ّ در دهؼق ،ػاگزدی دٌاًِیا ًام تْد کَ خذاًّذ در رؤیا تذّ گفت ،ای دٌّاًیا! عزض کزد ،خذاًّذا

Predigt zu 1. Kor 7, 29-31 in der Trinitatisgemeinde, Leipzig

لثّیک!
Evangelium – Markus 7, 31-37

خذاًّذ ّی را گفت ،تزخیش ّ تَ کْچِای کَ آى را راطت هیًاهٌذ تؼتاب ّ در خأًَ یِْدا،
ًام طزطْطی را طلة کي سیزا کَ ایٌک ،دعا هیکٌذ،
طْلض ِ

ّ تاس اس ًْادی صْر رّاًَ ػذٍ ،اس راٍ صیذّى در هیاى دذّد دیکاپْلِض تَ دریای جلیل آهذ.

ّ ػخصی دٌّاًیا ًام را در خْاب دیذٍ اطت کَ آهذٍ ،تز اّ دطت گذارد تا تیٌا گزدد.

آًگاٍ کزی را کَ لکٌت ستاى داػت ًشد ّی آّردٍ ،التواص کزدًذ کَ دطت تز اّ گذارد.

درتارٍ ایي ػخص اس تظیاری ػٌیذٍام کَ تَ هق ّذطیي تْ در
دٌّاًیا جْاب داد کَ ای خذاًّذ،
ٔ

پض اّ را اس هیاى جواعت تَ خلْت تزدٍ ،اًگؼتاى خْد را در گْػِای اّ گذاػت ّ آب دُاى

اّرػلین چَ هؼقّتِا رطاًیذ،

اًذاختَ ،ستاًغ را لوض ًوْد؛

ّ در ایٌجا ًیش اس رؤطای َکٌَََِ قذرت دارد کَ ُز کَ ًام تْ را تخْاًذ ،اّ را دثض کٌذ.

ّ تَ طْی آطواى ًگزیظتَ ،آُی کؼیذ ّ تذّ گفت ،اَفَتَخْ ! یعٌی تاس ػْ

خذاًّذ ّی را گفت ،تزّ سیزا کَ اّ ظزف تزگشیذٍ هي اطت تا ًام هزا پیغ ا ّهتُا ّ طالطیي ّ

در طاعت گْػِای اّ گؼادٍ ّ عقذٍ ستاًغ د ّل ػذٍ ،تَ درطتی تکلّن ًوْد.

تٌیاطزائیل تثزد.

پض ایؼاى را قذغي فزهْد کَ ُیچکض را خثز ًذٌُذ؛ لیکي چٌذاى کَ تیؼتز ایؼاى را قذغي ًوْد،

سیزا کَ هي اّ را ًؼاى خْاُن داد کَ چقذر سدوتِا تزای ًام هي تایذ تکؼذ.

سیادتز اّ را ػِزت دادًذ.

پض دٌّاًیا رفتَ ،تذاى خاًَ درآهذ ّ دطتِا تز ّی گذاردٍ ،گفت ،ای تزادر ػاؤل ،خذاًّذ ،یعٌی

ّ تیًِایت هتذیّز گؼتَ هیگفتٌذُ ،و َٔ کارُا را ًیکْ کزدٍ اطت؛ کزاى را ػٌْا ّ گٌگاى را گْیا

عیظی کَ در راُی کَ هیآهذی تز تْ ظاُز گؼت ،هزا فزطتاد تا تیٌایی تیاتی ّ اس رّحالقذص پز

!هیگزداًذ

ػْی.
Epistel – Apostelgeschichte 9, 1-20

در طاعت اس چؼواى اّ چیشی هثل فلض افتادٍ ،تیٌایی یافت ّ تزخاطتَ ،تعویذ گزفت.
ّ غذا خْردٍ ،قّْت گزفت ّ رّسی چٌذ تا ػاگزداى در دهؼق تْقّف ًوْد.

