اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ از دﺳﺖ دادن ﺟﺎن ﺳﻮد اﺳﺖ
آرﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ و ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ:
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.

اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ دوﺳﺖ دارم .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﭼﻨﯿﻦ آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
ت ﻣﻠﮑﻮت در ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺘﻬﺎ ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﺷﻮد ،آنﮔﺎه ،اﻧﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﮏ وﻋﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﯽ » :۱۴:۲۴اﯾﻦ ﺑﺸﺎر ِ

رﺳﯿﺪ« )اﻣﯿﺪوارم ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻒ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ واژۀ »اﻣﺘﻬﺎ« ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎی ﻫﻤﺰﺑﺎن اﺷﺎره دارد( .ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﯾﻘﯿﻦ
دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻓﺮاد رﺧﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻣﺘﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﻬﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک ،ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ.

اﯾﻦ وﻋﺪه ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ
اﯾﻦ وﻋﺪه ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ.
 .۱ﻋﯿﺴﯽ ﻫﺮﮔﺰ دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ» .آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ زاﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ زاﯾﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.اﯾﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﯽ ۱۴:۲۴
را ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﻧﻪ ﻣﻦ.
ﺖ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .آن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺸﻘﺪم ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﭘﯿﺮوزی ِ آن
ﭘﺲ آن ﻣﺄﻣﻮرﯾ ِ
ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻫﺪر دﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ دو ﮔﺰﯾﻨﺶ را دارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮔﺰﯾﻨﮥ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﻣﺜﻼ ً ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ» :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﭘﯿﺮوزی ﻟﺬت ﺑﺮد «.ﺧﯿﺮ ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .۲ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯽ از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺘﻬﺎ ،از ﻗﺒﻞ ،ﻓﺪﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ » :۱۰-۹:۵ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺘﺎب و ﮔﺸﻮدن ﻣُﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﯽ ،زﯾﺮا
ﮐﻪ ذﺑﺢ ﺷﺪی و ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻮد از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ و زﺑﺎن و ﻗﻮم و اﻣﺖ ﺧﺮﯾﺪی و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺧﺪای ﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﮐَﻬَﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﯽ
و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد «.ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﺧﺪا ﺑﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻦ ﻣﺎﺟﺮای آن ﻣﻮراوﯾﺎن را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ دارم .دو ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ در ﺷﻤﺎل آﻟﻤﺎن ﺳﻮار ﺑﺮ ﻗﺎﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ در
ﻣﻨﻄﻘﮥ ﮐﺎراﺋﯿﺐ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﻣﯽرﺳﺪ ،دﺳﺘﻬﺎ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑ ّﺮه ﺑﻪ ﭘﺎداش رﻧﺠﻬﺎﯾﺶ ﺑﺮﺳﺪ «.ﻣﻨﻈﻮر
آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ از ﭘﯿﺶ ﺑﻬﺎی آن ﻣﺮدﻣﺎن را ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺣﺎل اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﺸﺎرت دﻫﻨﺪ ﺗﺎ
روحاﻟﻘﺪس آن ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺪﻫﯽِ ﻫﺮ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ ﻗﻮم ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﮔﻤﺸﺪه ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﺸﺎن را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر دﻧﯿﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﭘﺪر از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﻋﻈﮥ اﻧﺠﯿﻞ اﯾﺸﺎن
را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺰدش ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.

