ﻟطف ﭘروردﮔﺎر ﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧدا و ﯾﺎران روح اﻟﻘدس ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﺷد .آﻣﯾن
ﺧواھران و ﺑرادران ﻋزﯾز ،
آﯾﺎ اﯾن ﮐﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود وﺟود دارد ؟ آﯾﺎ ﺑﮫ ھدف ﺑزرگ دﺳت ﻣﯽﯾﺎﺑد ؟ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽرود ؟
آھﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧواﻧدﯾم از ﻣن ﭘﯾرﺗر اﺳت  .اﯾن ﻓﯾﻠم ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٩۶٠ﺑﺎز ﻣﯽﮔردد و ﺣﺗﯽ در آن زﻣﺎن
ﻣﺎرﺗﯾن اﺷﻧﺎﯾدر  ،ﻧوﯾﺳﻧده اﯾن آھﻧﮓ از ﺧودش اﯾن ﺳوال را ﭘرﺳﯾده اﺳت  ،ﮐﮫ ظﺎھرا ﻣوﺿوع ﻣورد
ﺑﺣث ﺧود را ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎ ﮐﮫ در ھﻔﺗﮫ ﮔذﺷﺗﮫ در ﺳﺎل  ٢٠١٩ﻣﻧﺗﺷر ﺷد  ،از دﺳت
ﻧداده اﺳت  :ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺟﺎﻣﻊ از ﺑﻘﯾﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎی آﻟﻣﺎن ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﮐﻠﯾﺳﺎی ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﮭﺗر ﻧﯾﺳت:
اﯾن ارﻗﺎم ﺑرای ﺳﺎلھﺎ در ﺣﺎل ﮐﺎھش ﺑودهاﻧد  ،ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻌداد زﯾﺎد ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ اﺳت  :ﺗﻌداد اﻓرادی
ﮐﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺟﺎﻣﻊ را ﺗرک ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﺎ ﺣدود  ٢٣درﺻد در ﺳﺎل  ٢٠١٩ﺑﮫ ( 23,142 : 2018 ) ٢٨,۵١٧
اﻓزاﯾش رﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﺑﮫ طور ﻣﺗوﺳط ﻧﮫ وﻧﯾم از ﮐل ﺟﻣﺎﻋت ﯾﺎ ﺣداﻗل ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺣﻠﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺳﺎدﮔﯽ از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﻧد .ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻓﮑر ﮐﻧﯾد و ﺑﭘرﺳﯾد  :اﯾن ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﺧﺗم ﺧواھد ﺷد؟

در آن زﻣﺎن  ،ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﺑود  ،ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﺷروع ﺷده ﺑود .اﻧﺟﯾل ﻟوﻗﺎ در اﯾن ﺑﺎره در ﻓﺻل 5
آﻧرا ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯾدھد.
روﺧواﻧﯽ اﻧﺟﯾل ﻟوﻗﺎ ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت ١-٣
 .١ﯾﮏ روز ﻋﯾﺳﯽ در ﻛﻧﺎر درﯾﺎﭼﮫٔ ﺟﻧﯾﺳﺎرت اﯾﺳﺗﺎده ﺑود و ﻣردم ﺑﮫ طرف او ھﺟوم آورده ﺑودﻧد ﺗﺎ ﻛﻼم
ﺧدا را از زﺑﺎن او ﺑﺷﻧوﻧد.
 .٢ﻋﯾﺳﯽ ﻣﻼﺣظﮫ ﻛرد ﻛﮫ دو ﻗﺎﯾﻖ در آﻧﺟﺎ ﻟﻧﮕر اﻧداﺧﺗﮫاﻧد و ﻣﺎھﯾﮕﯾران ﭘﯾﺎده ﺷده ﺑودﻧد ﺗﺎ ﺗورھﺎی ﺧود
را ﺑﺷوﯾﻧد.