ا ّها طْلض ٌُْس تِذیذ ّ قتل تز ػاگزداًخذاًّذ ُوی دهیذ ّ ًشد رئیض َکٌَََِ آهذ،

 ّ.تیدرًگ ،در کٌایض تَ عیظی هْعظَ هیًوْد کَ اّ پظز خذاطت

ّ اس اّ ًاهَُا خْاطت تَ طْی کٌایظی کَ در دهؼق تْد تا اگز کظی را اس اُل طزیقت خْاٍ هزد ّ
خْاٍ سى تیاتذ ،ایؼاى را تٌذ تزًِادٍ ،تَ اّرػلین تیاّرد.

ارامش و برکت و اجتماع مقدس مسیح با شما باشد

ّ در اثٌای راٍ ،چْى ًشدیک تَ دهؼق رطیذً ،اگاٍ ًْری اس آطواى دّر اّ درخؼیذ

امین

ّ تَ سهیي افتادٍ ،آّاسی ػٌیذ کَ تذّ گفت ،ای ػاؤل ،ػاؤل ،تزای چَ تز هي جفا هیکٌی؟
گفت ،خذاًّذا تْ کیظتی؟ خذاًّذ گفت ،هي آى عیظی ُظتن کَ تْ تذّ جفا هیکٌی.

1. Kor 7, 29-31 Das sage ich aber, liebe Brüder: Die Zeit ist kurz. Fortan

لیکي تزخاطتَ ،تَ ػِز تزّ کَ آًجا تَ تْ گفتَ هیػْد چَ تایذ کزد.

sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine; und die

ا ّها آًاًی کَ ُوظفز اّ تْدًذ ،خاهْع ایظتادًذ چًْکَ آى صذا را ػٌیذًذ ،لیکي ُیچکض را ًذیذًذ.

weinen, als weinten sie nicht; und die sich freuen, als freuten sie sich

پض طْلض اس سهیي تزخاطتَ ،چْى چؼواى خْد را گؼْدُ ،یچکض را ًذیذ ّ دطتغ را گزفتَ ،اّ

nicht; und die kaufen, als behielten sie es nicht; und die diese Welt
gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt

را تَ دهؼق تزدًذ،
ّ طَ رّس ًاتیٌا تْدٍ ،چیشی ًخْرد ّ ًیاػاهیذ.

را درگیر این سه مقوله در ایران کردند.خیلی از شما بزرگترها مدت زیادی در المان زندگی

vergeht.

کرده اید.از اینرو دید کاملی از مسیحیت داریند که ان را از طریق بررسی های بنیادی در جامعه
کسب نموده اید .و با ناعدالتی ها و تبعیض و مشکالت شغلی مواجه شده اید.سوال من مثل سوال

ا ّها ای تزادراى ،ایي را هیگْین ّقت تٌگ اطت تا تعذ اس ایي آًاًی کَ سى دارًذ هثل تیشى تاػٌذ

پولس است چگونه انها را توانسته اید .از روی کدام دلیل این اعمال را انجام دادید.

ّ گزیاًاى چْى ًاگزیاًاى ّ خْػذاالى هثل ًاخْػذاالى ّ خزیذاراى چْى غیزهالکاى تاػٌذ،

جواب سوال اینجاست در موضوع امروز ما در غسل تعمید که ما در کلیسای خود می

 ّ.اطتعوالکٌٌذگاى ایي جِاى هثالطتعوالکٌٌذگاى ًثاػٌذ ،سیزا کَ صْرت ایي جِاى درگذر اطت

گیریم.همه ما صدا زده می شویم همانند پولس و فراری ها و همه ماها به طرزی که همه این
دنیا را در کناری بگذاریم .امروز این بچه خدا یکی از خانواده اش می شود.در رومیان  6پولس

.دعا میکنیم  :ای خدا گوش و قلب ما را باز کن تا کالم ترا بشنویم و عمل کنیم

می نویسد:

امین

ما در غسل تعمید با عیسی به صلیب و با رشد می کنیم.

