اول تسالونیکیان 24-5,14
14ای برادران من ،از شما استدعا میکنم افراد تنبل و بیكار را توبیخ كنید،
اشخاص ترسو را دلداری دهید ،از ضعیفان پشتیبانی كنید و نسبت به همه مردم
بردبار باشید15 .مواظب باشید كه هیچکس بدی را با بدی تلفی نكند ،بلكه هدف
شما این باشد که پیوسته به یكدیگر و به همه مردم نیکویی کنید16 .همیشه شادمان
باشید 17و پیوسته دعا كنید18 .برای هرچه كه پیش میآید ،خدا را شكر كنید .زیرا
خدا در مسیح عیسی از شما همین انتظار را دارد19 .روحالقدس را محدود نسازید.
20نبوت تها را ناچیز نشمارید21 .همهچیز را بیازمایید و آنچه را كه نیكوست برای
خود نگاه دارید22 .از هر نوع بدی دوری كنید23 .خدایی كه سرچشمه آرامش
است ،شما را کامل پاک گرداند و عطا فرماید كه روح و جان و بدن شما سالم بماند
تا در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح ،از هر نوع عیب و نقصی به دور باشید.
24او كه شما را به سوی خود دعوت كرده است ،قابل اعتماد است و این كار را
خواهد كرد.

برای یک سفر بزرگ آدم بایستی که خودش را خوب آماده کند .آیا چادر ،پاس ،
گواهی نامه ،جوراب و … را همراه داری؟ همه اینها در اتومبیل جا می شود؟
کوله پشتی و وسایل دوچرخه رو هم جا داری ببری؟ با همسفرها همه موارد اعم
از ،جای خواب و هتل و کمپین و … رو هماهنگ کردی؟ در یک سفر بزرگ آدم
باید همچین کارهایی را قبل سفر آماده بکند.ادم برای جمع و جور کردن وسایل
مورد نیاز سفر نیاز به یک لیست دارد وگرنه چیزی از قلم میافتد .پس به یک چک
لیست نیاز داریم .و در متن موعظه ما هم پولوس یک لیست از کارهایی که برای
یک سفر بزرگ باید انجام بدهیم را به ما می دهد .و این سفر بزرگ  ،سفر به
سوی خداست و عیسی و ملکوت.تو حال خودت را در این سفر باید حس کنی ،از
زمانی که تعمید گرفتی تو در عیسی قرار گرفتی و با دیگران که تعمید شدند در بین
راه همسفر شده ای.تو با این تعمید که گرفتی از خروجی مرگ نجات یافتی و در
این اتوبان به سمت هدف که عیسی است ادامه مسیر میدهی و این هدف سفر هم به
عنوان مهمترین اطلعات سفر ما باید محکم
-2نگه داریم .تو با تعمید در عیسی قرار میگیری و این عیسی است که بر خلف
تمام این مشکلت و گناهان و مرگ قرار میگیرد و غسل تعمید تو را به این جهت
راهنمایی میکند و تو در این حال با دیگر مسیحیان در بین راه هستی و باز هم به
رهبری و هدایت نیاز داری و این کمک و راهنمایی را خدا از طریق روح القدوس