۱

 .۳ﺟﻼل ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ .روﻣﯿﺎن » :۹-۸:۱۵ﻣﺴﯿﺢ
ﺖ راﺳﺘﯽِ ﺧﺪا ،ﺗﺎ وﻋﺪهﻫﺎی اﺟﺪاد را ﺛﺎﺑﺖ ]ﯾﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ[ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺗﺎ اﻣﺘﻬﺎ ﺧﺪا را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺧﺎدم ﺧﺘﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻬ ِ
رﺣﻤﺖ او «.ﮐﻞ ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﻮد ﺟﺴﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﯿﺎن ﻧﻤﻮدن رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻣﺘﻬﺎ ﭘﺪر را ﺟﻼل دﻫﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ،ﺑﺤﺚ ﺟﻼل ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۹۸۳در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺗﻌﻤﯿﺪی ﺑﯿﺖﻟﺤﻢ ،ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﯿﺮتآوری ﺑﺎ ﻣﻦ و ﯾﺎر
ﺻﻤﯿﻤﯽام ،ﺗﺎم اِﺳﺘِﻠﺮ ،ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﻔﺪه ﺳﺎل از دوﺳﺘﯽﻣﺎن ﻣﯽﮔﺬرد ،ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد .ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﺑﻮد و ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﺎم آﻣﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺑﺮ
روی ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﺮودی از ﺟﺎن ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺗﺎﻟﺒﻮت ﮔﻮش ﻣﯽﺳﭙﺮد .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن آن ﺳﺮود ،اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ
روﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ )ﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا ﻏﯿﺮت داﺷﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺟﺎ ﻧﯿﻔﺘﺎده
ﺑﻮد( .ﺳﺮود ﺟﺎن ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺗﺎﻟﺒﻮت در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺎن از ﺟﻼل ﺧﺪا ﻣﻤﻠﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﺑﻬﺎ درﯾﺎ را ﻣﺴﺘﻮر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
روﯾﺎ ،اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎن ﺗﺎم ﺣﻠﻘﻪ زد و ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﯾﺴﺖ .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﺪا در دل ﻣﻦ و ﻧﻮﺋﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ »ﭼﮑﺎر
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﺳﮑﻮی ﭘﺮﺗﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد؟« ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ داد ﺗﺎ در ﺣﯿﺎت ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺎ ﻟﺤﻈﻪای
درﺧﺸﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ و ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ از ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﺪا ﺟﺎری ﮔﺸﺖ.
 .۴ﺧﺪا ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ﺧﺪا ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ! رﺳﺎﻟﮥ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۶ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﻟﻐﺰﻧﺪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ در آﯾﺎت  ،۳-۱ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ )و اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﻣﻦ ﭘﯿﺮو ِ آﻣﻮزهﻫﺎی ﮐﺎﻟﻮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻢ!(» :ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﺎل ،ﺳﺒﻘﺖ ﺟﻮﯾﯿﻢ و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬارﯾﻢ و اﯾﻦ را ﺑﻪﺟﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺪا اﺟﺎزت دﻫﺪ «.وﻗﺘﯽ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﺳﮑﻮﺗﯽ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد» :ﻣﻨﻈﻮرت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﺎل ﭘﯿﺶ روﻧﺪ؟«
ﺧﺪا ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ! او در ﮐﻠﯿﺴﺎ و در ﻣﯿﺎن اﻣﺘﻬﺎ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ! ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﮥ
»ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﻣﺮوز« ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ و ﻣﺎﺟﺮای ﺟﯿﻢ اﻟﯿﻮت ،ﻧِﯿﺖ ِﺳﯿﻨﺖ ،ﭘﯿﺖ ﻓِﻠﻤﯿﻨﮓ ،راﺟﺮ ﯾﻮدرﯾﺎن ،و اِد ﻣﮏﮐﺎﻟﯽ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮد .اِﺳﺘﯿﻮ ِﺳﯿﻨﺖ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرش اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻧﯿﺰه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺒﯿﻠﮥ »آﮐﺎ اﯾﻨﺪﯾﯿَﻨﺰ« در ﮐﺸﻮر اﮐﻮادور ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻣﻮرد
دﺳﯿﺴﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺗﺎزهای ﭘﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ .آن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺴﻮول اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪای رخ ﻣﯽداد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎدﺛﻪای رخ ﻧﺪﻫﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ،آن ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و او ﭘﺲ از ﭘﯽ
ﺑﺮدن ﺑﻪ آن دﺳﯿﺴﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ از آن ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﻣﺴﻠﻤﺎً ،اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺟﺎﯾﻢ ﭘﺮاﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ]ﺑﻮﻣﯿﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ[ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ً آن ﮐﺸﺘﺎر در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﭘﺎﻟﻢ ﺑﯿﭻ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ .ﻣﺮگ
آﻧﻬﺎ واﻗﻌﻪای ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﺪارم ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ دﺳﺖ ﺧﺪا در ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.

»ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻧﯿﺰه ﺧﻮردن ﭘﺪرم دارم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ در آن واﻗﻌﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا در ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ «.آﯾﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ
ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ »ﺧﺪا ﭘﺪرم را ﮐﺸﺖ «.او ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎور دارد و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎور دارم.
در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ  ،۱۱:۶ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﯿﻞ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﺨﺖﻧﺸﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎده
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ؟ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﻣﺎ را ﻧﻤﯽﮐﺸﯽ؟« و ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ» :و ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺟﺎﻣﻪای ﺳﻔﯿﺪ داده ﺷﺪ
و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ دﯾﮕﺮ آراﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺪد ﻫﻤﻘﻄﺎران ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﺸﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد «.ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آرام