ّ
 .٣ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﯾﻛﯽ از ﻗﺎﯾﻘﮭﺎ ﻛﮫ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺷﻣﻌون ﺑود ﺳوار ﺷد و از او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛرد ﻛﮫ ﻛﻣﯽ از ﺳﺎﺣل دور
ﺷود و درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ در ﻗﺎﯾﻖ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ،ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯾم ﻣردم ﭘرداﺧت.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗم :ھﻣﮫ ﭼﯾز واﻗﻌﺎ ً ﺧوب ﺷروع ﺷده اﺳت :ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی ﺟﻣﻊ ﺷدهﺑودﻧد ﺗﺎ ﮐﻼم واﺣد ﺧدا
را ﺑﺷﻧوﻧد  .ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﭼﯾزی ﺷروع ﮐﻧد  .ﻧﮕﺎھش روی دو ﻗﺎﯾﻖ ﻣﺎھﯾﮕﯾری ﻣﯽاﻓﺗد  .وارد ﻣﯽﺷود و از
ﺷﻣﻌون ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ او را ﭘﺗرس ﺻدا ﺧواھد زد  ,ﻣﯽﺧواھد او را ﺑﯾرون ﺑراﻧد  .او در ﻗﺎﯾﻖ ﻧﺷﺳﺗﮫاﺳت ﺗﺎ
ﮐﺳﯽ روی ﺳﺎﺣل ﺑﺎﯾﺳﺗد و او را ﺑﺑﯾﻧد  .ﻟوﻗﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ دﻗﯾﻘﺎ ً ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾد  ,اﻣﺎ در ﻓﺻل
دوم ﺑﮫ ﻣﺎ ﺧواھد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ در ﮐﻧﯾﺳﮫ ﺷﮭر ﺧود ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾد :روح ﺧداوﻧد ﺑر ﻣن اﺳت ،او ﻣرا ﻣﺳﺢ
ﻛرده اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﻧواﯾﺎن ﻣژده دھم .ﻣرا ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت ﺗﺎ آزادی اﺳﯾران و ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﻛوران و رھﺎﯾﯽ
ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن را اﻋﻼم ﻛﻧم و ﺳﺎل ﻓرﺧﻧدهٔ ﺧداوﻧد را اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾم) .ﻟوﻗﺎ ﺑﺎب  ۴آﯾﺎت .(١٨-١٩

روﺧواﻧﯽ اﻧﺟﯾل ﻟوﻗﺎ ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت ۴-۵
 .۴در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺣﺑت ﺑﮫ ﺷﻣﻌون ﮔﻔت :ﺑﮫ ﻗﺳﻣتھﺎی ﻋﻣﯾﻖ آب ﺑران و ﺗورھﺎﯾﺗﺎن را ﺑرای ﺻﯾد ﺑﮫ آب
ﺑﯾﻧدازﯾد.
 .۵ﺷﻣﻌون ﺟواب داد :ای اﺳﺗﺎد ،ﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﺷب زﺣﻣت ﻛﺷﯾدﯾم و اﺻﻼً ﭼﯾزی ﻧﮕرﻓﺗﯾم ،ا ّﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻛﮫ ﺗو
ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾﯽ ،ﻣن ﺗورھﺎ را ﻣﯽاﻧدازم.
وﺿﻌﯾت ﻋﺟﯾﺑﯽ اﺳت .ﻣن ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﭼطور ﺷﻣﻌون ﭘطرس  ،ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﯾﮏ ﻣﺎھﯾﮕﯾر ﺳﺎده ﺑﺎﺷد ،
اﻣﺎ ﮐﻣﯽ در ﻣورد ﺗور و اﺑزار ﺧود ﺑﺎﯾد آﮔﺎھﯽ ﻣﯾداﺷت ﮐﮫ ﭘﺎره ﺷدهاﺳت  .ﻣﺎھﯾﮕﯾری در ﺷب ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﺎر
اﺳت  ،ﭼون در طول روز ﻣﺎھﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺗورھﺎ را ﺑﺑﯾﻧد و از آنھﺎ ﺑﮭﺗر ﻓرار ﮐﻧد .