:دوستان عزیز

شخصیت و وجود ما چنان نزدیک به عیسی بسسته می شود.این بچه ایمان و بخشش دریافت می
کند و در ملکوت خدا قرار می گیرد.برای او بدینترتیب مهیا شده است که در ان دنیا یک خانه

در ابتدا من می خواهم در باره شهر کورنتی که پولس به انها نامه نوشت با شما بررسی کنم.

ای که ویران نمی شود تدارک دیده شده است.و نه با ترس از عواقب فعالیت سیاسی و غیره انجا

اجتماع کورنتی در یک شهر بخصوصی می بود.ان یک منطقه مهم تجاری یونان است که در ان

تهدید می شود.این را عیسی برایمان درست کرده و همان کالمی پولس است که در خطبه امروز

خرید و فروش و داللی میشد.حرف اول را در انجا پول و تجارت می زد.تجارت انجا به نمایندگی

گفتیم.که در همه جاهای زندگیمان صادق می باشد در بازار و زندگی و خانواده و جشن ها و

هایی از سراسر دنیا نیاز داشت که در انجا جمع می شدند.همچنین جماعت های مسیحی در انجا

جاهایی که ما خوشحال یا ناراحت هستیم در تنهایی و در همه جا.

همانند شهر خود در انجا شکل می گرفت .خیلی از ادیان در انجا با هم دیدار می کردند.در انجا

در ابتدا موضوع به داشته هایی ربط دارد که ما انها را نداریم و نیازهای جهان که ما انها را

منبرهای زیادی با قربانی های زیادی وجود داشت.وقتی که پولس کلمات خود را که ما االن شنیدیم

نیاز نداریم.در قدیم از این شهر کورینتی به تمام دنیا اجناس صادر میشد.سود و جایگاه تجاری او

را می خواند.دنیا به نابودی یود .کسانی که چیزی میخریدن در واقع چیزی نداشتند یا کسانی که

باال می بود.ولی امروز ورق برگشته و دیگر از ان بازار در انجا خبری نیست .بله همینطور

زن داشتند انگار نداشتند یا خوشحالی بیخود وجود داشت.او جامعه انجا را متحول کرد .او از کجا

است که یک روز باال و یک روز دنیا پایین می رود.در روزی که این بچه غسل تعمید دریافت

.ان را می دانست یا ان اجازه را دریافت کرده بود

می کند او همه چیزهای خوب خدا را از اوبصورت جاویدان و همیشگی دریافت می کند.وتوسط

دو موضوع دیگری که من اینجا می خواهم بررسی کنم برایمان اشنا تر می باشد.انها در باره

هیچ چیزی از بین نمی رود و یا در بحران اقتصادی بدون ارزش گردد.گنج ما بخشش گناهان

ایران امروزی و زمان المان شرقی قدیم می باشد.در ابتدا راجعبه ایران که هفته پیش در کالس

است و زندگی جاویدان که ما ان را درنزد عیسی دریافت می کنیم.خدا ان را به ما قول داده و

انجیل گفته شد.زندگی در ایران با سه چیز شکل گرفته یک فرهنگ ایرانی دو اسالم سه دولت.این

تضمین کرده در کالمش و ما باید به ان اطمینان کنیم.

