18. Sonntag nach Trinitatis als Michaelistag
Epistel – Römer 14, 17-19
.زیرا ملکوت خدا َاکل و ُ
حالقدس
شرب نیست بلکه عدالت و سلمتی و خوشی در رو 
.زیرا هر که در این امور خدمت مسیح را کند ،پسندیده خدا و مقبول مردم است
.پس آن اموری را که منشأ سلمتی و بنای یکدیگر است پیروی نمایید

Evangelium – Markus 12, 28-34
.و اسم او فورا ً در تمامی مرز و بوم جلیلشهرت یافت
ه شمعون و اندریاس درآمدند
.و از کنیسه بیرون آمده ،فورا ً با یعقوب و یوحّنا به خان ٔ
.و مادر زن شمعون تب کرده ،خوابیده بود .در ساعت وی را از حالت او خبر دادند
پس نزدیک شده ،دست او را گرفته ،برخیزانیدش که همان وقت تب از او زایل شد و به خدمتگزاری
.ایشان مشغول گشت
.شامگاه چون آفتاب به مغرب شد ،جمیع مریضان و مجانین را پیش او آوردند
.و تمام شهر بر دِر خانه ازدحام نمودند
و بسا کسانی را که به انواع امراض مبتل بودند ،شفا داد و دیوهای بسیاری بیرون کرده ،نگذارد که
.دیوها حرف زنند زیرا که او را شناختند

Predigttext – Matthäus 18, 1-6 & 10
در همان ساعت ،شاگردان نزد عیسیآمده ،گفتند ،چه کس در ملکوت آسمان بزرگتر است
آنگاه عیسی طفلی طلب نموده ،در میان ایشان برپا داشت
ل کوچک نشوید ،هرگز داخل ملکوت
و گفت ،هرآینه به شما م 
یگویم تا بازگشت نکنید و مثل طف ِ
.آسمان نخواهید شد
.پس هر که مثل این بچه کوچک خود را فروتن سازد ،همان در ملکوت آسمان بزرگتر است
.و کسی که چنین طفلی را به اسم من قبول کند ،مرا پذیرفته است
یبود که سنگ آسیایی بر
و هر که یکی از این صغار را که به من ایمان دارند ،لغزش دهد او را بهتر م 
یشد
!گردنش آویخته ،در قعر دریا غرق م 
…
یگویم که ملئکه ایشان دائما ً در آسمان روی
زنهار یکی از این صغار را حقیر مشمارید ،زیرا شما را م 
یبینند
.پدر مرا که در آسمان است م 

شما این را تصور کنید فردا صبح می روید تامین اجتماعی و با خودتان
تصور این را می کنید که چقدر باید زمان از دست بدهید بعضی وقتها

کل روز را باید در اونجا در صف بمانید .در این روز همه چیز
متفاوت است ،شما به نزدیکی شرکت نفت ( سوسیال امت ) می رسید و
می بینید که فرش قرمز برای شما پهن کردند و به شما ریییس شخصا
خوش امد می گوید و شما را به اتاقی هدایت می کند که در ان خانم
مرکر حضور دارد ،و خانم مرکر از شما می پرسه من چه کاری می
توانم برای شما انجام بدهم؟ این فکر باعث خنده ادم می شه که باالترین
مقام دولتی المان به شما خدمت کنه ،چون ما اینجا به عنوان پایین ترین
.قشر جامعه هستیم که هنوز اجازه شرکت در انتخابات را هم نداریم
ولی همه چی پیش خدا طور دیگریست ،امروز ما در خطبه خودمون
می بینیم که عیسی چطور این را مشخص می کند .او راجع به بچه ها
مثالهایی زده .و ما می فهمیم منظور او بیشتر از یک بچه است ،منظور
او از بچه پایین ترین افراد جامعه می باشد که ما انها را اینطور می
بینیم .با این وجود عیسی به انها توجه دارد ،ارزش انها با دیگر افراد
جامعه برای خداوند یکی است .به شما این را می گویم که فرشتگانتان
در اسمان هر روز چهره ی پدر اسمانیتان را می بینند .جهت فهمیدن
منظور عیسی باید این را بدانیم که ادمهای ان زمان این تصور را می
کردند که چطور این فرشتگان این کارها را می کردند و برای انها قابل
هضم بود این قضیه ،فرشتگانی بودند که کارهایی پیش پا افتاده مثل
مراقبت از بچه ها و  ...را انجام می دادند و فرشتگانی هم بودند که
کارهایی در باالترین مقام را انجام می دادند .خدا می توانست همه اینها
را ببیند .عیسی این را به ما می گوید با این مثال که شما نباید با این
افراد ضعیف بد رفتاری کنید ،چون اینها به من ایمان دارند و مسیحی
هستند .و از انها فرشتگان محافظت می کنند .خانم مرکربه عنوان
کارگر سوسیال برای پناهندگان افغان باید خدمت بکند مثل همین مثال
از عیسی که عنوان شد .بله خوب گوش کنید ،اگر قرار باشه یک بار
دیگر در این دنیا زندگی کنی و برای هیچ کسی ارزشی نداشته باشی
خداوند ولی تو را به نسبت درامد تو و مقام اجتماعیت به تو نگاه نمی

