ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺎﯾﺎنِ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽِ ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادی اﺳﺖ
ﻟﻮﻗﺎ ۳۰-۱۶:۴
و ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮه ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ دﺳﺘﻮر ﺧﻮد در روز ﺳﺒّﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ درآﻣﺪه ،ﺑﺮای ﺗﻼوت ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .آنﮔﺎه،
ﺻﺤﯿﻔﮥ اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ را ﺑﺪو دادﻧﺪ و ﭼﻮن ﮐﺘﺎب را ﮔﺸﻮد ﻣﻮﺿﻌﯽ را ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ» :روح ﯾﻬﻮه ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺴﺢ ﮐﺮد
ﺗﺎ ﻓﻘﯿﺮان را ﺑﺸﺎرت دﻫﻢ و ﻣﺮا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪدﻻن را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﻢ و اﺳﯿﺮان را ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎری و ﮐﻮران را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﻢ و ﺗﺎ
ﮐﻮﺑﯿﺪﮔﺎن را آزاد ﺳﺎزم و از ﺳﺎل ﭘﺴﻨﺪﯾﺪۀ ﯾﻬﻮه ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﻢ «.ﭘﺲ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎدم ﺳﭙﺮد و ﺑﻨﺸﺴﺖ و ﭼﺸﻤﺎن ﻫﻤﮥ اﻫﻞ
ﮐﻨﯿﺴﻪ ﺑﺮ وی دوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺑﻮد .آنﮔﺎه ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ »اﻣﺮوز ،اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ «.و ﻫﻤﻪ ﺑﺮ وی
ﺷﻬﺎدت دادﻧﺪ و از ﺳﺨﻨﺎن ﻓﯿﺾآﻣﯿﺰی ﮐﻪ از دﻫﺎﻧﺶ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﯿﺴﺖ؟« ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ،اﯾﻦ ﻣَﺜَﻞ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﻃﺒﯿﺐ ،ﺧﻮد را ﺷﻔﺎ ﺑﺪه! آﻧﭽﻪ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ در ﮐﻔﺮﻧﺎﺣﻮم از ﺗﻮ ﺻﺎدر ﺷﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ
در وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﻤﺎ «.و ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺒﯽ در وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﺴﺎ ﺑﯿﻮهزﻧﺎن در اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﯾﺎم اﻟﯿﺎس ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺤﻄﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
زﻣﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و اﻟﯿﺎس ﻧﺰد ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﺸﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﯿﻮهزﻧﯽ در َﺻ َﺮﻓﮥ ﺻﯿﺪون و ﺑﺴﺎ اَﺑﺮﺻﺎن در اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ در اﯾﺎم
َﻌﻤﺎن ِﺳﺮﯾﺎﻧﯽ «.ﭘﺲ ﺗﻤﺎم اﻫﻞ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﭘﺮ از ﺧﺸﻢ ﮔﺸﺘﻨﺪ
اَﻟﯿﺸﻊ ﻧﺒﯽ و اﺣﺪی از اﯾﺸﺎن ﻃﺎﻫﺮ ﻧﮕﺸﺖ ،ﺟﺰ ﻧ
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و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ او را از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻗﻠّﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﮥ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﮑﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮﻓﺖ.

آﯾﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ دﻫﯿﻢ و ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﯿﻢ؟ ﻣﻦ اﯾﻦ روﯾﺎ را »ﺑﻨﯿﺎن ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق« ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ روﯾﺎ ﺑﺮ آرﻣﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ» :ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ را در ﻫﻤﮕﺎن ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ
ﺧﺪا را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ وﺟﺪ و ﺷﺎدی اﻣﺘﻬﺎ ﮔﺮدد «.وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺷﻔﺎف ﻣﯽﺳﺎزم ﮐﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺻﺮﻓﺎ ً ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎﺻﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻢ :ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺮاﻓﺮازد ،از
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺟﺎﻧﻬﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ ،در ﭘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد.

در ﭘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻮدن
وﻗﺘﯽ اﺻﻄﻼح »در ﭘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻮدن« را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮم ،ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم را ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽِ ﻧﮋادی اﺧﺘﺼﺎص
دﻫﻢ .دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﺎ آن روﺑﻪرو اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﻣﻘﻮﻟﮥ »ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﺎن ﻧﮋادﻫﺎ« و دﯾﮕﺮی »ﻋﺪاﻟﺖ
ﺑﺮای ﺟﻨﯿﻦﻫﺎ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺴﯿﺢ را ﻣﯽاﻓﺮازد و
از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻟﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ راﺑﻄﻪای وﺟﻮد دارد.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺪا را در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺮاﻓﺮازﯾﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی اﻧﺠﯿﻠﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋۀ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی اﻧﺠﯿﻠﯽ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن )ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﺎمﮔﺬاری ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺳﻒآور اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ِ ﻣﺎ آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺴﯿﺎر ،در ﭘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﺎن
ﻧﮋادﻫﺎ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای ﺟﻨﯿﻦﻫﺎ ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا را در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار داده و ﻣﺴﯿﺢ را
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ و از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

۱

وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ» :ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ را در ﻫﻤﮕﺎن ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﺪا را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ
وﺟﺪ و ﺷﺎدی اﻣﺘﻬﺎ ﮔﺮدد« آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً و ﻋﻤﯿﻘﺎ ً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻧﮋادﻫﺎ ﺧﺪا ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؟ آﯾﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻧﮋادﻫﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﻮد؟ آﯾﺎ از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺎ ،اﺣﺴﺎس ﻣﺎ ،و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎ از
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ آن اﻧﺪازه از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﮋادی و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻗﻮام ،در ﺣﻮزۀ ﻧﻈﺎم
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻃﺮز
آﻣﻮزش ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺪن ﻣﺴﯿﺢ اﻗﺪاﻣﯽ ﺻﻮرت دﻫﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﺪا و ﺟﻼل ﻣﺴﯿﺢ و ﭘﯿﻐﺎم
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ﻓﮑﺮ و اﺣﺴﺎس و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻮﺟﺐ وﺟﺪ و ﺷﺎدی اﻣﺘﻬﺎ ﮔﺮدد«؟

ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدنِ ﻓﻠﺞﮐﻨﻨﺪه
ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪهاﯾﻢ و از اﯾﻦرو آﻣﺎدهاﯾﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ .وﻟﯽ ،اﮔﺮ ﻫﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮﯾﻢ و آنﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزۀ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﻫﺮﮔﺰ وارد ﻋﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ازدواج ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ازدواﺟﺘﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻐﻠﺘﺎن ﻧﻤﯽﭘﺮدازﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻐﻠﺘﺎن اداﻣﻪ
ﻧﻤﯽدﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﻧﻤﯽﭘﺮدازﯾﺪ ﯾﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﯽ روﺣﺎﻧﯽ
ﺑﻮدن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻓﻠﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺳﺎزد.
را آﻏﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ
ِ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا اﻓﺮادی را ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻮش ﺳﭙﺮدﻧﺪ و از آن ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﻓﻠﺞﮐﻨﻨﺪۀ اﺷﺨﺎص ﻣﻨﻔﯽﺑﺎف ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﻗﺼﺪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﮐﻠﯿﺴﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن روﯾﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .روﯾﺎی ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﺑﻨﺎ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن روﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس رﯾﺸﻪ دارد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ،از ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای آرﻣﺎﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای آﺳﺎﯾﺸﯽ ﻋﻈﯿﻢ
ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدن ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺪان ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام اﻓﺮادی را ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺮای آرﻣﺎﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای آﺳﺎﯾﺸﯽ ﻋﻈﯿﻢ .ﻣﻦ ﻗﺒﻼ ً ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻤﻮدهام ﮐﻪ »ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻧﯿﺎز ﻧﻪ آﺳﺎﯾﺶ «.ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﺎ از ﺧﻮاب ﺑﺮﻧﺨﯿﺰﯾﻢ و ﺷﺒﺎﻧﮕﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻧﺮوﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آﺳﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آرﻣﺎﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﺧﺪاﻣﺤﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن اﻓﺮادی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ و روز
دﻏﺪﻏﻪﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺧﻮﺷﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﭘﯽ ﭼﯿﺰی ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ و ﻋﺎﻟﯽﺗﺮ از ﺧﻮد ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮐﺪاﻣﯿﻦ آرﻣﺎﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »آرﻣﺎن ﻋﻈﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﮋادی و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﺎن ﻧﮋادﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻟﺒﺮﯾﺰ
اﺳﺖ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺳﺎزم «.آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »آرﻣﺎن ﻋﻈﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای ﺟﻨﯿﻦﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻟﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺳﺎزم «.ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﮥ
ﺧﻮدﻣﺤﻮریﻫﺎ و وﻓﺎدارﯾﻬﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽﻫﺎی ﺑﯽﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ را ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ آرﻣﺎﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﻫﻮرﻣﻮن آدرﻧﺎﻟﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ! وﻗﺘﯽ ﻫﻮرﻣﻮن آدرﻧﺎﻟﯿﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﻮراﻧﯽ از اﻧﺮژی ﻻزم
را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﺎﻋﺚ اُﻓﺖ ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﻗﻠﺐ ،در ﺧﻮﺷﯽ و ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ،در زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،در ﻏﻢ و ﺷﺎدی ،در
آرﻣﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﺎن ﻧﮋادﻫﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻧﯽ
ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ،در ﺑﯿﻤﺎری و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﺗﭙﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﺎت ﺑﺪن را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ِ
ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺳﺮﺧﺮگ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ آدرﻧﺎﻟﯿﻦ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ!