۲

ﮔﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ آن ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدهام ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد «.ﺧﺪا ﺷﻤﺎری از ﺷﻬﯿﺪان را ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد اﻧﺘﻬﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﺑﻬﺎ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ اﺳﺖ
ﺑﻬﺎ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ اﺳﺖ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﻧﻪ ﻓﻘﻂ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺤﺘﺎﺟﻨﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﺎوری ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎور
در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس رﯾﺸﻪ ﻧﺪارد و ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮای آن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﻣﯽرﻓﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در آن ﻣﯽﻧﻬﺎد ﭼﻨﯿﻦ
ﻃﺮز ﻓﮑﺮی ﻗﺎﺑﻞ درک ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦرو ،ﺷﻤﺎری از ﺷﻬﯿﺪان در ﺣﻀﻮر ﺗﺨﺖﻧﺸﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ.
و آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽِ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪنﻫﺎﯾﯽ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏﺷﻨﺒﻪای را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی در ﺟﻔﺎ
اﺧﺘﺼﺎص دادﯾﻢ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﯿﺪ و ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﺳﻮدان ﻓﯿﻠﻤﻬﺎﯾﯽ را دﯾﺪه و ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎﯾﯽ را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽﺷﺪه ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺮد ﮐﺮده
و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ ﺗﺎ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺗﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ را در ﯾﮏ روز ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهام .ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﭘﺮازدﺣﺎم ﺷﻬﺮ
ﻣﯿﻨﯿﺎﭘﻮﻟﯿﺲ ﻗﺮار دارد .ﻫﻤﮥ ﻣﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ» :آﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؟«
و ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ» :ﻣﯽﺷﻮد دﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮاﻟﺘﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﻮال؟« ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ً از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهام .ﻣﻦ از اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهام .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن در اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؟
»ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ روﯾﺎ« ﻧﺎم ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎﻏﯿﺮت و ﭘﺮ از ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اول ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد:
ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺮد ِ ﻗَﻤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن را در ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ .آن ﻗَﻤﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ .ﻗَﻤﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در
ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاری از آن ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی داد و آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺳﯽ روز ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺻﺖ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺮک
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ آن ﺟﻮاﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد .در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﯿﻐﺎم اﻧﺠﯿﻞ را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺛﻤﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺣﺎل زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺛﻤﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد .در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ رﻗﯿﺐ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و درﮔﯿﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻨﻮم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﺸﺎن
اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻧﻘﻄﮥ
ِ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮم ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ» :ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻨﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهام ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﻢ و اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز در آن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد «.ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎی ﺑﺸﺎرت دادن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ؟
ﮓ ﻣﺎ ،ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﺎﯾﺶ ،ﺑﻪ ﺳﻮی اﻣﻨﯿﺖ ،ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ در ﺗﺎر و ﭘﻮد ﻓﺮﻫﻨ ِ
ﺳﻮی رﻓﺎه ،ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻤﻨﯽ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ و از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎر ،ﺳﺨﺘﯽ ،و ﺧﻄﺮ دور ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺎﺷﺪ! »ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ از ﻋﻘﺐ
ﻣﻦ آﯾﺪ ﺻﻠﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺟﺎن ﺳﭙﺎرد!«

۳

ﻣﻦ اﯾﻦ را درک ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪن در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و ﻓﺮﻫﻨﮓ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﯿﺰ رﺧﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺧﺪﻣﺎت روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در ﮐﻤﺎل اﻣﻨﯿﺖ و رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط از
اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ ﺑﺮای رﺳﺘﮕﺎری ﻣﺮدم ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ .وﻟﯽ ﻣﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﻠﻪای زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺻﻌﻮدی ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد دارد!
دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ،در ﺷﻬﺮ آﻣﺴﺘﺮدام ،ﺑﺮای ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮت و ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﺑﺮونﻣﺮزی ﺑﻪ
رﻫﺒﺮی ﮔ ِ ِﺮگ ﻟﯽ وﯾﻨﮓ اِﺳﺘﻮن ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .ﭼﻪ ﮔﺮوه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای! ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﻦ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ روﺑﻪروی ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺘﺸﺎن ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﻢ! در ﻃﯽ ﺟﻠﺴﻪ ،وﻗﺘﯽ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ
دﺳﺘﺸﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺨﺺ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ .دﯾﺮوز ،ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﭼﺎﻗﻮ در
ﺳﯿﻨﻪاش زﺧﻤﯽ ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی وﯾﮋه ﺑﺴﺘﺮی اﺳﺖ «.آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ
اﺳﺖ ،ﺑﺮای او در دﻋﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ «.و ﻣﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و روز ﺑﻌﺪ اﯾﻤﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﯽآﻣﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﺰارش رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺶ ﺑﺮادر ﻣﺴﯿﺤﯽ در
ﻣﺮاﮐﺶ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ »ﺑﺮاﯾﺸﺎن دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ« و ﺑﺮاﯾﺸﺎن دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﮐﻞ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺬﺷﺖ و آن ﻣﺒﺸﺮان در ﭘﺎﯾﺎن
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ آﻣﺎدۀ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
آﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدم ﻫﻤﺎن آدم ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﻢ؟ آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎزﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺸﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﻢ
ﻣﯽاﯾﺴﺘﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ» :ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺟﻠﺴﺎت آرام و آﺳﻮده و اﻣﻦ و راﺣﺖ و ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ«؟ ﺟﻠﺠﺘﺎ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﯾﯿﻼﻗﯽِ ﺷﻬﺮ اورﺷﻠﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ.

»ﻟﻬﺬا ﻋﺎر او را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﯿﺮون از ﻟﺸﮑﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه او ﻣﺘﺤﻤﻞ رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﮔﺮدﯾﻢ« )ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن .(۱۳:۱۳

