽﺣﺪ و اﻧﺪازه ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آﯾﮥ » :۲۰اﻣﺎ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺸﺎرت ﭼﻨﺎن ﺑﺪﻫﻢ ،ﻧﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﺳﻢ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد «.اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺻﻮرﺗﺶ را ﭼﻮن ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺗﺎ اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺸﺎرت دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮﮔﺰ درﺑﺎرۀ ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﺎم ﻣﺴﯿﺢ را ﻫﻢ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

۳

اﻣﺘﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﻋﺬر و ﺑﻬﺎﻧﻪای ﻧﺪارﻧﺪ
ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ :اﮔﺮ آن ﻣﺮدﻣﺎن ﺣﺘﯽ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ را ﻫﻢ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آﯾﺎ در ﻗﺒﺎل اﯾﻤﺎن آوردن ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدﻧﺪ؟ اﮔﺮ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﯽﺑﻮد ﭘﻮﻟﺲ آﻧﻬﺎ را در ﺟﻬﺎﻟﺘﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﺨﻮش ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ را ﻧﺸﻨﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﺸﺎن رﺣﻢ ﻣﯽﮐﺮد و از ﻧﺠﺎت اﺑﺪی ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ؟ ﭘﻮﻟﺲ ،ﭼﺮا اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد زﺣﻤﺖ ﻣﯽدﻫﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ
ﺑﺸﺎرت دﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ را ﻧﺸﻨﯿﺪهاﻧﺪ؟
ﭘﻮﻟﺲ در روﻣﯿﺎن  ۲۳-۱۸:۱ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ آﯾﺎت را ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﺑﺎ ﻫﺸﯿﺎری ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﻟﺲ اﻫﻤﯿﺘﺸﺎن را اﺣﺴﺎس
ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﺎت درﺑﺎرۀ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدﻣﺎن و اﻣﺘﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ را ﻧﺸﻨﯿﺪهاﻧﺪ و روﯾﺎی ﻣﻘﺪس ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن
ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود.
»ﻏﻀﺐ ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ ﻫﺮ ﺑﯽدﯾﻨﯽ و ﻧﺎراﺳﺘﯽِ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﺳﺘﯽ را در ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﺑﺎزﻣﯽدارﻧﺪ .ﭼﻮن ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از ﺧﺪا

ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ در اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪا آن را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎدﯾﺪۀ او ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮت َﺳﺮْﻣَﺪی و

اﻟﻮﻫﯿﺘﺶ ،از ﺣﯿﻦ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﮐﺎرﻫﺎی او ﻓﻬﻤﯿﺪه و دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﻋﺬری ﻧﺒﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ وﻟﯽ
دل ﺑﯽﻓﻬﻢ اﯾﺸﺎن ﺗﺎرﯾﮏ ﮔﺸﺖ .ادﻋﺎی ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
او را ﭼﻮن ﺧﺪا ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﺷﮑﺮ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﯿﺎﻻ ِ
ت ﺧﻮد ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدﯾﺪهِ ،

ت اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻧﯽ و ﻃﯿﻮر و ﺑﻬﺎﯾﻢ و ﺣﺸﺮات ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ«.
اﺣﻤﻖ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺟﻼل ﺧﺪای ﻏﯿﺮ ﻓﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ ِ ﺻﻮر ِ

ﭘﻮﻟﺲ در روﻣﯿﺎن  ۱۲:۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯽﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻼک ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﻨﺪ از ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﺎم اﻧﺠﯿﻞ را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﻪ در دﺳﺘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و زﻧﺪﮔﯽاش را در ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ از ﺧﺪا ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﻣﯿﺪ
وﺟﻮد دارد :ﺷﻨﯿﺪن اﻧﺠﯿﻞ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و اﯾﻤﺎن آوردن ﺑﻪ او.
ﻧﯿﺎز اﻣﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ را ﻧﺸﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﯽﺣﺪ و ﺑﯽاﻧﺪازه و ﺑﯽﮐﺮان اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮرش را ﻧﻤﻮد ﻧﯿﺎز اﻣﺘﻬﺎ ﺑﻪ
ﺷﻨﯿﺪن اﻧﺠﯿﻞ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و اﯾﻤﺎن آوردن ﺑﻪ او اﺳﺖ .زﯾﺮا اﻧﺠﯿﻞ ﻋﯿﺴﯽ »ﻗﻮت ﺧﺪا اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورد ،اول ﯾﻬﻮد و
ﭘﺲ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ« )روﻣﯿﺎن  .(۱۶:۱ﺑﺪون اﻧﺠﯿﻞ ،ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﺠﺎت ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺸﺎرت دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻣﺤﺒﺘﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ وﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن
ﺻﺮف ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﮔﺮدد.