۲

ﻣﺎ ﺑﻪ وﯾﻠﯿﺎم وﯾﻠﺒﺮﻓﻮرسﻫﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ
از ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ،ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ وﯾﻠﯿﺎم وﯾﻠﺒﺮﻓﻮرسﻫﺎی زﻣﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ او ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽِ اﺻﯿﻞ ،ﻣﺒﺸﺮی ﭘﺮﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ،و ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای آرﻣﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﺎن ﻧﮋادﻫﺎ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .او در ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ۱۷۸۷

ﭘﯿﺶروی ﻣﻦ ﻧﻬﺎده
و در ﺳﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ،در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﻪاش ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ دو ﻫﺪف ﻋﻈﯿﻢ
ِ
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﻟﻐﻮ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮدﮔﺎن و دﯾﮕﺮی اﺻﻼح اﺧﻼﻗﯿﺎت« )وﯾﻠﺒﺮﻓﻮرس :ﺟﺎن ﭘﻮﻻک ،ﺻﻔﺤﮥ  .(۶۹او در ﻣﺠﻠﺲ آن زﻣﺎن ،ﭘﯽ در ﭘﯽ ،ﺑﺎ
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮدﮔﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ در ﺗﺎر و ﭘﻮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽِ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻨﯿﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﺒﺎرزه دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪ و

ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻨﺎر ﻧﻨﺸﺴﺖ .او ﻣﺴﯿﺤﯿﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ آدرﻧﺎﻟﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺳﺮﺧﺮگ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد .در ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻓﻮرﯾﮥ ﺳﺎل

 ،۱۸۰۷ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﺲ از آن ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ،در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺻﺒﺢ ،ﻃﯽ ﯾﮏ رأیﮔﯿﺮی ِ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮدﮔﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم
ﺷﺪ .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺪاری ،ﻫﻨﻮز ﮐﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮدهداری ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ؟ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،در ﺑﯿﺴﺖ و
ﺷﺸﻢ ژوﯾﯿﮥ ﺳﺎل  ،۱۸۳۳دﻗﯿﻘﺎ ً ﺳﻪ روز ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ وی ،رأی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و ﺑﺮدهداری در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﺶ ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدن ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎدن ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ را ﭘﺮورش دﻫﺪ،
ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺳﺮﺧﺮگ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ آدرﻧﺎﻟﯿﻦ .ﺗﻌﻬﺪی ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای آرﻣﺎﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻪ آﺳﺎﯾﺸﯽ ﻋﻈﯿﻢ ،ﺗﻌﻬﺪی ﮐﻪ ﺧﺪا
را در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺴﯿﺢ را ﻣﯽاﻓﺮازد ،از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻟﺒﺮﯾﺰ و در ﭘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﺪا را در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺮاﻓﺮازﯾﻢ ،و از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ
ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽِ ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادی ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ

اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺪاﻧﺪ ،ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﻟﻮﻗﺎ  :۳۰-۱۶:۴ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا از ﻧﻈﺮ ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادی ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻣﻄﻠﺒﻤﺎن را ﺑﺎ اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ  ۳۰-۱۶:۴آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﭘﺴﺮی ﮐﻪ آوازهاش در ﮐﻔﺮﻧﺎﺣﻮم ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮش ،ﻧﺎﺻﺮه ،ﮐﻪ در آن ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .او در روز ﺳﺒّﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﻣﯽرود .ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در آﻧﺠﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﮔﻮش ﺳﭙﺎرﻧﺪ .او ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎﻣﺶ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ

ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮرش را ﻧﻤﻮد .او ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً آﺷﻮب ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ﻃﻮﻣﺎر اﺷﻌﯿﺎی ﻧﺒﯽ ﺑﻪ او داده
ﻣﯽﺷﻮد و او ﻓﺼﻞ  ۶۱را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ .آن ﻓﺼﻞ از آﻣﺪن ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪهای ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن را آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و از ﺳﺎل
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪۀ ﯾﻬﻮه ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد )آﯾﺎت  .(۱۹-۱۸او ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺪان ﮔﻮش ﺳﭙﺮده
ﻂ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ .آﯾﮥ » :۲۱آنﮔﺎه ،ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ «.ﭘﺲ آن ﺳﺮﺧ ِ
ﻣﺒﻬﻮتﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ» :ﭘﺴﺮی ﮐﻪ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﮥ ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد اﺳﺖ «.وﻟﯽ اﯾﻦ ادﻋﺎ آﺷﻮب ﺑﻪ ﭘﺎ ﻧﮑﺮد.
آﯾﮥ » :۲۲و ﻫﻤﻪ ﺑﺮ وی ﺷﻬﺎدت دادﻧﺪ و از ﺳﺨﻨﺎن ﻓﯿﺾآﻣﯿﺰی ﮐﻪ از دﻫﺎﻧﺶ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ «.ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ،ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺧﻮب اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﯿﺰی ﮐﺎﻣﻼ ً ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه! اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﭘﯽ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮواﻧﯽ را ﮔﺮد ﺧﻮد آورﯾﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﯿﺪ .اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﯿﺪ .او آن دو روﯾﺪادی
را از ﻋﻬﺪﻋﺘﯿﻖ دﺳﺘﭽﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﺮ ﺧﻼف ذﻫﻦ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮای ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎﻧﺶ ﺑﻮد .او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ رﻧﺠﺶآورﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ .او
ﻣﯽداﻧﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ،زﯾﺮا در آﯾﮥ  ۲۴ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺒﯽ در وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻘﺒﻮل
ﻧﺒﺎﺷﺪ «.ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺑﻠﻪ ،اﻻن ﻣﺪح ِ ﻣﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ )آﯾﮥ  ،(۲۲زﯾﺮا ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻮﻋﻮد و ﻣﻠﮑﻮﺗﺶ را ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ذﻫﻨﯿﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ

ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ ﮐﺎری را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻢ و ﻣﻠﮑﻮﺗﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۳

