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ﻋﻼوه ﺑر ﺧﺎﻧواده وﮐﺎر ،راﺑطﮫ ﺑﺎ دوﺳﺗﺎﻧﺗﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﭼﯾزھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد اﺳت.
ﺑﮫ ﺧﺻوص در اﯾن زﻣﺎن ھﻣﮫ ﮔﯾرﯾﮫ ﻛروﻧﺎ زﯾرا ﯾﻛﻲ از اﻗداﻣﺎت ﻻزم اﯾن ھﺳت ﻛﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ را ﺑﺎﯾد ﺣﻔظ ﻛﻧﯾم.
وﺧﯾﻠﻲ از روﯾدادھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾد ﻟﻐو ﺷوﻧد و ﺑﺳﯾﺎري از رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ آﺳﯾب ﻣﻲ ﺑﯾﻧﻧد.
اﻣروز ﻓرﺻت ﺧوﺑﯽ ﺧواھد ﺑود ﺑﮫ اﯾﻧﻛﮫ ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن واﻗوام دور ﺣﺗﻲ ﻓﻛر ﻛﻧﯾم
ﺷﺎﯾد ﻣن ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺣدودﯾت ھﺎ از ذھﻧم دور ﺷده واز ﺑﯾن رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ.
ت دﺧﺗر و ﯾﺎ ﻛدام از دوﺳﺗﺎﻧم در ﻛدام از ﻣرﺣﻠﮫ زﻧدﮔﯾم ﻣﮭم ﺑودن ؟
اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ھﻣﮫ را در ذھن ﺧود ﻣرور ﮐﻧﯾد :ﮐدام دوﺳ ِ
اﻣروزه ھﻧوز ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ وﯾﺎ ﻛﺳﺎﻧﻲ ﺗﻣﺎس دارم
آﯾﺎ راﺑطﮫ ﻗطﻊ ﺷده ؟
دوﺳﺗﺎن در زﻧدﮔﻲ ﻣﺎ ﯾﮏ ھدﯾﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺳﺗﻧد .ﺷﺎﯾد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﯾﮏ ﻧﻔر ﺧﺎص در زﻧدﮔﯾت وﺟود
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ ﻛﮫ اﯾن ھﻔﺗﮫ ﺑﺎ ﯾك ﺗﻣﺎس ﺧوﺷﺣﺎﻟش ﻛﻧﻲ.
دوﺳﺗﯽ ھﺎي ﻣن ﺗﺎ ﮐﺟﺎ ﭘﯾش ﺧواھد رﻓت؟
آﯾﺎ ﻣن در ﮐﻧﺎر دوﺳﺗﺎﻧﻲ ﺧواھم ﺑود ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣورد ﺧﻧدﯾدن ﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾر و ﯾﺎ آزار و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻗرار ﺑﮕﯾرم ؟
آﯾﺎ ﻣن ﺑﺎز اﯾن دوﺳﺗﻲ وا اداﻣﮫ ﺧواھم داد ؟
رﻓﺎﻗت ﺑﺎ ﻋﯾﺳﻲ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﻲ ﻛﮫ از ﺷﺎﮔرداﻧش ﻣﯽ ﺧواھد ﻛﮫ ﺑﺎ او ﺑﮫ اورﺷﻠﯾم ﺑروﻧد ﺗﺎ ﺷﺎھد ﻣرگ او در اورﺷﻠﯾم ﺑﺎﺷن.
و ﻋﯾﺳﻲ اﯾن را ﺑﮫ آﻧﺎن اﻋﻼم ﻣﻲ ﻛﻧد .
