ﺧواھران و ﺑرادران ﻋزﯾز!
رواﺑط ﺑﯾن ﯾﮭودﯾﺎن و ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﯾﺷﮫ از طﻠوع ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻣﺗﻼﺷﯽ ﺷده اﺳت .اﯾن اﻣر ﺑﺎ اﯾن
واﻗﻌﯾت آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﻛﮫ ﻋﯾﺳﯽ در زﻣﺎن ﺣﯾﺎت ﺧود ﻗﺑﻼً در ﺑﯾن ﻗوم ﺧود ﺑﺣث ﺑراﻧﮕﯾز ﺑوده
اﺳت .و ﺣﺗﯽ ﭘس از ﻣرگ او ﻓﻘط ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از ﯾﮭودﯾﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﻧد او را ﻣﺳﯾﺣﯽ ﮐﮫ از
طرف ﺧدا ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده اﺳت  ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺳر ﺧدا ﺑﺑﯾﻧﻧد .و ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر را ﮐردﻧد ،
در ﺟﺎﻣﻌﮫ اوﻟﯾﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ای از ﻗﺑﯾﻠﮫ ای داﺷﺗﻧد  ،ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ وﺟود داﺷت.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺻﺣﺑت از ﻗواﻧﯾن رژﯾم ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ ﮔذﺷت ﻗرن ھﺎ  ،اﯾن دﯾدﮔﺎه در ﻛﻠﯾﺳﺎ ﺗﺛﺑﯾت ﺷده ﻛﮫ
اﺳراﺋﯾل ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﻋﯾﺳﯽ  ،اﻧﺗﺧﺎب و ﻧﺟﺎت ﺧود را ﻗﻣﺎر ﻛرده و ﺧدای ﻣردم واﻗﻌﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿردر
ﻛﻠﯾﺳﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن دﯾدﮔﺎه از اﺳراﺋﯾل و ﯾﮭودﯾﺎن  ،ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ در ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﻔرت واﻗﻌﯽ از ﯾﮭودﯾﺎن
ﺑودهاﻧد وھﻣﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﭘرورش ﺑرای اﯾن ﻗﺗلﻋﺎمھﺎ و ﺗﺣرﯾﮏ ﻋﻠﯾﮫ ﺷﮭروﻧدان ﯾﮭودی ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺎ
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷوﻧد  ،ﻧﻘش ﻋﻣدهای اﯾﻔﺎ ﮐردهاﺳت .
و اﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣن ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕر ﻣرا آﮔﺎه ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ آن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم و ﺑﺎور
دارﯾم  ،ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ ﺑر روی رﻓﺗﺎر ﺧودﻣﺎن  ،روی ھمزﯾﺳﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎن  -در ﻣﺛﺑت  ،اﻣﺎ
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ھم در ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن آن دارد ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﯾن ﻣﺛﺎل ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد .
ﭘوﻟس رﺳول ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال ﻣﯽ ﭘردازد ﻛﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳراﺋﯾل ﻣﯽ ﺗواﻧد  ،ﻗوم ﺧدا را  ،وﻗﺗﯽ
ﻋﯾﺳﯽ را ﻛﮫ ﺻرﯾﺣﺎ ً ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود  ،را رد ﮐﻧد .ﭘﺎوﻟس رﺳول ھﻣﭼﻧﯾن ﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎری را
ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ  ،ﻟﺟﺎﺟت و ﺣﺗﯽ دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﺧدا ﻣﯽﺑﯾﻧد  .اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫھﺎ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از آزار و اذﯾت و ظﻠم
و ﺳﺗم ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮭودﯾﺎن ﺑﮫ طﯾب ﺧﺎطر ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .
ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎرھﺎ ﻣورد ﺗوﺟﮫ و ﻧﮕرش ﻗرار ﮔرﻓت و ﻓراﻣوش ﺷده اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭘوﻟس ﻧﯾز
درﺑﺎره اﺳراﺋﯾل ﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ او ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻣﻧﮑر اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﺳراﺋﯾل ﻋﻠﯾﮫ ﻋﯾﺳﯽ
ﻣﺳﯾﺢ ﺑودن را ﺑرﮔزﯾده اﺳت .وی ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺧدا اﮐﻧون
ﻧﯾز ﻋﻠﯾﮫ اﺳراﺋﯾل ﺗﺻﻣﯾم ﺧواھد ﮔرﻓت .آﯾﺎ ﺧدا ﻗوم ﺧود را ﻧﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت؟ ﭘوﻟس در اﺑﺗدای ﻓﺻل
ﯾﺎزدھم روﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﭘرﺳد ﮐﮫ ﻣﺗن ﺧطﺑﮫ ﻣﺎ از آﻧﺟﺎ آﻣده اﺳت .و او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﮫ اﯾن
ﺳوال ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد :ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ! ﺧدا ﺑﮫ وﻋده ھﺎی ﺧود وﻓﺎدار اﺳت .او آنھﺎ را ﻧﮕﮫ ﻣﯽدارد و
آنھﺎ را ﺑﮫ رﻓﺗﺎر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎ واﺑﺳﺗﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧد  .اﻧﺗﺧﺎب اﺳراﺋﯾل ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ دارد  ,ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧدا
ﺑﮫ اﺑراھﯾم  ,اﺳﺣﺎق و ﯾﻌﻘوب ﻗول داد  .ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺑرای ﻟرزﯾدن وﺟود ﻧدارد! ﭘوﻟس اطﻣﯾﻧﺎن دارد
ﮐﮫ ھﻣﮫ اﺳراﯾﯾل ﻧﺟﺎت ﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت  ,زﯾرا ﺧدا از اﻧﺗﺧﺎب اﺳراﺋﯾل ﭘﺷﯾﻣﺎن ﻧﯾﺳت  " .دﺷﻣﻧﯽ " ﮐﮫ
او در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر از طرﯾﻖ رد ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﺑﯾﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب  ،ﻋﺷﻖ ﺧدا را ﺑﮫ ﻣردﻣش
ﺧدﺷﮫ دار ﮐﻧد.

ﭘوﻟس  ،ﻣﺳﯾﺣﯽ ﯾﮭودی اﺳت ﮐﮫ اﺑﺗدا ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺳﯾﺣﯽ را ﻣورد آزار و اذﯾت ﻗرار داده و ﺳﭘس ﺑﺎ
اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺷد  ،ﺑﺎﯾد ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت دردﻧﺎک ﺑوده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از ﻗوم ﺧود
ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد اﯾن راه ﺑروﻧد .و ﺑﻧﺎﺑراﯾن او در ﺟﺳﺗﺟوی ﺗوﺿﯾﺣﯽ اﺳت  ،ﺑرای ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﭘﺷت ھر ﭼﯾزی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﻧظر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﻌﻧﯽ ﻧدارد .ﻗوم ﺧدا  ،ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺳﯾﺢ وﻋده داده ﺷده ﺑود
 ،ﺑﺎﯾد او را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد! ﭘوﻟس اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻣﺗﻛﻠم واﻗﻌﻰ ﺧواھد ﺑود ﭼراﮐﮫ اﮔر ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد اﯾن را اﺣﺳﺎس
ﻛﻧﻧد  .و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑل و ﭘﯾﭼﯾده و دﯾدن آن دﺷوار اﺳت  ،او آن را ﯾﮏ راز ،
رﻣز و راز ﻣﯽ ﻧﺎﻣد  ،ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در واﻗﻊ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺧودﺗﺎن آﻧرا ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد  ،اﻣﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ﺑرای ﺷﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﺷود .و ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﯾن راز اداﻣﮫ دارد  :ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻋﻣد اﺳراﺋﯾل را
دﺷوارﺳﺎﺧﺗﮫاﺳت ) ﺣداﻗل ﺑﺧﺷﯽ از اﺳراﺋﯾل ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ اﻋﺗﻘﺎد ﻧدارد ( ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﯾﮭودﯾﺎن
ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑﻧد  .ﺳﭘس ﺗﻣﺎم اﺳراﺋﯾل ﻧﯾز ﻧﺟﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧدا ﻣﯽ ﺗواﻧد رﺣﻣت ﺧود را ﺑﮫ ھﻣﮫ
ﻣردم ﻧﺷﺎن دھد :ﺑﮫ ﻣﺷرﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑﮫ ﺧدا ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد )ﭘوﻟس اﯾن را ﺻدا ﻣﯽ زﻧد :ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻗﺑﻼً از او ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد( و ﺑﮫ ﯾﮭودﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ وﻣﺳﯾﺣﯾت اھﻣﯾت ﻧﻣﯽ دھﻧد
)ﯾﻌﻧﯽ .اﮐﻧون ﻧﺎﻓرﻣﺎن ھﺳﺗﻧد( ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھﻣﮫ ﯾﮭودﯾﺎن و ﻏﯾرﺗﮭﺎ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻟطف ﺧدا ھﺳﺗﻧد .و ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ﭘوﻟس ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺳﯾﺣﯽ را در رم )و ﻣﺎ ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﺎﯾد اﯾن ھﺷدار را ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص دھﯾم!(
در ﺑراﺑر اﺳﺗﮑﺑﺎر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮭودﯾﺎن .زﯾرا اﮔر ﺧدا ﺑﺗواﻧد ﺑرای اﺳراﺋﯾل  ،ﻗوم ﺑرﮔزﯾده اش را
دﺷوار ﮐﻧد  ،او ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد ھﻣﯾن ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻣﺎ اﻧﺟﺎم دھد! و اﮔر ﺧدا ﻣﺎ را از ﻓﯾض و رﺣﻣت
ﺧﺎﻟص ﻧﺟﺎت داده اﺳت  ،او اﯾن ﮐﺎر را ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای اﺳراﺋﯾل اﻧﺟﺎم داده اﺳت! ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای ﻣﺎ
ﺧوب ﺧواھد ﺑود ﻛﮫ ھﺷدار ﭘوﻟس را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮭودﯾت ﺟدی ﻧﮕﯾرﯾم  ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺑﮫ دﯾﮕر ﻓرﻗﮫ
ھﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ و ﻣذاھب دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﺎﺷد.