.سه چیز زندگی ایرانی ها را تعیین می کند

در کنار والدین خدا به ان بچه ایمان به او داده است که در زندگی خود از ان بهره مند شود .و او

اگر ادم بخواهد در باره اسالم یا دولت در ایران صحبت کند دچار مشکل میشود و به همین دلیل

دارای پدرخوانده و نیز افراد کلیسا می شود و همچنین مسیحیان که االن در بین ما نیستند و یا

ایرانی ها از انجا گریخته و به المان امده اند.بخاطر اینکه انها ان صحبت ها را انجام داده اند.انها

انهایی که درجاهای دیگر جشن می گیرند یا در حال مبارزه هستند می توانیم ما انها را با خود

در ابران مسیحی شده اند یا عالقه به ان داشتند یا به دلیل سیاسی امده اند.در هر حال انها خود

دعا می کنیم:

فرظ کنیم .خیلی مهم می شود اگر در خانواده مان انجوری که باید باشد سپری نشود وقتی یکی از

ای پدر قدرتمند و اسمانی تو ما را در غسل تعمیدت یکی از فرزندانت قرار دادی.تو به ما در

اعضای خانواده مان به دلیل مریضی از دنیا برود ازدواج ها و خانواده های مان اسمانی و بهشتی

زندگی مان یک معنی و هدف و وجودیت تازه دادی.که ان برای مان در این راه قرار دارد تا

نیستند به همین دلیل از مریضی ها از مرگ از گناهان و  ...تشکیل شده است.در اینجا خیلی مهم

مت بتوانیم توسط ان به هدفمان برسیم.

میشود برای این بچه که بداند که او متعلق به یک چیز بزرگتز از این مردن و زندگی امروزی

به نام عیسی مسیح دعا می کنیم.

است بلکه او در ملکوت اسمانی جا دارد .با غسل تعمید خود او یک گذرنامه ای دریافت می کند

امین.

که ورود او را در پادشاهی خدا تضمین می کند و او ازاین رو می تواند ایمان خود را به ان محکم
کند.همچنین در کارهای اداری ما نیز صدق می کند مثال کشیش هوگو او درخواست تابعیت المانی
کرده است ولی او باید ابتدا تابعیت افریقایی خود را از بین ببرد.و در حال حاضر ایشون بدون
ملیت هستند و فقط در اسمان ها جایگاهی دارند.
در ادامه پولس می گوید که انهایی که گریه می کنند دیگر گریان نمی شوند و کسانی که خوشحالند
در انزمان خوشحال نبودند.من این قایده را متوجه می شوم از طریق غسل تعمید ما یک دید تازه
ای دریافت می کنیم.ما به عیسی که قرار است بیاید می نگریم.و زندگی مان اینگونه یک هدف و
یک پایان پیدا می کند.همچنین گریه های مان و شادی هایمان یک شکلی دیگری به خود می
گیرد.ما زیاد در زندگی روزمره خود فرو نمی رویم چون مامیدانیم که ما همه رهگذر هستیم.و در
اینجا یک وطن ماندگار نداریم.در اینجا خیلی روشن می گردد در خطبه کشیش که زمان در ان
ایستاده است  .نه فقط برای اینکه خطبه او طوالنی است بلکه خدا در خارج از این زمان است.و
او ما را به جاودانگی نزدیک میکند و بر ما تاثیر می گذارد.او ما را قوی و هوشیار می سازد در
طول هفته در زندگی مان.بدینترتیب ما مراسم عبادت و جشن و سزود انجام می دهیم.به خاطر
اینکه ما یک قدرت اسمانی دریافت می کنیم و باعث نادیده گرفتن رویدادهای زندگی روزمره ما
می شود.
و این نیروی اسمانی به ما کمک می کند که ما انسان ها و مسیحیان را با یک دیدی دیگر بنگریم.
خدا انها را برای مان قرار داده تا از انها استفاده کنیم و ما نیز برای انها باشیم و اگر کاری می
توانیم انجام دهیم برای انها صورت دهیم .ما همه به خانواده خدا تعلق داریم و ما همه از یک گنج
برخورداریم .همه ما در بین راه هستیم و زندگی مان همه یم معنی و هدف را دارد.زمان در اینجا
کوتاه است و این دنیا رو به نابودی می رود.ولی ما با عیسی از این دنیا با موفقیت عبور خواهیم
کرد.