کند .و این را هم باید تصور کرد شاید کسانی هستند که در زندگی خیلی
تامین بودند و یا در کلیسا خیلی کار کردند یا کسانی که در نظر خیلی
ها مهم جلوه کنند و  ...همه اینها در نظر خداوند فرقی ندارد و خدا ما
را از راه دور نگاه نمی کند بلکه از راه نزدیک به ما نگاه می کند و
رفتاری که با این افراد ضعیف انجام می دهیم به ما ارزش می دهد .و
به دلیل ارزشی که به تو می دهد فرشته تو را در باالترین مقام قرار
می دهد ،و تو با این فرشته از یک مقامی که بودی به مقام دیگری می
روی و این فرشته فرشته ایست که همه جا با توست و او در باالترین
مقام ها با خداوند هم بوده است .حاال اگر تو در این صف طوالنی
سوسیال هستی این فرشته هم با تو است و در تمام مشکالت تو با تو
حضور دارد حتی در هایم پناهندگی و وقتی تو ضعیفی و  ...او همیشه
با توست .او عزت نفس تو را به تو باز پس می دهد و تو را از این
مشکالت پاک می کند و از این طریق تو در درگاه خدا به باالترین مقام
می رسی و تو نیازی نداری که به دیگران ثابت کنی که تو چقدر
ارزش داری چون تو پیش خداوند ارزش یافتی .شما هم مانند خدا باید
عمل کنید و در مقابل افراد پایین درجه در جامعه ارزش قائل بشید و
مثل خداوند به انها احترام بگذارید .همین احترامی که عیسی به بچه ها
احترام گذاشت انها نیز باید تصویر عیسی را در شما ببینند ،.عیسی
گفته هر کس این کودکان را یاری کند من را یاری کرده است .این
افراد را در نظر بگیرید و به ادمهایی که دارند به شما ابراز نیاز می
کنند و به این فکر کنید که شما به افرادی کمک می کنید که با دست
خالی به سمت شما می یایند و مثل همان انسانهایی که در ان زمان با
دست خالی به سمت عیسی می امدند .عیسی به این منوال این کالم را
برای تمام مسیحیان در نظر گرفته که این منظورش به افرادی می شود
که با رفتار بدشان دیگر مسیحیانی را که ایمان ضعیفی دارند را نمی
پذیرند و انها را رد می کنند .ما شاید اشتباه بفهمیم که او می خواهد
شاید مجازاتی برای این افراد در نظر بگیرد که مغرورند یا بی خدا

هستندو ...او منظورش خواهر و برادران مسیحی هست که چطور باید
با انها برخورد کنیم ،و این کار که ما این خواهران و برادران را در
کلیسا دسته بندی می کنیم به خوبها و بدها این کار بدی است ،و وقتی
این ضعیف ایمانان رفتار ما را ببینند می گویند که ما دوست نداریم که
دیگر مسیحی باشیم .ما باید راه عیسی را دنبال کنیم او نمی خواهد هیچ
یک از ما را از دست بدهد او همه این کارها را به این خاطر کرده که
ما را از مرگ حفظ کند و او در صلیب جان خود را فدا کرد و ما هم
همیشه در او میمانیم با این فرشتگانی که برای ما فرستاده و در راه او
پیش می رویم تا به این هدف در زندگی برسیم و دیگران چهره ی خدا
را در کارهای نیک ما ببینند .آمین