رﻧﺞ و زﺣﻤﺎت وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻣﺎ ،در ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻧﺞ و زﺣﻤﺎت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪن دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﮑﺘﮥ اﺻﻠﯽ درﺑﺎرۀ ﺑﻬﺎی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺷﺎره ﻧﮑﺮدهام ،ﭼﺮا ﮐﻪ رﻧﺞ و زﺣﻤﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ وﺳﯿﻠﻪاﻧﺪ .رﻧﺞ و زﺣﻤﺎت وﺳﯿﻠﻪاﻧﺪ.
ﺣﺎل ،آﻧﭽﻪ در ذﻫﻨﻢ ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارم :آﯾﻪای را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ آﯾﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن
 ۲۴:۱اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻪ در ذﻫﻨﻢ ﺟﺮﻗﻪ زد .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ روی داد.
ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻻن ،از زﺣﻤﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻢ «.ﭘﻮﻟﺲ ﻓﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻮد .ﻋﺒﺎرت »در زﺣﻤﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻢ« ﻋﺒﺎرﺗﯽ
ﻧﺎﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻧﺎﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،و ﻧﺎﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺑﺎور آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن اﺳﺖ» .در زﺣﻤﺘﻬﺎی ﺧﻮد در راه ﺷﻤﺎ ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻧﻘﺼﻬﺎی
زﺣﻤﺎت ﻣﺴﯿﺢ را در ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ ،ﺑﺮای ﺑﺪن او ]ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻊ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪا[ «.اﯾﻦ آﺳﺘﺎﻧﮥ ﮐﻔﺮﮔﻮﯾﯽ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟﺲ
ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در زﺣﻤﺎت ﺧﺪای ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻨﺠﯽ ﻣﺎ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ» ،ﻧﻘﺼﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ«؟
ﻣﻨﻈﻮر او اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ارزش ﮐﻔﺎرۀ ﺧﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﻟﺲ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮرش ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ راﯾﺎﻧﻪای ِ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس واژﮔﺎن »ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪن« و »ﻧﻘﺺ« را ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدم و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ آﯾﮥ دﯾﮕﺮ در
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دو واژه را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ و آن آﯾﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن  ۳۰:۲ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در رﺳﺎﻟﮥ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ اَﭘَﻔ ْ ُﺮدِﺗُﺲ از ﺳﻮی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻓﯿﻠﯿﭙﯽ ،ﺑﺮای دﯾﺪار ﭘﻮﻟﺲ ،رﻫﺴﭙﺎر روم ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ،او
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد و ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ او ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻓﯿﻠﯿﭙﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن

۴

ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او از ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﺑﻮد و ﮔﺮدﻧﺶ را از ﻣﻮ ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ
اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .ﺣﺎل ،ﺑﻪ آﯾﻪای ﻣﻬﻢ و ﻫﻢراﺳﺘﺎ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
زﯾﺮا در ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﻣﻮت ﺷﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺺ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن دو واژه در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ» :ﺗﺎ ﻧﻘﺺ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪ «.ﻣﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ رﺳﺎﻟﮥ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ وﯾﻨﺴﻨﺖ را ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ دارد ﮔﺸﻮدم و ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدم .ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی
ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  ۲۴:۱اﺳﺖ .وﯾﻨﺴﻨﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽِ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻓﯿﻠﯿﭙﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻫﺪﯾﻪای از ﻃﺮف ﮐﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ از روی ﻣﺤﺒﺘﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد و

آﻧﭽﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ آن ﻫﺪﯾﻪ را ﺷﺨﺼﺎ ً ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ روم رود و اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ را
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﭘﻮﻟﺲ ﺧﺪﻣﺖ ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ اَﭘَﻔ ْ ُﺮدِﺗُﺲ را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﻮل ﺑﻪ روم ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را اﺑﺮاز دارد ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟﻤﻌﯿﺘﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :اَﭘَﻔ ْ ُﺮدِﺗُﺲ ،ﺗﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻣﺎ ﺑﺎش و ﮐﺎﺳﺘﯽِ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺎن .در ﻣﺤﺒﺖ

ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻣﺤﺒﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﻀﻮری اﺑﺮاز دارﯾﻢ .ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ را ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻦ«.

و ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  ۲۴:۱ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﻋﯿﺴﯽ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد و ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ از ﻫﻤﮥ اﻣﺘﻬﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻋﺬاب
ﮐﺸﯿﺪ .ﺳﭙﺲ دﻓﻦ ﺷﺪ و ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس روز ﺳﻮم از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﻧﻤﻮد و از آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎری را ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ.
درک ﭘﻮﻟﺲ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﻧﺠﻬﺎی ﻋﯿﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺒﺸﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﮐﻨﺎر اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺟﺎن داد ﻣﺤﺒﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ارزاﻧﯽ داﺷﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺑﺮاز دارﻧﺪ .ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را در رﻧﺠﻬﺎﯾﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ .ﻣﻦ در رﻧﺠﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﻘﺼﻬﺎی زﺣﻤﺎت ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ «.اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﺞ و
ﺖ ﻗﻮﻣﺶ در آن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺮد رﻧﺞ ﺻﻠﯿﺒﺶ را ﺑﻪ اﻣﺘﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ آن ﻣﻬﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ .اﮔﺮ در
زﺣﻤ ِ
آن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،در اﯾﻦ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﮐﺘﺎب »اﻣﺘﻬﺎ ﺷﺎدی ﮐﻨﻨﺪ« ﺑﻮدم و در داﻧﺸﮑﺪۀ اﻟﻬﯿﺎت ﺗﺜﻠﯿﺚ در ﺷﻬﺮ دِرﻓﯿﻠﺪ در اﯾﺎﻟﺖ اﯾﻠﯿﻨﻮی
ﺧﻠﻮت ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﺴﯽ از ﺣﻀﻮر ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا در ﮐﺎرم وﻗﻔﻪ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد .ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ در ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻋﺖ در روز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدم.
در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺟﯽ .اُﺳﻮاﻟﺪ َﺳﻨﺪِرز ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺗﺎﻻر داﻧﺸﮑﺪه ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدی ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻪﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮥ ارﺗﺶ و
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ رﻫﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم» :آﯾﺎ ﺑﺮوم و ﺧﻮد را در ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ و ﺧﻄﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺮدم را
ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺨﺮم و دﻋﻮت ﺷﺎم آﻧﻬﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮم و ﮐﺎرم را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻢ؟« دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﮔﻮش دﻫﻢ .ﭘﺲ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﻮد ،در ﻋﻘﺐ ﺳﺎﻟﻦ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺑﻪ او ﮔﻮش ﺳﭙﺮدم .آن ﻣﺮد ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻪﺳﺎﻟﻪ آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﻤﺠﯿﺪ وی ﭼﻘﺪر
دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﺳﻦ ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ وی ﺑﺎﺷﻢ .ﺳﭙﺲ ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  ۲۴:۱ﺑﻮد.
او ﻣﺎﺟﺮای ﻣﺒﺸﺮی را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮔﺬر ﻣﯽﮐﺮد و اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﺸﺎرت ﻣﯽداد .او ﻣﺮدی ﺳﺎده و ﺑﺪون
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ وﺟﻮدش ﻋﯿﺴﯽ را دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﺟﺎﻧﺶ را ﺑﺮای او ﺑﻨﻬﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ از اﻧﺠﯿﻞ ﺑﯽﺧﺒﺮ
۵

ﺑﻮدﻧﺪ .دﯾﺮوﻗﺖ ﺑﻮد و او ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺴﺘﻪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ روﺳﺘﺎ داﺧﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان روﺳﺘﺎ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺸﺎرت داد .اﻣﺎ او را رﯾﺸﺨﻨﺪ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از روﺳﺘﺎ ﺑﯿﺮوﻧﺶ راﻧﺪﻧﺪ .او ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺴﺘﻪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ رﻣﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎ
دﻟﺴﺮدی ِ ﺗﻤﺎم زﯾﺮ درﺧﺘﯽ دراز ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ دوﺑﺎره ﺑﯿﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻌﯿﺪ ﻧﺒﻮد اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
دﻗﯿﻘﺎً ،ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪن ﻫﻮا ،ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎ را دﯾﺪ ﮐﻪ دورش ﺣﻠﻘﻪ زده و ﺑﻪ او ﺧﯿﺮه ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .او ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﮔﺶ ﺣﺘﻤﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣﯽاﻓﺘﺪ .در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدان درﺷﺖﻫﯿﮑﻞ روﺳﺘﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ آﻣﺪﯾﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﻮ ﭼﻄﻮر
آدﻣﯽ ﻫﺴﺘﯽ و وﻗﺘﯽ ﭘﺎﻫﺎی ﺗﺎولزدهات را دﯾﺪﯾﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ آدم ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻫﺴﺘﯽ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
راه را ﻃﯽ ﮐﺮدهای و ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ ﺗﺎول زده اﺳﺖ؟« و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او اﻧﺠﯿﻞ را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﺸﺎرت ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺟﯽ .اُﺳﻮاﻟﺪ َﺳﻨﺪِرز ﮐﻞ
اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﭘﻮﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در رﻧﺠﻬﺎی ﺧﻮد ،ﻧﻘﺼﻬﺎی زﺣﻤﺎت ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ« ﻣﻨﻈﻮرش ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺎﯾﻠﻢ درﺑﺎرۀ ﺟﯽ .اُﺳﻮاﻟﺪ َﺳﻨﺪِرز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ .او در ﺳﻦ ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻪﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :از ﺳﻦ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﻫﺮ ﺳﺎل،
ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪام« ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺠﺪه ﮐﺘﺎب ﭘﺲ از ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﮕﯽ! در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﻦ و در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻦ ﺷﺼﺖ و
ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در زﻣﯿﻦ ﮔﻠﻒ در ﺷﻬﺮ ﻧِﻮادا از دﻧﯿﺎ ﻣﯽروﻧﺪ آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﭽﻮن راﯾﻤﻮﻧﺪ ﻟﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
را وﻗﻒ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
راﯾﻤﻮﻧﺪ ﻟﻮل ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ،ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﺸﺮقزﻣﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺎرت در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ،ﭘﺲ از
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺸﺮقزﻣﯿﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از آن دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ و از
ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ» :ﻣﻦ دارم ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ؟ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از دﻧﯿﺎ ﺑﺮوم .ﭼﺮا در اﻟﺠﺰاﯾﺮ و آن ﺳﻮی درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽام ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺮﺳﺪ؟« ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺸﺎرت ﻋﻠﻨﯽ ﭼﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل از ﺳﻨﺶ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ،
ﺳﻮار ﺑﺮ ﻗﺎﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ آن ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻣﯽرود .او ﻣﺪﺗﯽ در ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﻣﯽﮔﺮدد،
ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ اﻫﺎﻟﯽ آﻧﺠﺎ
ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺠﺐ ﻃﺮﯾﻘﯽ!
ﺷﻤﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺼﺖﺳﺎﻟﻪ ،ﮔﻮش دﻫﯿﺪ! ﻣﻦ ﭘﻨﺠﺎهﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﻢ .اﮐﻨﻮن ،از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
دﺳﺘﻢ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﻧﺎم ﻣﺮا در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋۀ ﺑﻠﯿﺖ ﻗﻄﺎر و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﻢ ﮔﺮدد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﺜﻞ
ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ وﻗﺘﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮﺳﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﯿﺰی را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﻮل ﺑﻠﯿﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﻢ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،روی ﺳﺨﻨﻢ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﻢ ﻗﺒﻼ ً اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ و ﻣﺮا ﻣﺤﮏ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ روی ﺣﺮﻓﻢ اﯾﺴﺘﺎدهام(.
ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻬﻞ ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل آﺧﺮ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ
و ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ؟ ﻣﻦ اﯾﻦ را درک ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ دروﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ﺑﺎورش ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺳﻦ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻗﻮی
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺳﻦ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﮐﻨﻮن ،ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل از ﺳﻦ ﭘﺪرم ﻣﯽﮔﺬرد .ﺑﻪ ﯾﺎد دارم وﻗﺘﯽ ﻣﺎدرم در
ﺳﺎﻧﺤﮥ راﻧﻨﺪﮔﯽِ اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ در اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭘﺪرم ﻧﯿﺰ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺟﺎن ﺧﻮد را در ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺼﺎدف از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﻦ ده روز ﺑﻌﺪ ،داﺧﻞ

آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ،ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺎدرم و ﺑﺪن زﺧﻤﯽ ﭘﺪرم را در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،از آﺗﻼﻧﺘﺎ ﺗﺎ ﮔﺮﯾﻦ وﯾﻞ ،ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮدم .ﭘﺪرم در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل راه ﺑﺎ
زﺧﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎز دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ زﺧﻤﻬﺎﯾﺶ آنﻗﺪر ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ .در آن ﺣﺎل ،ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺮاﯾﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺮاﯾﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!«

۶

ﺣﺎل ،ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎل ،ﻫﻤﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺪرم در ﺧﺪﻣﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد! او اﻣﺮوز در ﺳﻦ ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن
دﯾﮕﺮی ،اﻣﺘﻬﺎ را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ اﯾﺰﻟﯽ در اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎروﻟﯿﻨﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ درﺳﻬﺎﯾﯽ را از ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس آﻣﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮارﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﺷﺼﺖ ﻣﻠﯿﺖ از اﯾﻦ درﺳﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪود ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ،
زﯾﺮا ﺧﺪا ﺟﺎن ﭘﺪرم را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد و ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺎداش ﺧﺸﻨﻮدﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ
اﮐﻨﻮن ،ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ :ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ؟ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺤﺒﺘﯽ آﻣﺎده ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎب آوردن در اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ؟
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺎرت ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ اﺳﺘﯿﻔﺎن ﻧِﯿﻞ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .او در ﺻﻔﺤﮥ  ۱۶۱ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰده ﻣﯿﻼدی
ﺑﺸﺎرت اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ژاﭘﻦ رﺳﯿﺪ ﭼﻪ روی داد .اﻣﭙﺮاﺗﻮر ژاﭘﻦ رﺧﻨﮥ اﯾﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻗﻠﻤﺮوی ﻣﺬﻫﺒﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورد و از
اﯾﻦرو ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪان اﯾﻤﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﯽرﺣﻤﯽِ ﺗﻤﺎم و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﻪ آن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪ! اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای

ﮐﻠﯿﺴﺎ در ژاﭘﻦ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺷﮏ ﻧﺪارم اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘﯽ و دﺷﻮاری ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻣﺮوز ِ ژاﭘﻦ ﺑﺎ آن روﺑﻪرو اﺳﺖ ،ﻋﻤﺪﺗﺎً ،ﻧﺘﯿﺠﮥ ﭘﯿﺮوزی ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺮﯾﺮ

)اﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت( در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰده ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ.

ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻓﺮﻗﮥ ﻋﯿﺴﻮﯾﺎن ،ﭘﺎﻧﺰده راﻫﺐ ،و ﭘﻨﺞ رﻫﺒﺮ دﯾﻨﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ از ﺣﮑﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪی ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﺑﻮد ﺧﻼﺻﯽ
ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺗﺎ آورﯾﻞ ﺳﺎل  ،۱۶۱۷ﻫﯿﭻﯾﮏ از اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ،ﯾﮏ ﻋﯿﺴﻮی و ﯾﮏ ﭘﯿﺮو ِ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ،در ﺷﻬﺮ

اُﻣﻮرا ،ﮔﺮدن زده ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻓﺮﻗﮥ دوﻣﯿﻨﯿﮑﻦ و ﯾﮏ ﭘﯿﺮو ِ آﻣﻮزهﻫﺎی آﮔﻮﺳﺘﯿﻦ ﮔﺮدن زده ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﻔﻨﺎک ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻔﺎ ﺑﻮدﻧﺪ روا داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺼﻠﻮب ﮐﺮدن ﺷﯿﻮهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻣﻮرد

ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .در ﯾﮏ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺴﯿﺤﯽ را در ﺷﻬﺮ ﯾِﺪو و در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻖ آب ﮐﻢ ﺑﻮد واروﻧﻪ ﻣﺼﻠﻮب ﮐﺮدﻧﺪ و
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺰر و ﻣ ّﺪ ﺳﻄﺢ آب ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻔﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺳﻪ روز ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺧﻮاﻧﺪم ﮔﺮﯾﻪ اﻣﺎﻧﻢ ﻧﺪاد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺻﺪای ﻗﻠﭗﻗﻠﭗ آب را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﯾﮏ ﺳﻤﺖ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎﻧﺰدهﺳﺎﻟﻪﺗﺎن ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ.
آﯾﺎ آﻣﺎده ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ از ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮﺗﯽ دروﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﯾﺪ؟ ﺧﯿﺮ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ و ﻗﻮﺗﯽ در
ﺧﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻗﻮت را از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ؟ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﭘﯿﻐﺎﻣﻢ را ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺨﺸﻢ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ .رﺳﺎﻟﮥ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن  ۳۴-۳۲:۱۰آﯾﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮥ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ زﯾﺴﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺠﺎ ﻗﻮت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﯾﺎم َﺳﻠَﻒ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻣﻨﻮّر ﮔﺮدﯾﺪﯾﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﺠﺎﻫﺪهای ﻋﻈﯿﻢ از دردﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪ ،ﭼﻪ از اﯾﻨﮑﻪ از دﺷﻨﺎﻣﻬﺎ و زﺣﻤﺎت
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ و ﭼﻪ از آﻧﮑﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.

ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﮑﺚ ﮐﻨﻢ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﮐﻠﯿﺴﺎی اوﻟﯿﻪ از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺟﻔﺎ و ﺳﺨﺘﯽ روﺑﻪرو ﮔﺸﺖ .ﺑﺮﺧﯽ
از اﯾﻤﺎﻧﺪاران ،آﺷﮑﺎرا و ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺪردی ﮐﻨﻨﺪ .در
آﯾﮥ ﺑﻌﺪی ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از اﯾﻤﺎﻧﺪاران زﻧﺪاﻧﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎری از اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﻪ دﯾﺪار آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ آن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و ﻏﺬا و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﯾﺎری دﯾﮕﺮان اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﺎری ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد

۷

اﯾﻤﺎﻧﺪاران درﺑﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻢﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎری ﺑﺲ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ آن
ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن
ِ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽﺷﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦرو ،آن اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ را در ﮐﻠﯿﺴﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ و از
ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺰﻣﻮر  ۳:۶۳ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﯿﺎت ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ اﺳﺖ «.رﺣﻤﺖ از ﺣﯿﺎت
ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮوﯾﻢ«.
و اﮔﺮ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﻗﻮم و ﺧﻮﯾﺸﻢ
ﻫﻤﮥ دار و ﻧﺪارم
زﻧﺪﮔﯽِ اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﻢ
ﺑﺪن و ﭘﯿﮑﺮ و ﺟﺎﻧﻢ
ﻫﻤﻪ را ﻫﻢ ﺑﻨﻬﻢ
آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺮﺟﺎ
آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﺎﻧﺎ
راﺳﺘﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ
راﺳﺘﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻠﮑﻮﺗﺶ ﺟﺎودان
ﺗﺎ اﺑﺪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﺮوﯾﻢ!
و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎل ،ﺑﻘﯿﮥ آﯾﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ .آﯾﮥ » :۳۴ﺑﺎ اﺳﯿﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺪرد ﻣﯽﺑﻮدﯾﺪ و ﺗﺎراج اﻣﻮال ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ«.
و ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ،ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮرش ﭼﻨﺪان ﻫﻢ دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ دﻗﯿﻘﺎ ً از ﻫﻤﮥ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ :اﯾﺸﺎن
ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻫﻤﺪردی ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎری اﯾﺸﺎن ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم اﻣﻮال اﯾﺸﺎن و ﺧﺎﻧﻪ و اراﺑﻪ و اﺳﺐ و ﻗﺎﻃﺮ و اﺑﺰار و
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﺠﺎری و ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﺮدﻣﯽ ﻗَﻤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن رﯾﺨﺘﻨﺪ و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و آﻧﭽﻪ روی داده ﺑﻮد را ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﺷﺪﻧﺪ وﺟﺪ و ﺷﺎدی ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﭼﻨﯿﻦ روﺣﯿﻪای ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و او راﯾﺎﻧﮥ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی
ﭘﺮازدﺣﺎم ﺷﻬﺮ ﻣﯽروﯾﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﯿﺸﮥ ﻣﺎﺷﯿﻨﺘﺎن را ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ ،رادﯾﻮ را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﭼﺮﺧﻬﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﭘﻨﭽﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ از
ﭼﻨﯿﻦ روﺣﯿﻪای ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ رخ داده را ﺑﺎ ﺷﺎدی ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪن ﻧﯿﺰ ﮔﺰﯾﻨﮥ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﯿﺪ .ﭘﺲ