 .۳ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﻬﺎن
وﻟﯽ ﺧﺪا ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ و ﺷﺨﺼﺎ ً در اﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺧﺎص ﺳﻬﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و آن را ﭘﯿﺸﻪ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺧﻮد ﺳﺎزﯾﺪ .آن ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺣﯿﺮتآور و ﮔﻔﺘﺎر ﺣﯿﺮتآور ﭘﻮﻟﺲ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
ﻟﯿﺮﮐُﻮن ﺑﺸﺎرت ﻣﺴﯿﺢ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدم «.ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻮﻟﺲ از اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽرود ،ﺳﭙﺲ از
ﻧﺨﺴﺖ ،آﯾﮥ » :۱۹از اورﺷﻠﯿﻢ دور زده ﺗﺎ ﺑﻪ ا َ ِ
ﺷﻤﺎل اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﮐﺸﻮر
آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ )ﺗﺮﮐﯿﻪ( ﻣﯽﮔﺬرد و در ﻣﺴﯿﺮش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب و ﺑﻪ
ِ

آﻟﺒﺎﻧﯽِ اﻣﺮوز ﻗﺮار دارد ،ﭘﺎ ﻣﯽﻧﻬﺪ .ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺸﺎرت اﻧﺠﯿﻞ را در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در آﯾﮥ  ۲۳ﺑﺮ
ﮔﻔﺘﮥ ﻣﺒﻬﻮتﮐﻨﻨﺪهاش ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ» :ﻣﺮا در اﯾﻦ ﻣﻤﺎﻟﮏ ،دﯾﮕﺮ ،ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ «.آنﮔﺎه در آﯾﮥ  ۲۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ«.

۴

ﻟﯿﺮﮐُﻮن دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮔﺰاﻓﻪﮔﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻫﻨﻮز دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در آن
ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟﺲ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای او در اورﺷﻠﯿﻢ ﺗﺎ ا َ ِ
ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﺸﺎرت داده ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺸﺎرت در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس در اﻓﺴﺲ )ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ( ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و ﺑﻪ او ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺸﺮ را ﺑﻪﺟﺎ آور« )دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس  .(۵:۴ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺸﺎرت داده ﻣﯽﺷﺪ ،وﻟﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرش در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﺒﺸﺮی ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺒﻮد .او ﻣﺒﺸﺮی ﺑﺮونﻣﺮزی ﺑﻮد .او ﻣﺒﺸﺮی ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ و روﯾﺎی او اﯾﻦ ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺸﺎرت دﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺸﺎرت ﻣﯽداد .ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ و روﯾﺎی ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺑﺸﺎرﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺎم ﻋﯿﺴﯽ را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺠﯿﻞ را
ﺑﺸﺎرت دﻫﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ ،ﺑﺸﺎرت دادن ،روﯾﺎی ﻣﻘﺪس
ﻧﮑﺘﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ واژﮔﺎن را ﭼﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺒﺸﺮان ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ
ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ،ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮونﻣﺮزی ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺸﺎرتدﻫﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ از
ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ ﮔﺬر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺗﺎزه ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ .ﻣﺒﺸﺮان ﺑﺮونﻣﺮزی »در ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ،ﺑﻪ ﻗﻮت آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰات و ﺑﻪ ﻗﻮت روح ﺧﺪا« زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن
را وﻗﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﻇﻠﻤﺖ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن و ﻣﻨﺠﯽ ﺟﻬﺎن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ در ﻫﻢ ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺘﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ
اﯾﻦ روﯾﺎی ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻮد .ﺣﺎل ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ِ ﺷﺎﮔﺮد
ِ

وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از اﻧﺠﯿﻞ ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ ،دﻋﺎی ﻫﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺴﯽ ﻣﺒﺸﺮان ﺑﺮونﻣﺮزی را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آورد و ﻫﻤﮥ ﻣﺎ را
ﺑﺸﺎرتدﻫﻨﺪه ﮔﺮداﻧﺪ.

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻢ و در واﻗﻊ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و ﺷﺎﯾﺪ ده ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ از ﻧﻘﻄﻪای در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﭘﯿﻐﺎم اﻧﺠﯿﻞ را
ﻧﺸﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ» :ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺸﺎرت دﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ آن را ﻧﺸﻨﯿﺪهاﻧﺪ .زﯾﺮا ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در
روﻣﯿﺎن  ۲۰:۱۵ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ) :ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺸﺎرت ﭼﻨﺎن ﺑﺪﻫﻢ ،ﻧﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺒﺎدا ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻏﯿﺮی ﺑﻨﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻢ (.در ﻣﺎه اوت ﺳﺎل  ،۲۰۰۶در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪی ِ ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ،ﺧﺪا ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﺎت آﺗﺸﯽ در دﻟﻢ اﻓﺮوﺧﺖ و آن را ﺑﻪ روﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪس ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﻤﻮد«.
ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﺸﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ .آﻣﯿﻦ.
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