از ﻛﻼم ﺧدا در اﻧﺟﯾل ﻣرﻗس ﻓﺻل 8 .آﯾﺎت  ٣٨ - ٣١ﻣﻲ ﺷﻧوﯾم:
ت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﻧد و از ﺳوی ﻣﺷﺎﯾﺦ و ﺳران ﮐﺎھﻧﺎن
«آﻧﮕﺎه ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯾم دادن آﻧﮭﺎ آﻏﺎز ﮐرد ﮐﮫ ﻻزم اﺳت ﭘﺳر اﻧﺳﺎن زﺣﻣ ِ
و ﻋﻠﻣﺎی دﯾن رد ﺷده ،ﮐﺷﺗﮫ ﺷود و ﭘس از ﺳﮫ روز ﺑرﺧﯾزد .ﭼون ﻋﯾﺳﯽ اﯾن را آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم ﮐرد ،ﭘطرس او را ﺑﮫ
ﮐﻧﺎری ﺑردو ﺷروع ﺑﮫ ﺳرزﻧش او ﮐرد .ا ّﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ روی ﺑرﮔرداﻧﯾده ،ﺑﮫ ﺷﺎﮔردان ﺧود ﻧﮕرﯾﺳت و ﭘطرس را ﺳرزﻧش
ﮐرد و ﮔﻔت :
«دور ﺷو از ﻣن ،ای ﺷﯾطﺎن !زﯾرا اﻓﮑﺎر ﺗو اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ،ﻧﮫ اﻟﮭﯽ ».آﻧﮕﺎه ﺟﻣﺎﻋت را ﺑﺎ ﺷﺎﮔردان ﺧود ﻓرا ﺧواﻧد و ﺑﮫ
آﻧﺎﻧﮕﻔت :
«اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﺧواھد ﻣرا ﭘﯾروی ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺧود را اﻧﮑﺎر ﮐرده ،ﺻﻠﯾب ﺧوﯾش ﺑرﮔﯾرد و از ﭘﯽ ﻣن ﺑﯾﺎﯾد .زﯾرا ھر ﮐﮫ ﺑﺧوا
ھد ﺟﺎن ﺧود را ﻧﺟﺎت دھد ،آن را از دﺳت ﺧواھد داد؛ ا ّﻣﺎ ھر ﮐﮫ ﺑﮫﺧﺎطر ﻣن و ﺑﮫﺧﺎطر اﻧﺟﯾل ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت ﺑد
ھد،آن را ﻧﺟﺎت ﺧواھد داد .اﻧﺳﺎن را ﭼﮫ ﺳود ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ دﻧﯾﺎ را ﺑﺑَرد ا ّﻣﺎ ﺟﺎن ﺧود را ﺑﺑﺎزد؟ اﻧﺳﺎن ﺑرای ﺑﺎزﯾﺎﻓﺗن ﺟﺎن خ
ود ﭼﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑدھد؟ زﯾرا ھر ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن اﯾن ﻧﺳ ِل زﻧﺎﮐﺎر و ﮔﻧﺎھﮑﺎر از ﻣن و ﺳﺧﻧﺎﻧم ﻋﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﭘﺳر اﻧﺳﺎن ﻧﯾز
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ درﺟﻼل ﭘدر ﺧود ھﻣراه ﺑﺎ ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﻣﻘد ّس آﯾد ،از او ﻋﺎر ﺧواھد داﺷت»».
ﺗو در ﻣﯾﺎن ﻣﺎ ھﺳﺗﯽ
ﻗﻠب ﻣﺎ را ﺑﮕﺷﺎ وﺑﮫ ﮔﻔﺗﺎر وﺷﻧﯾدن ﻣﺎ ﺑرﮐت ﺑده .آﻣﯾن
ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﺧود وھﻣﺎن ﺷﺎﮔردان ،در ﺷﻣﺎل اﺳراﺋﯾل ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﺷﺎھده ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ دﯾوھﺎ را ﺑﯾرون
ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﮐور وﮐر وﻻل را ﺷﻔﺎ ﻣﯽ دھد وﺑﮫ طور ﻣﻌﺟزه آﺳﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ھزار ﻧﻔر ﻏذا ﻣﯽ دھد .روزھﺎی ﭘرﺗﻼطﻣﯽ
ﺑود!
ﻣن ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺧوﺷﺣﺎل ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﺑﺎ ﻋﯾﺳﻰ ﺗﻧﮭﺎ ھﺳﺗﻧد
در اﺑﺗدا ﺷﺑﯾﮫ ﯾﮏ ﮔﻔﺗﮕوي ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد :و ﻋﯾﺳﻲ از اﯾﺷﺎن ﻣﻲ ﭘرﺳﮫ:
"ﻣردم ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻣن ﮐﯽ ھﺳﺗم؟"
اﻣﺎ ﺳوال دوم ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی اﺳت:
"اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ،ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد ﻣن ﮐﯽ ھﺳﺗم؟"
در دل اﯾن ﺳوال ﯾك ﺳوال اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز داده ﻣﯽ ﺷود.
ﻣن ھم ﺑﺎﯾد ﺑرای آن ﭘﺎﺳﺧﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧم.