که در کلم او نهفته است به تو می دهد.برای مثال در متن موعظه ما از نامه اول
به تسلونیکیان :افراد تنبل را تادیب کنید.پولوس در این مورد به ما تذکر میدهد که
نا مرتبی ها را درست کنیم .آدم میتواند اینطور تصور کند که به آلمانی ها همه چیز
را میتوان نسبت داد غیر از بی نظمی ،این کشور همه چیزش روی حساب کتاب و
دقیق هست .حال ما با کسی که به ما لطفی کرده باشد چطور برخورد می کنیم ،و
حال ما در برابر لطف خدا چه می کنیم؟ آیا تو از تواناییها و پولت و زمانی که
برای زندگی در اختیار داری هدفمند استفاده می کنی؟ آیا تو از همه اینها به نوعی
استفاده میکنی تا برای جهان مفید باشد و از خدا تقدیر بجا می کنی؟ و یا تو همه این
نعمتهایی که به تو دادهاند را هدر می دهی؟ شاید تو یک دوست و یا بهتر  ،یک
دوست دختر داری که به روشنی در راه اشتباه هستند ،آیا از اینکه اشتباهاتشان را به
آنها بگویی میترسی؟شما باید با حمحبت کامل و در کلم و در عمل اراده کنید! و
این خواست خداست در عیسی مسیح ،و بر شما! به بی اراده ها تسلی بدهید و
ضعیفان را کمک کنید .در پیشرفت کردن گاهی خیلی سخت است و خیلیها جرأت
ادامه دادن را از دست می دهند و انان در مورد خرده ریزها دچار شک می شوند،
چون انان در خودشان قدرت کافی نمی بینند .آنها در مورد گناهان خودشان و گناه
کلیسا شک می کنند .برای همین هم پولوس به ما توصیه کرده تا  :به کم اراده ها
تسلی بدهید و ضعیفان را کمک کنید و با انان همراهی کنید! این است اراده خدا در
عیسی مسیح و برای شما!نسبت به همه صبر و تحمل داشته باشید و مواظب باشید تا
بدی را با بدی پاسخ ندهید بلکه سعی کنید به تمام مردم خوبی کنید .چقدر خوب گفته
که این سفر واسه ادمهای جیگر دار است .در بین راه اتفاقات سختی واسه مسیحیان
خواهد افتاد و خطر در راه ظاهر خواهد شد .و ایمان قوی به عیسی مسیح در همه
جا به راحتی
-3پذیرفتنی نیست و حتی گاهی هم غیر قابل تحمل است .ولی با وجود این پولوس به ما
توصیه می کندصبر داشته باشید و خوبی را پیشه کنید .درست مثل عیسی که با ما
صبورانه رفتار میکند و ما را میبخشد و با ما به خوبی رفتار می کند ،و این ارده
خداست در عیسی مسیح وبر شما .همیشه شاد باشید! پیوسته دعا کنید! برای هر پیش
آمدی خدا را شکر کنید :اگر این سفری که ما در آن هستیم اینقدر سخت است پس
این دیگه داره چی می گه که  :خوشحال باشید ،و همیشه برای همه چیز خدا را
شکر کنید! اصل چطوری من میتوانیم وقتی حالم خوش نیس هم شاد باشم و هم
شکر گزار؟ اخطار دوم این است که بدون خدا هیچ چیزی پیش نمیرود و می گوید:
بدون وقفه دعا کنید .دعای تو نشان دهنده دید تو نسبت به خداست و این حتی یک
برداشتی را به ما میدهد که ما فقط وقتی گیریم دست به دامن خدا می شویم .تو با

یک کسی داری حرف میزنی که از تمام مشکلت تو بزرگتر است .و این به تو
امید میدهد و آرامش و حس تشکر و این باعث میشود ما به این وعده حتی وقتی
نمیتوانیم آن را ببینیم ایمان داشته باشیم  ،چون این اراده خداست برای ما که در
عیسی مسیح هستیم .هیچگاه مانع کار روح خدا نشوید و پیامهایی را که خدا به
مؤمنین میدهد را کوچک نشمارید .در این سفر کلم و روح خدا راهنما و درایت ما
هستند و ارتباط ما را با خدا نگه می دارند .همانطور که ما با دعا کردن با خدا
صحبت میکنیم و این مهم است ،از آن مهمتر این است که خدا از طریق کلمش و
روح خودش با ما صحبت می کند .ما اجازه نداریم این مسئولیت خودمان را نادیده
بگیریم! به داستان زندگی همدیگر گوش کنید و این است اراده خدا که بر شما که در
عیسی مسیح هستید .همه چیز را امتحان کنید و آنچه خوب است را نگه دارید .بدی
را از خود دور نگه دارید.در این سفر شما تجربههای زیادی را خواهید کرد.
مسیحی بودن سخت است ولی به هر جهت حوصله شما سر نمیرود .و خیلی شور
و هیجان در آن قرار دارد ،بین شر و نیروهای خدایی.و ما در بین جنگ خوبی و
بدی پیش می رویم .و از کلم خدا برای مقیاس درستی و غلطی هر عمل استفاده
کن.از هرکس بدی دیدید با خوبی باید جواب دهید و این است اراده خدا بر شما که
در عیسی مسیح هستید .ولی ما برکت سفر را مثل اینکه فراموش کردیم .و
اینجا پولوس به ما برای این سفر برکت می دهد :دعا میکنم که خود خدای آرامش،
شما را تماما مقدس سازد .باشد که روح و جان و بدن شما تا روز بازگشت خداوند
ما عیسی مسیح  ،بی عیب و استوار بماند.وفادار آن است که در کلم گفت و در
عمل نیز انجام داد .امین