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر آﻧﮭﺎ ﭼﯾزی را در ﺷب ﻧدﯾده اﻧد  ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﻔﮭﻣﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻﺗﯽ ﺑرای آن در روزﺷﺎﻧس
آﻧرا ﺑﺎﻻ ﺑﺑرد وﺟود دارد ﺑﺎ اﯾن وﺟود  ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﭼﯾزی را درﭘﺗرس ﺷﺎھد ﺑوده
اﺳت ﭼراﮐﮫ او ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯽ ﺷود ﺣﺗﯽ اﮔر واﻗﻌﺎ ً ﺑﮭﺗر ﻣﯽ داﻧد .ﭼرا؟ ﺷﺎﯾد ﻋﯾﺳﯽ ﭼﯾزی ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث
اﯾﺟﺎد ﻟرزش درﺷﻣﻌون ﺷده اﺳت  ،ﺷﺎﯾد اﯾن ھﻣﺎن روﺷﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ او ﻋﻣل ﮐرد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ،
ﺷﻣﻌون اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد را ﻣﯽ ﭘذﯾرد .و ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم اﯾن ﻟﺣظﮫ ﻣﮭم در اﯾن داﺳﺗﺎن اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ  ،در اﯾن
ﻟﺣظﮫ  ،ﺷﻣﻌون ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧد  ،از او ﭘﯾروی ﮐﻧد  ،ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم دھد ﮐﮫ
ﺑراﺳﺎس ﮔﻔﺗﮫ او اﻧﺟﺎم ﺷود ﮐﮫ طﺑﻖ ﻗﺿﺎوت اﻧﺳﺎن  ،در واﻗﻊ ﮐﺎﻣﻼً ﻣزﺧرف اﺳت .و ﻧﮑﺗﮫ ﺑﺎور ﻧﮑردﻧﯽ
اﯾن اﺳت :اﯾن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد!
روﺧواﻧﯽ اﻧﺟﯾل ﻟوﻗﺎ ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت ۶-٧
 .۶آﻧﮭﺎ ﭼﻧﯾن ﻛردﻧد و آنﻗدر ﻣﺎھﯽ ﺻﯾد ﻛردﻧد ﻛﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑود ﺗورھﺎﯾﺷﺎن ﭘﺎره ﺷود.
 .٧ﭘس ﺑﮫ ھﻣﻛﺎران ﺧود ﻛﮫ در ﻗﺎﯾﻖ دﯾﮕر ﺑودﻧد اﺷﺎره ﻛردﻧد ﻛﮫ ﺑﮫ ﻛﻣﮏ آﻧﺎن ﺑﯾﺎﯾﻧد .اﯾﺷﺎن آﻣدﻧد و ھر
دو ﻗﺎﯾﻖ را از ﻣﺎھﯽ ﭘر ﻛردﻧد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑود ﻏرق ﺷوﻧد.
وﻗﺗﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ از اﯾن دﺳت ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ھر دﻟﯾﻠﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرﯾد ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد ﭼراﮐﮫ در آن
ﻟﺣظﮫ درﺳت اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود  ،ﻣﻌﺟزه ھﺎ ﻧﺎﮔﮭﺎن در ﻣﯾﺎﻧﮫ زﻧدﮔﯽ روزﻣره اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد ،
ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧدا ﻓﺿﺎ ﻣﯽ دھﯾم ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھد وﭼون ﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾم درﮔﯾر ﺧدا ﻣﯾﺷوﯾم .و
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺣﯾرت ﻣﺗوﺟﮫ ﺧواھﯾد ﺷد :دﻗﯾﻘﺎ ً ھﻣﺎن ﭼﯾزی ﺑود ﮐﮫ ﻗرار ﺑود اﮐﻧون ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد در راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﺎ در آﻧﺟﺎ ﻧﻘش داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺷﻣﻌون ﭘطرس ﻧﯾز ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن
ﻣوﺿوع ﻣﯽ ﺷود :او دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺻورت ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻣﯽ ﻓﮭﻣد ﻛﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺗوﺳط ﺧدا ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده اﺳت.
روﺧواﻧﯽ اﻧﺟﯾل ﻟوﻗﺎ ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت ٨-١٠
 .٨وﻗﺗﯽ ﺷﻣﻌون ﭘطرس ﻣﺗو ّﺟﮫ ﺷد ﻛﮫ ﭼﮫ اﺗّﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎده اﺳت ،ﭘﯾش ﻋﯾﺳﯽ زاﻧو زد و ﻋرض ﻛرد» :ای
ﺧداوﻧد ،از ﭘﯾش ﻣن ﺑرو ﭼون ﻣن ﺧطﺎﻛﺎرم.