اﯾن ﺟواب ﭼﯾزي ﺑﯾش از ﯾﮏ اﻋﺗراف طوطﯽ وار اﺳت .
ﭘطرس ﺑﮫ ﺳرﻋت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد" :ﺗو ﻣﺳﯾﺢ ھﺳﺗﯽ".

ﻣﺳﯾﺢ  -ﮐﻠﻣﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی :ﻣﺳﺢ ﺷده اﺳت.
ﻋﺑری :ﻣﺳﯾﺣﺎ.
ﺑرﮔزﯾده ﺧدا ،ﻣﺳﺢ ﺷده.
ﻣﺳﺢ ﺷد ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷود.
ﭘﺎدﺷﺎه  -ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺟﻠو ﻣﯽ رود ،ﻣردم ﺧود را در ﺟﻧﮓ رھﺑری ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﯾن ﯾك ﻣوﺿوع ﺟدی اﺳت ،ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی اﺳت.
ﺟﻧﮓ ﯾﮏ ﭼﯾز ﺧوﻧﯾن اﺳت .ﺟﻧﮓ ﯾﻌﻧﯽ رﻧﺞ و ﺑدﺑﺧﺗﯽُ ،ﻣردن و ﻣرگ.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﯾد ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد ﺟﺎن ﺧود را ﺑراي ﻣردﻣش ﺑﮫ ﺧطر ﺑﯾﻧدازد
آﯾﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ،ﺑرﮔزﯾده ﺧداﺳت؟
او ﺑﮫ اﯾن ﺳوال ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻣﯽ دھد .از ﺧودش ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﺑﺎرت "ﭘﺳر اﻧﺳﺎن".
ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾن ﻋﺑﺎرت ﺑﺎ ﺗك ﺗك ﻣﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺻورت ﯾﻛﺳﺎن دﺧﺗر و ﭘﺳر ﻣردان و زﻧﺎن روﺑرو ﺷود.
اﻣﺎ او ﺣرف ﭘطرس را ھم ﻗطﻊ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد:
"ﻛﮫ ﮐﺟﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ،ھرﮔز ،ھرﮔز ،وﻗﯾﺣﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت"!
واﻣﺎ او ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺷﺎﮔرداﻧش ﺗوﺿﯾﺢ دھد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﺑرای او دارد  -ﻣﺳﺢ ﺷده ،ﺑرﮔزﯾده ،ﭘﺎدﺷﺎه.
ت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﻧد و از ﺳوی ﻣﺷﺎﯾﺦ و ﺳران ﮐﺎھﻧﺎن
«آﻧﮕﺎه ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯾم دادن آﻧﮭﺎ آﻏﺎز ﮐرد ﮐﮫ ﻻزم اﺳت ﭘﺳر اﻧﺳﺎن زﺣﻣ ِ
و ﻋﻠﻣﺎی دﯾن رد ﺷده ،ﮐﺷﺗﮫ ﺷود و ﭘس از ﺳﮫ روز ﺑرﺧﯾزد».
ﭼرا :ﺑزرﮔﺎن ،رؤﺳﺎی ﮐﺎھﻧﺎن ،و ﮐﺎﺗﺑﺎن؟
ﭼﮫ ﭼﯾزی در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ داﺷﺗﻧد ؟
ﭼرا آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﻋﯾﺳﯽ و ﺷﺎﮔرداﻧش ﯾﮭودی ﻧﯾﺳﺗﻧد ؟
ﭼرا آﻧﮭﺎ ﺑﺎ روﻣﻲ ھﺎ دﺳﺗﺷﺎن در ﯾك ﻛﺎﺳﮫ ھﺳت.
ﺟواب اﯾن اﺳت ﻛﮫ از ﯾﮏ ﺳو ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗرس از دﺳت ﻧدادن آﻧﭼﮫ از اﺳﺗﻘﻼل ﻗوم ﯾﮭود ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑود.
اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ آراﻣش ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت ﺧود اداﻣﮫ دھﻧد و درآﻣد ﮐﺳب ﮐﻧﻧد.
درﺳت ﻣﺛل ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران اﻻن.
اون ﻣوﻗﻊ ﻓرﻗﯽ ﺑﺎ اﻻن ﻧداره .
و اﻣﺎ روﻣﯽ ھﺎ؟
آﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﺧواھﺎن ﺻﻠﺢ در اﺳﺗﺎن ھﺎی ﺧود ھﺳﺗﻧد.
ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺣﺎﮐﻣﯾت آﻧﮭﺎ و اﻣﭘراﺗور در روم،
ﮐﮫ ﻣﻘﺎم اﻟﮭﯽ دارﻧد .
و اﻟﺑﺗﮫ ﭘول ،ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻌدﻧﯽ و اﻧواع ﮐﺎﻻھﺎ.
ﻋوارض و ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺟﻣﻌﯾت و ﺑﺎﺟﮕﯾران ﻣﺳﺋول اﯾن اﻣر ھﺳﺗﻧد.
ﭘس وﻗﺗﯽ ﯾﮏ واﻋظ دوره ﮔرد از ﺟﻠﯾل ﻣﯽ آﯾد،
و ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم از ﺟﻣﻠﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺑﺎﺟﮕﯾران ﺑﮫ دﻧﺑﺎل او ﻣﯽ دوﻧد،
ﭘس اﯾن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ اﺧﺗﻼل در ﺻﻠﺢ و ﺗﺟﺎرت اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎک اﺳت!
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺷورش ﺗﺑدﯾل ﺷود.
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
او ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﮭودﯾﺎن ﺧواھد ﺑود.
ﻣﺟﺎزات ﺷورش اﻋدام اﺳت.
روﻣﯽ ھﺎ رﺣم ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
و اﻋدام آﻧﺎن ﺑﺎ ﺻﻠﯾب ﺑود .
اﯾن ﺗﮑﺎن دھﻧده اﺳت.
ﺑرای دوﺳﺗﺎﻧش ،ﺑرای ﻣن.
اﻣﺎ ﭘطرس اﺻﻼ ﻧﻣﯽ ﺷﻧود او ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻋﯾﺳﯽ را از اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﻧﺻرف ﮐﻧد.
ﺣﺗﯽ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻣﯽ ﮔوﯾد ... :او ﺷروع ﺑﮫ ﺳرزﻧش ﮐرد.
ﻣن ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧم او ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺷن ﺷد،

ﻣﺎﻧﻧد اﯾن» :ھﯽ ،ﻧﮫ ،ﺧوب ﻧﮫ  -اﯾن ﻣوﺿوع ﻗﺎﺑل ﺑﺣث ﻧﯾﺳت! ﺑﮭﺗر از ھﻣﮫ اﯾﻧﻛﮫ ﻣﺎ اﺻﻼً ﺑﮫ اورﺷﻠﯾم ﻧﻣﯽ روﯾم! و
ﻛﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑل درك ھﺳت ﻛﮫ ﭼرا
ﺗرس ،ﻧﮕراﻧﯽ ﺑرای از دﺳت دادن ﯾك دوﺳت-
ﯾﮏ واﮐﻧش اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑرای ﻣن ﻗﺎﺑل درک اﺳت.
ﺑﻌد دوش آب ﺳرد ﻣﯽ آﯾد ﺑروي ﭘطرس و ﯾك ﺗوﺑﯾﺦ ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد .
ﻛﺗﺎب ﻣﻘدس اﯾﻧطور ﻣﻲ ﮔوﯾد :
ﻋﯾﺳﻲ ﭘطرس را ﻧﮭﯾب زد و ﮔﻔت...
"دور ﺷو ای ﺷﯾطﺎن“
ﮐﻠﻣﺎت ﺑﺳﯾﺎر دردﻧﺎك
ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﻲ ﻣﺗﮭم ﻛﻧﻧده در ﻗﺿﺎوت ﻛﻧﻧده  ،دﺷﻣﻧﻲ ﮐﮫ ﻣواﻧﻌﯽ ﺑر ﺳر راه ﻗرار ﻣﯽ دھد...ﻣﻌﻧﯽ ﮐﻠﻣﮫ در زﺑﺎن ﻋﺑری
ھﻣﯾن اﺳت.
...ﺷﻣﺎ ﻧﮕران ﭼﯾزی ﻧﯾﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﻣﯽ ﺧواھد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن آن ﭼﯾزي ﻛﮫ ﺧودﺗﺎن ﻓﻛر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻛﮫ ﻣردم ﭼﮫ ﻣﻲ
ﺧواھﻧد .
ﻧﮫ اﯾﻧﻛﮫ ﺧدا ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھد؟
او ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﻣﺻﻠوب ﺷود! او ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣرگ ﺑرﮔزﯾده و ﺷﺎه ﺧود را ﺑﺑﯾﻧد !
اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻔﮑر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺗوﻗف ﺷود .
ﻧﻣﻲ ﺧواھم اﯾن ﺻﺣﻧﮫ ھﺎ وارد ذھن ﻣن ﺷود.
در آﻧﺟﺎ ﻣن ﺑﺎ ﭘطرس در ﯾك ردﯾف اﯾﺳﺗﺎده ام ،ﺑﯽ زﺑﺎن ،ﺑﯽ درک ،ﻣﺎﻧﻧد ﺳﮓ ﭘﺷﻣﺎﻟوی آﺑﯽ.
"دور ﺷو ای ﺷﯾطﺎن...
ﭼﮕوﻧﮫ ﺧداوﻧد اﯾن اﺟﺎزه را ﻣﯽ دھد؟
ﺳواﻟﯽ ﮐﮫ ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻣرا ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار داد.
ﺑﻠﮫ ،ﭼﮕوﻧﮫ ﺧداوﻧد اﯾن ھﻣﮫ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد؟
رﻧﺞ ﺑﯾﻣﺎران .وﺿﻌﯾت اﺳﻔﺑﺎر ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن.
ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻘرا.
وﺣﺷت ﺟﻧﮓ ھﺎ .وﺣﺷت ھﺎی اﺳﺗﺑداد.
ظﻠم و آزار.
اﯾﻧﺟﺎ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،در اروﭘﺎی ﻣرﮐزی ﺑﮫ ﻧظر ﻣﻲ رﺳد دور از اﯾن ﭼﯾزھﺎ ھﺳﺗﻧد .
اﻣﺎ اﻓراد زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﻧدان ﻋﺟﯾب ﻧﯾﺳﺗﻧد :ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﻧوز ﻣﺗوﺟﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ دوران ﻧﺎزی ﻣﯽ
ﺷوﻧد.
ﯾﺎ ﺣداﻗل ﻋواﻗب آن را ﻣﺗﺣﻣل ﺷد.
دﯾﮕران ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻧﺎھﻧده آﻣدﻧد.
ﯾﮭودﯾﺎن اﯾن ﺳوال را ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد؟
ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر دوﺳﺗﺷﺎن داﺷت ،در ﺳرﺗﺎﺳر وﺟود آﻧﮭﺎ ﺑود  .و ﺗﺎرﯾﺦ رﻧﺞ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ،آزار و اذﯾت،
وﯾراﻧﯽ و ﻣرگ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻛرده اﻧد.
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣرﻗس ﻣﺷﻐول ﻧوﺷﺗن اﻧﺟﯾل ﺑود ،ﻣﻌﺑد اورﺷﻠﯾم در ﺣﺎل ﺗﺳﺧﯾر روﻣﯾﺎن ﺑود.
ﺗوﺳط ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ وﺣﺷﺗﻧﺎک روﻣﯾﺎن ﻧﺎﺑود ﺷد.
ﯾﮭودﯾﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد و ﺑﮫ ﺻورت دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﻲ ﺻﻠﯾب ﮐﺷﯾده ﻣﻲ ﺷدﻧد .
در ﺳﻧت ﯾﮭودی ،رﻧﺞ ﯾك ﻣﺳﯾﺣﻲ ﺑراﯾﺷﺎن ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﯾﺳت:
آﻧدرﯾﺎس ﺑدﻧﺑﻧدر در ﮐﺗﺎب راز ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:
...ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت :ﺧدا ﺑﺎﯾد در رﻧﺞ ﻣردﻣش ﺷرﯾﮏ ﺑﺎﺷد وﮔرﻧﮫ او دﯾﮕر ﺧدای اﺳراﺋﯾل ﻧﺧواھد ﺑود.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﺧﺎﺧﺎم ھﺎ ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﮐردﻧد
ﻓﻛر ﯾك ﻣﺳﯾﺣﯾﮫ رﻧﺞ ﮐﺷﯾده ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت. ...
ﭘس ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺎﯾد رﻧﺞ ﺑﮑﺷد و ﺑﻣﯾرد،
زﯾرا ﺧداوﻧد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد و ﻣﯽ ﻣﯾرﻧد.
اﻣﺎ ﻣﺳﯾﺢ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت ،ﺧدای اﺳراﺋﯾل ،ﯾك ﺧدای ﻏﯾر ﻗﺎﺑل درك اﻧﺳﺎﻧﻲ ھﺳت .