ﺳﭙﺲ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روﯾﺪاد را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ و در آﯾﺎت  ۲۶-۲۵از ﮐﺘﺎب اول ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۷ﻧﻘﻞﻗﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ» :و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﺴﺎ ﺑﯿﻮهزﻧﺎن در اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﯾﺎم اﻟﯿﺎس ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺤﻄﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
زﻣﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ) (۲۶و اﻟﯿﺎس ﻧﺰد ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﺸﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﯿﻮهزﻧﯽ در َﺻ َﺮﻓﮥ ﺻﯿﺪون )ﻓﯿﻨﯿﻘﯿﻪ( «.او ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه
ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ را ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺧﺪا از ﻗﻮم ﯾﻬﻮد ﭼﺸﻢ ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی و ﻏﺮﯾﺒﻪای از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺻﯿﺪون )ﻓﯿﻨﯿﻘﯿﻪ( را از ﺑﺮﮐﺘﯽ
ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮداﻧﺪ و رک و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽﭘﺮده و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ :ﺑﺴﺎ ﺑﯿﻮهزﻧﺎن در اﺳﺮاﯾﯿﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺪا ﻏﺮﯾﺒﻪای را ﺑﺮﮐﺖ داد.
و ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺴﻨﺪه ﻧﺒﻮد ،او در آﯾﮥ  ۲۷روﯾﺪاد دﯾﮕﺮی را از ﮐﺘﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻓﺼﻞ  ۵ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :و ﺑﺴﺎ اَﺑﺮﺻﺎن در اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
َﻌﻤﺎن ِﺳﺮﯾﺎﻧﯽ «.ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ :از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
در اﯾﺎم اَﻟﯿﺸﻊ ﻧﺒﯽ و اﺣﺪی از اﯾﺸﺎن ﻃﺎﻫﺮ ﻧﮕﺸﺖ ،ﺟﺰ ﻧ
ِ
ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺬاﻣﺸﺎن را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻏﺮﯾﺒﻪ و اﻫﻞ ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﻧﻪ ﯾﮏ ﯾﻬﻮدی را.
اﻫﺎﻟﯽ ﻧﺎﺻﺮه ،ﺑﺎ آن اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽِ ﻗﻮﻣﯽﺷﺎن ،ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ دو روﯾﺪاد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﯾﮥ » :۲۸ﭘﺲ ﺗﻤﺎم اﻫﻞ ﮐﻨﯿﺴﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن

را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﭘﺮ از ﺧﺸﻢ ﮔﺸﺘﻨﺪ ) (۲۹و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ او را از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻗﻠّﻪ ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﮥ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ زﯾﺮ

اﻓﮑﻨﻨﺪ ) ،(۳۰وﻟﯽ از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮﻓﺖ «.آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﯿﺴﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ آن را ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻧﮑﺘﮥ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻠﮑﻮت ﻣﻦ از ﻧﻈﺮ ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادی ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ای ﻗﻮم اﺳﺮاﯾﯿﻞ ،ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮوﺗﻨﯽ و رﺣﻢ و ﺷﻔﻘّﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد ﻣﻐﺮورﺗﺎن ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽِ ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادی اﺳﺖ .او ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ .از ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .ﻣﻦ آﻣﺪهام ﺗﺎ
دﯾﮕﺮان را ﺣﻘﯿﺮ ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ «.ﻋﯿﺴﯽ
ِ
ﻣﺮدﻣﺎن را از ﻫﺮ ﻗﻮم و ﻧﮋاد ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻮم ،ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﻢ .وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻗﺎﺻﺮ ﻣﺎﻧﺪهاﯾﺪ و ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﻋﺪاﻟﺖ و رﺣﻤﺘﺶ

ﻏﯿﺮت دارد ﺗﺎ از ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ را از ﮐﺎﻫﻨﺎن و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺪ«.