.٩او و ھﻣﮫٔ ھﻣﻛﺎراﻧش از ﺻﯾدی ﻛﮫ ﺷده ﺑود ،ﻣﺗﺣﯾّر ﺑودﻧد.

.١٠ھﻣﻛﺎران او ﯾﻌﻘوب و ﯾوﺣﻧﺎ ،ﭘﺳران ِزﺑدی ﻧﯾز ھﻣﺎن ﺣﺎل را داﺷﺗﻧد .ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﻌون ﻓرﻣود :ﻧﺗرس؛
از اﯾن ﭘس ﻣردم را ﺻﯾد ﺧواھﯽ ﻛرد.
درک اﯾﻧﮑﮫ او ﻓﻘط ﺑﺎ ﺧدا ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺗﮫاﺳت ) ,ﺷﻣﻌون ( را ﻣﯽﺗرﺳﺎﻧد  .ﺷﺎﯾد اﯾن ﺑرای ﻣﺎ دﺷوار اﺳت ﮐﮫ
اﻣروز درک ﮐﻧﯾم  ,وﻗﺗﯽ ﻓرض ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑرای ﺗرﺳﯾدن از ﺧدا ﻧدارﯾم ﭼون او رﺣﯾم اﺳت و ﺑﺎ
ﭼﺷﻣﺎﻧﯽ ﻣﮭرﺑﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧد  .وﻟﯽ ﺷﻣﻌون ﯾﮭودی  ,از اﯾن ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﻟﯾﺎس و ﻣوﺳﯽ ﺑﺎ ﺧدا آﺷﻧﺎ
ﺷدهاﻧد و ھر دو ﭼﮭره ﺧود را ﭘوﺷﺎﻧده اﻧد را ﻣﯾداﻧد ,ﭼراﮐﮫ در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت از دﯾدن ﺷﮑوه و ﺟﻼل
ﺧود ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑﮫ در ﻧﺧواھﻧد ﺑرد  .و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب )ﺷﻣﻌون( ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎری را ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد اﻧﺟﺎم دھد  ,اﻧﺟﺎم
ﻣﯽدھد  :او ﻗﺑل از ﻣﺳﯾﺢ ﺳﻘوط ﻣﯽﮐﻧد  ,ﻓرﺳﺗﺎده ﺧدا  ,و از او ﻣﯽﺧواھد ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ اش را ﻧﺟﺎت دھد
ﻋﯾﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد ﻛﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺧدا اﯾن ﻛﺎر را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد:
روﺧواﻧﯽ اﻧﺟﯾل ﻟوﻗﺎ ﺑﺎب  ۵آﯾﺎت ١٠-١١
.١٠ھﻣﻛﺎران او ﯾﻌﻘوب و ﯾوﺣﻧﺎ ،ﭘﺳران ِزﺑدی ﻧﯾز ھﻣﺎن ﺣﺎل را داﺷﺗﻧد .ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﻌون ﻓرﻣود:
»ﻧﺗرس؛ از اﯾن ﭘس ﻣردم را ﺻﯾد ﺧواھﯽ ﻛرد.
 .١١ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﻛﮫ ﻗﺎﯾﻘﮭﺎ را ﺑﮫ ﺧﺷﻛﯽ آوردﻧد ،ھﻣﮫﭼﯾز را رھﺎ ﻛردﻧد و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل او رﻓﺗﻧد.
