لطف سرور ما عیسی مسیح و حمحبت خداوند و اجتماع و روح القدوس همیشه با ما باشد  .امین
موعظه بعد از ظهر مقدس 2013
او پیداست در جسم ،تطهیر شده در روح ،ظهور پیدا میکنند فرشتگان ،او موعظه میکند بی دینان را  ،او
ایمان دارد به این دنیا ،و او ما را جا میدهد در جلل و شکوه
ما دعا می کنیم :ای سرور ما  ،برکت بده به کلم خودت و به ما و همه  .امین
!اجتماع عزیز
راز یک کلمه است ،که با کریسمس واقعا همخوانی دارد .در این روزها و هفتهها اتفاقات اسرار آمیز اتفاق
می افتد ،هدیه ها را پنهانی می خریم و کادو میکنیم و آماده هدیه دادن می شیم تا عیدی ما باعث سورپریز
.دیگران بشود
این خیلی سخته که هدیه گیرنده باشی ،جامعه شناسان متوجه شدن که بیشتر انسانها و البته بزرگسالن
.بیشتر در این باره سختی دارند  ،که هدیه دریافتکننده باشند تا هدیه دهنده ،با بچهها این قضیه فرق دارد
پس هدیه گیرنده بودن به معنی دنیوی این می شه که شما دستتون خالی هست ولی حال چه کسی با اشتیاق و
با دستان خالی اینجا ایستاده است؟! و اغلب این هدیه دادن و گرفتن ها یک هنر تعویض موهبت هست ،
یعنی شما یک چیزی هدیه میدهی و متعاقبا یک چیزی در ازای آن دریافت میکنی و این یک تکنیک
پیشرفته تعویض هست و این هدایای رد و بدل شده بین آدمها تا حدودی شبیه هم است از نظر ارزش مادی
.تقریبا هم ارزش هستند
و حال ؟ حال چه مناسبتی دارد این خانه با نامه اول تیموتاوس؟ به نظر من این سخت است ،و این میتواند
دشوار هم نباشد چون که این برای فهمیدن نبوده و این را من با اشتیاق میپرسم  :برای چه این کلم مرا به
چالش میکشاند و من چکار باید انجام دهم؟ اینجا من باید بگویم :این در مقابل کلم خدا من هیچ کاری قرار
نیست انجام دهم ،این کلم مرا به این راز قدرتمند خداوند تسلیم می کند ،و بلفاصله مرا از دست یابی به
این راز باز می دارد .در اسرار خداوندی ما نباید کاوش کنیم ،حتی اگر این به ما پیشنهاد بشود  ،چون که
.این خیلی آسان نخواهد بود
در آن استبل در حقیقت یک عدهای کاری انجام می دادند .چه موقعیتی بوده  ،برای یک خانم جوان و بچه
در حال تولدش؟ آنجا آدم باید چکارهایی انجام بدهد؟ باید یک تخت تمیز ،ملفه های گرم و یک اتاق واقعی
برای این کار و مقداری غذا برای خوردن آماده کند .آدم نمیتواند اینها را همینطور به حال خود بگذارد!
ولی اینجا هیچ چیز برای انجام دادن نیست .ما بازدید کنندگان را میبینیم  :آنها چوپان هستند و عالم هم
هستند .آنها مییند و معجزه خدا را میبینند و مبهوت می شوند .آنها بروی زانو میافتند و دعا می کنند .در
نامه اول تیموتاوس بی دین ها و عالمان فقط طرف دنیوی این قضیه را می توانستند ببینند .و با این حال و
با این دید دنیوی که دارند ولی راز خداوندی ایمان را هم می بینند :او از نظر جسمانی پیداست ،و تطهیر
شده در روح است .برای ما امروز یک شفادهنده متولد شده است ،این را فرشتگان بشارت می دهند .در
اولین نگاه فقط یک نوزاد شیرخوار بود  ،که در یک شرایط فقیرانه و موقعیت بد مالی بدنیا آمده است .حال
از دید خدایی  ،این سکانس می درخشد و خود را اینطور نمایان می کند :اینجا ما عیسی را میبینیم  ،که
چطور در رود اردن توسط یحیی تعمید گرفت و روح خداوند به سمت او آمد و یک ندا از آسمان آمد که :
این است پسر محبوب من ،پس باید شما گوش کنید .و اینجا ما میبینیم که او بر روی صلیب میرود و فریاد
میزند  :خدای من  ،خدای من  ،چرا مرا فراموش کرده ای ،و ما میشنویم همچنین صدای فرشتگان را
هنگامی که زنان بر سر ارامگاه عیسی حاضر میشوند که  :شما عیسی را می جویید ،که بروی صلیب
مرده است ،او اینجا نیست ،او رستاخیز کرده است .آشکار در جسم* و تطهیر شده در روح
فرشتگان ظاهر شدند و بی دینان را موعظه کردند* دوباره بعد جسمانی و روحانی با هم دیگر :عیسی ما را
به عنوان یک پادشاه صدا زد ،مثل کورش کبیر که سربازانش را صدا می زد ،شاگردان او در تمام دنیا
وعده تاج و تخت خداوند را به همه می دهند .یک شعر خیلی قدیمی این معنا را روشنتر می گوید :عیسی
مسیح مطیع بود تا سر حد مرگ ،بله تا مرگ بروی صلیب .چون خداوند او را تا این مقام بال برد و این نام

-2را بر او نهاد  ،و نام او بالتر از تمام نامها است .در مقابل نام او تمام زانو ها باید خم شوند و تواضع نشان
دهند ،تمام آنهایی که در روی آسمان و زمین و زیر خاک هستند ،و تمام زبانها باید این را اعلن کنند که
عیسی مسیح سرور است و افتخار خداوند پدر است.حال می ریم به سومین قسمت از این جمله ها :او به این
جهان ایمان دارد* و جا میدهد آن را در جلل و شکوه* جهان و جلل به معنی بعد دنیوی و روحانی است و
اینجا باز هم در کنار هم آمده اند .این برای ما غیر قابل لمس است و غیر قابل درک ولی این را سرور ما
.وعده می دهد :من شما را میخواهم که پیش من بیایید و در جلل و شکوه خداوند داخل شوید
این کلم از ما چه چیز می خواهد؟ ما چکار میبایست انجام دهیم؟ هیچ ،او همه کار ها را قبل انجام داده
است .این کلم همه را در یک فرمول منفعل انجام داده است ،نه در فعالیت و کوشش برای بدست اورن آن
چیزها .منفعل الهی * می توانیم آن را اینطور نام گذاری کنیم .که درحقیقت این را نشان میدهد که  ،چه
کسی فعال واقعی است؟ خداوند  ،به تنهایی  ،او تنهایی همه کارها را انجام داده است  ،حال پس برای ما
چی باقی میماند؟ من خودم را با دوستان میبینم و جمعی که از آنها سیر نمیشوم و باید به ستایش کردن
ادامه دهم .اوه روح من یک دریای وسیع است چونکه من خواستم تو را درک کنم! راز ایمان_خدا انسان
شد .امین
و آرامش خدا بالتر از همه عقل هاست  ،حفاظت میکند از قلب هامان و از خردمان  ،در عیسی مسیح .
امین