ﭘطرس و ﺷﺎﮔردان ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﻧد
دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﭼﮫ ﺗﺄﺛﯾری ﻣﯽ ﺗواﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻋﯾﺳﯽ ﺷﺎﮔردان را ﻧزد ﺧود ﻣﯽ ﺧواﻧد.

و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣردم و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣن
"ھر ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد از ﻣن ﭘﯾروی ﮐﻧد ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺟﺎن ﺧود ﺑﭼﺳﺑد".
اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ راه ﺑروﯾد ،ﻣﯽ ﺧواھﯾد دوﺳت او ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺗﺻﻣﯾم ﺳﺧﺗﯽ ﺑﮕﯾرﯾد.
و ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھﻣﮫ ﭼﻲ ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﮐرد
ﮐﻠﯾﺳﺎ و ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑودن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻣورد آن اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ داﺷت.
ﺗﺻوﯾر ﺧدای " ﻣﺣﺑت " ،اﻣﺎ ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در واﻗﻌﯾت زﻧدﮔﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﺑورﭼرت در ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ رادﯾوﯾﯽ ﺧود "ﺑﯾرون از در" از طرﯾق ﺑﮑﻣن ﮐﮫ از ﺟﻧﮓ ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ اﺳت،
ﺧدا را ﻣﺗﮭم ﻣﯽ ﮐﻧد:
«...ﺗو ﻋﺎﺷق ﮐﺗﺎب اﻓﺳﺎﻧﮫ ای .اﻣروز ﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣورد ﺟدﯾد ﻧﯾﺎز دارﯾم .ﻣﯽ داﻧﯾد ،ﯾﮑﯽ ﺑرای ﺗرس و ﻧﯾﺎز ﻣﺎ».
ﭘس اﯾن ﺳؤال ﺑرای ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐﻠﯾﺳﺎ ،ﺑرای ﻣن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺳﯾﺣﯽ ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐدام ﺗﺻوﯾر ﺧدا را ﺑرای
ﺧود آﻣﺎده ﮐرده اﯾم!
"دور ﺷو اي  ،ﺷﯾطﺎن ...ﯾﺎ
ﺧدای اﺑراھﯾم ،اﺳﺣﺎق و ﯾﻌﻘوب ﮐﮫ از طرﯾق ﻋﯾﺳﯽ
ﺧدا و ﭘدر ﻣﺎﺳت ،او ھﻣﯾﺷﮫ آﻧﺟﺎﺳت ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ،در ﻓﺟﺎﯾﻊ ﮐوﭼﮏ و ﺑزرگ .
اﯾن ﺧﺑر ﺧوﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن آراﻣش ﻣﯽ دھد .ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد ،ﭼﻘدر اﺣﺳﺎس ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﮔﻣﺷده ﻣﯽ ﮐﻧم -
او در ﮐﻧﺎر ﻣن اﺳت.
ﻋﯾﺳﯽ رﻧﺞ و ﻣرگ را ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓت،
زﯾرا ﺧدا ﺧداﯾﯽ اﺳت ﺑرای ﺗرس و ﻧﯾﺎز ﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﺗﺎ ﺣد ﻣرگ .ﭘس ﭘﯾروی از او ،رﻓﺗن ﺑﮫ راه او ،ﯾﻌﻧﯽ
ﻣن ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗرس از رﻧﺞ و ﻣرگ ﻧدارم.
اﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ھم ھﺳت :در ﮐﻧﺎر آن ﻣردم ﺑودن
ﺗﺎ ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ،رﻧﺞ و ﺳﺧﺗﯽ آﻧﺎن را ﺗﺟرﺑﮫ ﻛﻧﯾم و ﻣﻧﺗﻘد و ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﯾد ﻧﮫ اﯾﻧﻛﮫ ﺑﺎ ﮔرگ ھﺎ زوزه ﺑﻛﺷﯾم و ھﻣراﺳﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻲ
ﻋداﻟﺗﻲ ﺑﺎﺷﯾم .
و از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر اﯾﻧﻛﮫ  :ﺑرادر و ﺧواھراﻧم را در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯾم ﺑﺷﻧﺎﺳم و دوﺳت ﺑدارﻣﺷﺎن ھﻣﺎنطور ﮐﮫ ﺧدا دوﺳﺗﺷﺎن
دارد.
آﻣﯾن