در ﭘﺎﯾﺎن  ،ﭘس از ﺗﻼش ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺧﻧﺎن ﺧودم ﺑرای ﺑﯾﺎن آن  ،ﻣن ﻧﻣﯽ ﺧواھم ﺳﺧﻧﺎن ﺧود
ﭘوﻟس را از ﺷﻣﺎ ﻣﺣروم ﮐﻧم .ﻣﺗن ﺧطﺑﮫ در ﻓﺻل ﯾﺎزدھم روﻣﯾﺎن  ،در آﯾﺎت  ٢۵-٣٢آﻣده اﺳت:
روﺧواﻧﯽ روﻣﯾﺎن ﺑﺎب  ١١آﯾﺎت  ٢۵ﺗﺎ ٣٢
 ٢۵ای ﺑرادران ،ﺑرای آن ﮐﮫ ﺧود را داﻧﺎ ﻧﭘﻧدارﯾد ،ﻣﯽﺧواھم ﺷﻣﺎ را از اﯾن راز ﻣﻘدّس ﻣطﻠﻊ
ﺳﺎزم :ﺑرﺧﯽ اﺳراﺋﯾﻠﯾﺎن دﭼﺎر ﺳﺧت دﻟﯽ ﺷدهاﻧد و اﯾن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺷﻣﺎر ﻏﯾرﯾﮭودﯾﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎﯾد داﺧل ﺷوﻧد ،ﺗﮑﻣﯾل ﮔردد ٢۶ .ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﺗﻣﺎم اﺳراﺋﯾل ﻧﺟﺎت ﺧواھد ﯾﺎﻓت ،ﭼﻧﺎن ﮐﮫ
ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت» :رھﺎﻧﻧده *از ﺻﮭﯾون ﺧواھد آﻣد و اﻋﻣﺎل ﺷرﯾر را از ﯾﻌﻘوب دور ﺧواھد
ﺳﺎﺧت ٢٧ .و اﯾن اﺳت ﻋﮭد ﻣن ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮔﻧﺎھﺎﻧﺷﺎن را از ﻣﯾﺎن ﺑرﻣﯽدارم ٢٨» .در
واﻗﻊ آﻧﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾن ﮐﮫ ﺑﺷﺎرت را رد ﮐردﻧد ،دﺷﻣن ﺧدا ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷوﻧد؛ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺷﻣﺎ
ﺑوده اﺳت .اﻣﺎ ﺧدا ﺑﮫ دﻟﯾل وﻋدهای ﮐﮫ ﺑﮫ اﺟدادﺷﺎن داده ﺑود ،ﺑرﺧﯽ از آﻧﺎن را ﺑرﮔزﯾد ﮐﮫ دوﺳﺗﺎن
او ﻣﺣﺳوب ﺷوﻧد؛  ٢٩زﯾرا ﺧدا از دادن ﻋطﺎﯾﺎ و دﻋوت ﻧﻣودن ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﭘﺷﯾﻣﺎن ﻧﺧواھد
ﺷد ٣٠ .ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﺷﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ از ﺧدا اطﺎﻋت ﻧﻣﯽﮐردﯾد ،اﻣﺎ ﺣﺎل ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﯾﮭودﯾﺎن

رﺣﻣت ﯾﺎﻓﺗﮫاﯾد ٣١ .ﯾﮭودﯾﺎن ﻧﯾز اﮐﻧون ﻧﺎﻓرﻣﺎن ﺷدهاﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑر ﺷﻣﺎ رﺣﻣت ﺷده اﺳت و
آﻧﺎن ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧﻧد از ھﻣﺎن رﺣﻣت ﺑرﺧوردار ﺷوﻧد؛  ٣٢زﯾرا ﺧدا ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﻣ ٔﮫ آﻧﺎن در
ﺑﻧد ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﺑﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎ ﺑر ھﻣﮫ رﺣﻣت ﮐﻧد.