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾد ﻧظر وﺟود ﻧدارد .ﻋﯾﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﺑﺎ ﻣن ﺑﯾﺎ و ﻣﺎھﯾﮕﯾر
ﺷو!" ﻧﮫ  ،آﻧﭼﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﯾﮏ ﻗول اﺳت" :از اﯾن ﭘس ﻣردم را ﺑﮫ دام اﻧدازﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﻣردم
ﺷروع ﮐن .ﺣداﻗل در ﻧﮕﺎه اول ﮐﻣﯽ ﻋﺟﯾب ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد .ﺑﮫ دام اﻧداﺧﺗن؟ آﯾﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻓﻘط در ﺧطﺑﮫ
ﺗﺣﻠﯾف ﺧود ﻧﮕﻔت ﻛﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ را ﻧﺟﺎت دھد؟ و آﯾﺎ ﺑرای ﮐﺷﺗن آﻧﮭﺎ ﻣﺎھﯽ ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﯾد؟ ﻣن
ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ اﯾﻧﺟﺎ از ﺣرﻓﮫ اﺻﻠﯽ اوﻟﯾن ﺣوارﯾون اﻧﺗﺧﺎب ﺷدهاﺳت  .و اﮔر اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
اطﻣﯾﻧﺎن داده اﺳت واژه ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در اﯾﻧﺟﺎ در زﺑﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ " زﻧده ﻧﮕﮫ داﺷﺗن " و "
زﻧده ﮐردن" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .و ﺑﻌد ھﻣﮫ ﭼﯾز ﮐﻣﯽ اﻣﯾدوارﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد  .ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﻣﮭمﺗرﯾن ﭼﯾز اﯾن
اﺳت  :ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد  :ﻋﯾﺳﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ ﻓﮭﻣﯾد :اﻓراد زﯾﺎدی وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ
ﮔﻔﺗﺎر ﺧوب ﺧدا ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﺣﺗﯾﺎج دارم و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﺷد .ﺑﮫ وﯾژه ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن
واﻗﻌﯾت ﮐﮫ زﻣﺎن او ﺑﮫ ﺷﮑل اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدود ﺑوده اﺳت  .و ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد  .ﺟﺎﻟب آﻧﮑﮫ ,
ﻧزد ﮐﺎﺗﺑﺎن  ,ﻋﺎﻟﻣﺎن اﻟﮭﯽ  ,ﮐﮫ ظﺎھرا ً ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧدا آﺷﻧﺎ ھﺳﺗﻧد  ,ﻧﮫ ﺑﺎ ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﺎدی ھﺳﺗﻧد  .ﻧﮫ ﺑﺎ
رﯾﺎﮐﺎران ! آنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻧﺎﺳب ھﺳﺗﻧد  ,زﯾرا ﻣﯽﮐوﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾت
ﺗﻘدس و ﺑﯽﻋﯾب و ﻧﻘص زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد  . " .ﻧﮫ ﺑﺎ ﻓرﯾﺳﯾﺎن  ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺑﺎ ﻋﻠت
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﻧد  ،زﯾرا ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﻘوا و ﺑﯽ ﻋﯾب و ﻧﻘص زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد  ،اﻣﺎ اﯾن ﭘطرس
اﺳت ﮐﮫ از ﺧود ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﻣن آدم ﮔﻧﺎھﮑﺎر ھﺳﺗم!"
ﺣوارﯾون اول ﻗول ﺧدا را ﭘذﯾرﻓﺗﻧد :آﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز را رھﺎ ﮐردﻧد و از ﻋﯾﺳﯽ ﭘﯾروی ﮐردﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب
اﻣروز ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ در آﯾﻔل ).(Eifel
ﮐﻼم ﺧدا ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ طور ﮔﺳﺗرده ﺗری در ﺑﯾن ﻣردم ﭘﺧش ﺷود .ﺗﺎ
ِ

و اﯾن ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳؤاﻟﯽ ﮐﮫ در اﺑﺗدا ﭘرﺳﯾدم ﺑرﻣﯽ ﮔرداﻧد :آﯾﺎ ﮐﻠﯾﺳﺎ ھﻧوز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑد ﯾﺎ وﯾران
ﺧواھد ﺷد؟ اﮔر ﻣن ﯾﮏ ﭼﯾز را از اﯾن داﺳﺗﺎن ﯾﺎد ﺑﮕﯾرم  ،اﯾن اﺳت :ﮐﻠﯾﺳﺎ واﻗﻌﺎ ً ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ دارد:
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠت ﻋﯾﺳﯽ را در اﯾﻧﺟﺎ ﺑر روی زﻣﯾن  ،از ﻧﺳﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺳل دﯾﮕر  ،از ﻓردی ﺑﮫ ﺷﺧص دﯾﮕر
را اداﻣﮫ دھﯾم  ،و ﮐﻼم ﺧدا را ﺑﮫ ھر ﮐس ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد آن را ﺑﺷﻧود  ،را ﺑﮕذارد .و ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣﺗﮑﻠﻣﺎن و
ﮐﺷﯾﺷﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻗرار اﺳت در اﯾن اﻣر ﺧﺻوﺻﺎ ً ﺧوب ﺑﺎﺷﻧد .ﮐﻠﯾﺳﺎ  ،ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ھم ﯾﺎ ﺑﮭﺗرﺑﮕوﯾم
ھرﮐدام از ﻣﺎ ھﺳﺗﯾم  .و اﯾﻧﮏ ﻧوﺑت ﺗوﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﭘﺷت ﺳر ﺑﮕذاری ؟ ھر ﻋﻘﯾدهای ﮐﮫ دﯾﮕران
ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮭﺗر از ﺗو اﻧﺟﺎم دھﻧد اﯾن اﺳت ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺗو اﺻﻼ ً ﻣﮭم ﻧﯾﺳﺗﯽ  ،ﯾﺎ ﭼﯾزی ﺑرای ﮔﻔﺗن ﻧداری ؟ اﯾﺎ
آﻣﺎده ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺧداﯾت درﮔﯾر ﺷوی  ،ﺣﺗﯽ اﮔر راهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آنھﺎ را ﺑﮫ آنھﺎ ﻣﯽﻓرﺳﺗد  ،ﮔﺎھﯽ
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻘل ﺟور در ﻧﻣﯽآﯾد ؟ وﻗﺗﯽ ﺧدا ﺑﺎ ﺗو آﺷﻧﺎ ﺷد آﻣﺎده ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ وﻗت دﯾدار را
ﺗﺷﺧﯾص ﺑدی ؟ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ آﻣﺎده ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﯾﮑدﯾﮕر را ﻣﻼﻗﺎت ﮐردهاﯾد و ﺑﺎ آنھﺎ ارﺗﺑﺎط
ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد  ،ﻣﮭرﺑﺎن ﺑﺎﺷﯾد ؟ ﻣﻧظورم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧواھم در ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣوﻋظﮫ ﮐﻧم  .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل
ھﯾﭻﮐس اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾﺳت  .ﻣﮭمﺗر از ھﻣﮫ اﯾﻧﮫ ﮐﮫ ﺗو اﯾن ﮐﺎر رو ﻣﯽﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﻣردم ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑروﻧد ،ﺑﺎ ﮐروﻧﺎ ﯾﺎ
ﺑدون آن :ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ھﯾﭻﮐس اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾﺳت  .ﻣﮭمﺗر از اﯾن ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر را در ﺟﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد ﮐﮫ
اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣﯽآﯾﻧد  ،ﺗﺎج اﻓﺗﺧﺎر ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ  :وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺧود ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾد  ،ﯾﮏ
ﮐﻠﻣﮫ آراﻣشﺑﺧش ﺑﮕوﯾﯾد  .داﺳﺗﺎن اﻧﺟﯾل را ﺑﮫ ﻧوه ﺧود ﺑﮕوﯾﯾد  .ﯾﮏ ﻟﻐت ﺑﺎز ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺗرس از ﺗرس را در ﺟﺎی ﺧود ﭘﺧش ﻣﯽﮐﻧﻧد.
آﯾﺎ ﺷﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾد؟ ﺧوب  ،ﭘس ﻣن ﻧﮕران آﯾﻧده ﻛﻠﯾﺳﺎی ﺧود ﻧﯾﺳﺗم .اﮔر اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت
 ،ﺧوب  ،ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ درﮔﯾر ﺷوﻧد  ،ﺷﻣﻌون و ﺳﺎﯾر اﻓراد ﺻﯾﺎدان ﻋﺎدی ﺑودﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن :آﻧﭼﮫ
ﻧﯾﺳت  ،ھﻧوز ھم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد .زﯾرا ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣن ﻋﯾﺳﯽ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم  ،او ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗن راه ھﺎ
و اﺑزارھﺎ و ﻣردم ﺑرای ﭘﺧش ﮐﻼم ﺧدا در ﺟﮭﺎن ﺧواھد ﭘرداﺧت .ﻣن از آن ﻣطﻣﺋن ھﺳﺗم.
آﻣﯾن
و آراﻣش ﺧدا ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗر از ھﻣﮫ ﻋﻘل اﺳت  ،ﻗﻠب و ذھن ﻣﺎ را در ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻧﮕﮫ دار .آﻣﯾن