ﻣﺘﯽ  :۱۳-۵:۸اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﻗﻮﻣﯿﺖﮔﺮاﯾﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽآﯾﺪ
آﯾﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻧﺎﺻﺮه ﻧﺪای ﺗﻮﺑﯿﺦ ﺳﺮ دادم زﯾﺎدهروی ﮐﺮدهام؟ ﭘﺲ ،ﺑﻪ روﯾﺪادی دﯾﮕﺮ از اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ  ۱۳-۵:۸ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺧﻮد
ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﯿﺴﯽ در ﻣﺘﯽ  ۷-۵ﻣﻮﻋﻈﮥ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه را ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺘﯽ  ۴-۱:۸ﯾﮏ ﺟﺬاﻣﯽ را ﮐﻪ در ﺷﻤﺎر زﻧﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ و
راﻧﺪهﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ اﺷﺨﺎص در اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .آنﮔﺎه ،در ﻣﺘﯽ  ۵:۸وارد ﮐﻔﺮﻧﺎﺣﻮم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از زﻧﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهای روﻣﯽ ،ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﮕﺠﻮی آزادیﺧﻮاه
ﻃﺎﻟﺒﺎن روﺑﻪرو ﺷﻮد .ﻣﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ آن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ )ﻟﻮﻗﺎ ،(۵-۳:۷
ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﯿﺎﻧﺶ را داﺷﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﺪ .آن ﻣﺮد ﯾﮏ ﻏﺮﯾﺒﻪ و ﯾﮏ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﯽ اﯾﻦ
اﺳﺖ.
اﯾﻦ روﯾﺪاد ﭼﻪ ﻧﮑﺘﻪای را در ﺑﺮ دارد؟ آن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺎدم ﻣﻦ ﻣﻔﻠﻮج در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه و ﺑﻪ
ﺷﺪت ﻣﺘﺄﻟﻢ اﺳﺖ «.و ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺪون ذرهای ﭘﺮس و ﺟﻮ ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ و دو دﻟﯽ ،در آﯾﮥ  ،۷ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ آﻣﺪه او را ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد «.ﺳﭙﺲ آن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﯽﺳﺎزد .آﯾﮥ » :۸ﺧﺪاوﻧﺪا ،ﻻﯾﻖ آن ﻧﯽام ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﻦ آﯾﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮ و ﺧﺎدم
ﻣﻦ ﺻﺤّﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ (۹) .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺮدی زﯾﺮ ﺣﮑﻢ ﻫﺴﺘﻢ و ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن را زﯾﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد دارم .ﭼﻮن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﺮو ﻣﯽرود و ﺑﻪ
دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﻏﻼم ِ ﺧﻮد ﻓﻼن ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

۴

آﯾﮥ  ۱۰ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪ و آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻔﺎ و ﻗﺪرت و اﻗﺘﺪار اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻏﺮﯾﺒﮕﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا ﺳﻬﻢ دارﻧﺪ و ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ
آن ﻣﺎ اﺳﺖ .آﯾﮥ » :۱۰ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻤﺎﻧﯽ در اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻫﻢ
ﭘﻨﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن از ﻗﻮم ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮﮐﺖ ﻓﻘﻂ از ِ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪام ) (۱۱و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﺎ از ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب آﻣﺪه  « . . .ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب! ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺠﺎ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﯿﻨﯿﻘﯿﻪ )ﻧﻮار ﻏ ّﺰه( ،ﻣﺼﺮ ،ﯾﻮﻧﺎن،
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺎرﺳﯿﺎن )اردن ،اﯾﺮان ،ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﭼﯿﻦ( و آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺒﮕﺎن آﯾﻨﺪ ﭼﻪ روی ﺧﻮاﻫﺪ
داد؟ ﻏﺮﯾﺒﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺘﻨﻪﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺠﺲ و ﻧﺎﭘﺎﮐﻨﺪ ،و ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .آﯾﮥ ] . . . » :۱۱اﯾﺸﺎن[ در ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن ﺑﺎ
ﭘﺴﺮان ﻣﻠﮑﻮت ﺑﯿﺮون اﻓﮑﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،در ﻇﻠﻤﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ و ﻓﺸﺎر
اﺑﺮاﻫﯿﻢ و اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ (۱۲) .اﻣﺎ
ِ
دﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ«.
اﯾﻦ ﮐﻼم ﮐﺎﻣﻼ ًﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه اﺳﺖ! ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺶ را ﺣﺲ ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ روﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺴﺮان ﻣﻠﮑﻮت« ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﮑﻨﺪه
ک ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدی ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎن وارد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ »
آن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ اﯾﻤﺎﻧﺪار و ﻫﺮ ﻗﻮم ﻧﺎﭘﺎ ِ
ِ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﺴﯽ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻧﮋاد ِ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺮف ﻋﯿﺴﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﯿﺴﯽ
ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽِ ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادی اﺳﺖ.
ِ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﺷﮑﻞ ﻣﺜﺒﺖﺗﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ آﻣﺪﻧﺶ»ﻗﻮم ﺧﺪا ﺑﻮدن« از رﯾﺸﻪ و ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
در اﯾﻤﺎن ﺑﻪ او ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﻗﻮﻣﯿﺖﮔﺮاﯾﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در اﻧﺠﯿﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ:
 .۱در ﻣﺎﺟﺮای ﺳﺎﻣﺮی ِ ﻧﯿﮑﻮ :آن ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن رﺣﻢ و ﺷﻔﻘّﺖ اﺳﺖ )ﻟﻮﻗﺎ .(۳۳:۱۰
 .۲در ﺷﻔﺎی آن ده ﺟﺬاﻣﯽ :ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و آن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺮی ،ﻏﺮﯾﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽِ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪاش

ﻣﯽدرﺧﺸﺪ )ﻟﻮﻗﺎ .(۱۶:۱۷

 .۳ﺷﻔﺎی دﺧﺘﺮ اﻫﻞ ﻓﯿﻨﯿﻘﯿﮥ ﺳﻮرﯾﻪ )ﻣﺮﻗﺲ .(۲۶:۷
 .۴ﻣﺠﻮﺳﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺸﺮق و اﺣﺘﻤﺎﻻ ًاز ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﯾﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ )ﻣﺘﯽ .(۱:۲
 .۵ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻣﺮگ و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد آن را در ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮد )ﻣﺘﯽ  .(۴۳-۳۳:۲۱ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺴﺮش را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ
ﺗﺎ ﻣﯿﻮۀ ﺑﺎغ را از ﻗﻮم ﺧﻮد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ آﻧﻬﺎ او را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ» :ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟« ﺧﺪا ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
وﻗﺘﯽ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاش ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﭘﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﮥ  ۴۳اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ» :از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت ﺧﺪا از ﺷﻤﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻮهاش را ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

ﻧﻪ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ
ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ ﮐﯿﻨﮓ ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺮوﻓﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :روﯾﺎی ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﻓﺮا رﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧُﺮدﺳﺎﻟﻢ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﯿﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ«.
ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽِ ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادی اﺳﺖ .ﻧﻪ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ،اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻠﮑﻮت اﺳﺖ .دﯾﺮوز ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ،ﻧﻮﺋﻞ ،در
ﻋﯿﺴﯽ
ِ

ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﺮﻣﺎن ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ در ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎل  ۱۹۶۷در آرﺑﺎﻧﺎ ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ .در آن ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار
داﻧﺸﺠﻮ ،از وارن وِﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »اﮔﺮ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ و دﺧﺘﺮﺗﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ازدواج ﮐﻨﺪ ﭼﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟« ﭘﺎﺳﺦ او ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﮔﻮش ﻣﺎ زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﺪ و اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم در ﮔﻮش ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﺪ» :ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽِ ﻓﻘﯿﺮ ِ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ
۵

اﯾﻤﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ «.ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺢ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﯿﺴﯽ
ﮏ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ و ﺑﯽ
ﺑﻬﺘﺮ از ﯾﮏ رﯾﯿﺲ ﺑﺎﻧ ِ
ِ
ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽِ ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادی اﺳﺖ.
ِ
اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا را در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺮاﻓﺮازد ،از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻟﺒﺮﯾﺰ و در ﭘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ در آن
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽِ ﻗﻮﻣﯽ و ﻧﮋادی ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮد .ﭼﻪ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﻧﮋاد و ﻣﻠﺘﯽ ،در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ،

ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺮاﻓﺮازﻧﺪ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎن!
ﺟﺎن ﭘﺎیﭘﺮ
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