۸

ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭼﻨﯿﻦ روﺣﯿﻪای ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ؟« ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را
دوﺳﺖ دارم! ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﻢ.
و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﺷﻢ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﭘﺎره ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮۀ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪام
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در دو ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﺑﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ روی داد و ﺷﯿﺸﻪﻫﺎ را ﺷﮑﺎﻧﺪ و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ
در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ آن ﭘﺎرهﺳﻨﮓ ﮔﻠﻮﻟﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎرﻧﺠﮏ ،در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ» :ﻋﺠﺐ ﻣﺤﻠﮥ
ﺧﻮﺑﯽ!« درﺳﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد .آن ﭘﻨﺞ ﻧﻮﺟﻮان را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ؟ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ .اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮوم ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ درﺑﺎرۀ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ؟
وﻗﺘﯽ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺎن را از دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺳﻮار ﺑﺮ آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ
ﺑﻠﻨﺪش ﮐﻨﻢ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﻢ» :ﺑﺎرﻧﺎﺑﺎ! اﯾﻦ را ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎور .ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺎرﺗﯽ آﻣﺎده ﺷﻮی .اﯾﻦ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ!«
دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،در ﺷﻬﺮ ﭘِﻨﺴﺎﮐﻮﻻ در اﯾﺎﻟﺖ ﻓﻠﻮرﯾﺪا ،ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ را از ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  ۲۴:۱ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽﮐﺮدم و ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻧﺰدهﺳﺎﻟﻪام ،آﺑﺮاﻫﺎم ،ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاﻫﻢ ﺑﻮد

و او ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ ﺳﻨﮕﯿﻦ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ را در آﻧﺠﺎ ﺷﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪﯾﻢ .در راه

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﺴﺮم از آﺑﺮاﻫﺎم ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺧﺐ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺧﺪا در اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد؟« و آﺑﺮاﻫﺎم ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻠﯿﺘﯽ ﯾﮏ
ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺨﺮم و ﺑﻪ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺑﺮوم «.ﻫﻤﮥ ﺣﺮﻓﺶ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد و ﻣﻦ از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد از ﺟﺎ ﺑﭙﺮم و ﺳﺮم را ﺑﻪ ﺳﻘﻒ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﮑﻮﺑﺎﻧﻢ .وای! ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد! ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮای آﺑﺮاﻫﺎم و ﮐﺎری ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآوری ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ.
ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﮑﺘﮥ اﺻﻠﯽِ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪهام .آن اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎدی ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺎراج رﻓﺘﻪ و زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن در
ﺧﻄﺮ ﺑﻮد؟ اﮐﻨﻮن ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ» :ﭼﻮن داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ِ ﺷﻤﺎ را در آﺳﻤﺎن ﻣﺎل ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ و ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ «.اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را اﯾﻤﺎن
ﺑﻪ ﻓﯿﺾ آﯾﻨﺪه ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ.
اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺧﺪا وﻋﺪهﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در وﺻﻒ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﻨﺪ» :ﺗﻮ را ﻫﺮﮔﺰ رﻫﺎ ﻧﮑﻨﻢ و ﺗﻮ را ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎ ﺑﺎ دﻟﯿﺮی ِ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺪدﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺗﺮﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟« )ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن -۵:۱۳
 .(۶اﻟﺒﺘﻪ در واﻗﻊ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﮑﺸﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ روﻣﯿﺎن  ۳۹-۳۶:۸ﭼﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ذﺑﺤﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ  . . .زﯾﺮا ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻮت و ﻧﻪ ﺣﯿﺎت و ﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﻧﻪ روﺳﺎ و ﻧﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎ و ﻧﻪ
ﺗﻤﺎم روز ،ﻣﺜﻞ
ِ
ﻣﺨﻠﻮق دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ﮐﻪ در
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺣﺎل و ﻧﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی آﯾﻨﺪه و ﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪی و ﻧﻪ ﭘﺴﺘﯽ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ
ِ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﺟﺪا ﺳﺎزد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ در اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ  ۱۹-۱۲:۲۱ﭼﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ؟ »ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﭙﺮد  . . .و ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ  . . .و ﻟﮑﻦ ﻣﻮﯾﯽ از ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﻼم روﻣﯿﺎن
ﻓﺼﻞ  ۸اﺳﺖ .ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ،ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ،ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﮐﺎر اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﺪ ،ﻫﻼک ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ .ﻣﺮدن ﺳﻮد اﺳﺖ.
اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺎرﺗﯽ آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ از دﺳﺖ دادن ﺟﺎن ﺳﻮد اﺳﺖ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ.

۹

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دﻋﺎﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و اﻣﻨﯿﺖ و رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺸﮕﺎه و ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ و ﭘﻮﭼﯽ را ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن ﺑﻬﺎ ﻣﯽدﻫﺪ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .آﻧﻬﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬارﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ .در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺮۀ ﺟﻨﻮﺑﯽ،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن را ﺑﺮای او ﺑﻨﻬﻨﺪ .دﻋﻮﺗﺘﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.
ﺟﺎن ﭘﺎیﭘﺮ
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