آزار و اذیت مسیحیان
تواریخ  ۱۹ ۲۴ـ ۲۴
با این حال ،انبیا نزد ایشان فرستاد تا آنان را به سوی خداوند بازگردانند .انبیا به ایشان
هشدار دادند ،اما آنان گوش نسپردند.
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20آنگاه روحِ خدا زکریا پسر ِی
ِ
ِ
ایستاده ،گفت« :خدا چنین میفرماید” :چرا از فرامین خداوند سرپیچی میکنید تا کامیاب
نگردید؟ از آنجا که خداوند را ترک کردهاید ،او نیز شما را ترک کرده است »“.
21اما ایشان بر ضد او دسیسه چیدند ،و به فرمان پادشاه او را در صحن خانۀ
خداوند سنگسار کردند. 22یوآش پادشاه ،محبتی را که ِیهویاداع پدر زکریا به وی
کرده بود ،به یاد نیاورد و پسر او را کشت .زکریا در حال مرگ گفت« :باشد که
خداوند این را ببیند و بازخواست کند»!
امروز روز استیفان است .ما به ویژه استیفان را به یاد می آوریم که اولین شهید
کلیسای مسیحی بود .تحت ترس از نفرت و مرگ ،او می تواند آسمان را باز کند .حتی در
مرگ ،استیفان می تواند برای خدا صبر کند و به خدا اعتماد کند .استیفان برای همه ما یک
الگو است .او نشان می دهد که چگونه عشق و اعتماد به خدا می تواند ا دیوارهای سرد
شیطان شکست .امروز ما از استیفان فکر می کنیم ،اما ما همچنین برای بسیاری از مسیحیان در
سراسر جهان که مورد آزار و اذیت قرار می گیرنند فکر می کنیم و برای آنها دعا می کنیم .بدتر از
همه ،آزار و اذیت مسیحیان در کره شمالی است .اما همچنین در سوریه ،عراق ،افغانستان ،پاکستان و ایران،
مسیحیان در آن کشورها باید به خاطر ایمان خود بمیرند .در زمان قدیمی ،این کشورها گهواره مسیحیت بودند .امروز ،نور دین مسیحیت در
این کشورها تقریبا خاموش شده است .و در عین حال ،این مسیحیان در تاریکی بسیار روشن هستند .برای ما مسیحیان غربی ،آنها یک
یادآوری هستند .پیروی مسیح می تواند به این معنی باشد که من باید باالترین قیمت را بپردازم .و مسیح فقط برای من وجود ندارد که زندگی
خوبی در این دنیا داشته باشم .پس دنباله روبودن مسیح نیز می تواند به این معنی باشد که ما باید صلیب را بگیریم و تنفر تلخ این دنیا را
تحمل کنیم .ممکن است که ما باید به خاطر ایمان همه چیز را از دست بدهیم .در متن خطبه امروز ما می توانیم از پیامبر کامال ناشناخته به
نام زکریا ید کنیم .این پیامبر زکاریا در زمان پادشاه اسرائیل ،جواد زندگی می کرد .پادشاه جواد خیلی بد جنس بود و ایمانش به خاک افتاده
بود .خدا چندین پیامبر فرستاده بود تا به مردم هشدار بدهد .اما این کار خدا ناموفق بود .و سپس نیز این زکریا فرستاد .در عهد عتیق ،گفته
شده است که زکریا با روح القدس پوشیده است تا بتوانست در قدرت خدا صحبت کرد .چه چیزی بیرون آمد این کار زکریا کبود شد.
مردم فورا او را در محوطه معبد سنگسار کردند .مردم نمیتوانند کالم خدا را تحمل کنند .مانند بسیاری پیامبر پس از او ،هیچ جایی برای
پیامبرو جای برای کالم خدا در این دنیا وجود نداشت .درست همانطور که عیسی نمیتوند در محل خابخانه به عنوان یک کودک جا پیدا نکرد
و مجبور بود که در خوراک گاو اولین شب بماند ،کلمه خدا نیز در قلب مردان یافت نمی شود .در عوض ،مقاومت تلخ .مقاومت در برابر
خدا و پیام او دارای انواع مختلفی است .این مقاومت نه تنها در کشورهایی است که مسیحیان کشته می شوند .ما همچنین در قلب خود ،مقاومت
در برابر کالم خدا را می شناسیم! دقیقا می دانم که فرمانهای خدا چه می گویند .من همچنین می دانم که این فرمان ها خوب و درست هستند.
چرا من بر آن عمل نمی کنم؟ دلیل آن است که همان روحیه ای که در سراسر جهان با خدا مبارزه می کند نیز در قلب ماست .همان گناهی که
قابیل را در قلب گرفتار کرد و از اول با حسادت مبارزه کرد و سپس تنفر یخ زده نشان داد و برادرش را کشت! این روح در ما نیز مؤثر
است .و هر بار که کالم خدا موعظه می شود یا کلیسای خدا ساخته می شود ،این تناقض نیز بوجود می آید .مبارزه با خدا و فرامین او تلخ و
سخت است .آن در بسیاری از کشورها که آزار و اذیت مسیحیان اتفاق می افتد ،یا در اینجا در اروپا و یا حتی در دل ما وجود دارد .در
داستان عهد عتیق ما ،قسمتی از این نفرت اشکار بود .خون زکریا در زمین در معبد اورشلیم قرار دارد .خون زکاریا هم به خدا گریه می کند،
همانطور که خون هابیل در حال حاضر به خدا گریه کرد .همانطور که خون بسیاری از شهدای امروز به خدا گریه می کند .از خواندن عهد
عتیق ،آخرین کلمات پیشگویی زکریا این بود" :خدا این را می بیند" .خدا همه اقدامات انسانی را می بیند .او رنج مسیحیان را در سراسر جهان
می بیند .او می بیند که نفرت در کلیسا رخته کرده است .و همچنین به قلب شما و قلب من نگاه می کند .سپس اسرائیلی ها این پیام ها را از
پیامبر شنیدند .و به هر حال ادامه دارد آنها پیامبر را به قتل رساندند .حتی آنها اینکه خدا همه چیز را می بیند می دانستند .مردی که در گناه
گرفتار شده ،همیشه به آخرت پی می برد .من تصور میکنم که بعضی از مردم حتی در قضاوت خدا نیز با خداوند برخورد خواهند کرد .اما
خدا می بیند .خدا تمام خون را در کل جهان می بیند و به ویژه می بیند که خون عیسی می ریزد .هنگامی که گناه و نفرت بی وقفه است،
خداوند همه چیز را با جواب خیلی متفوت پاسخ داد .و همه چیز را با جریان بی نهایت عشق پاسخ دهید .نه تنها خون قربانی بی گناه از از
عیسی جریان دارد .اما این عشق غیرقابل تحملی از خداست که فرزندانش را می بیند و می یابد .این قدرت است که بر جهان غلبه کرده است.
آمین.

