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زیراصلح و آرامش جاوید در اختیار تو قرار داده شد
آما تو آن را رد کردی!
اما همینکه به اورشلیم نزدیک شدند و
عیسی شهر را از دور دید به گریه افتاد
و در حالیکه اشک میریخت گفت ای
اورشلیم صلح و آرامش جاوید در اختیار
تو قرار داده شد .اما تو آن را رد کردی!
و اینک دیگر بسیار دیر است!بزودی
دوشمنانت در پشت همین دیوارها
سنگرها ساخته از هر سو تو را محاصره
و احاطه خواهند کرد.آنگاه تو را با خاک
یکسان کرده ساکنانت را به خاک و خون
خواهند کشید.حتی نخواهند گذاشت سنگی
بر سنگی دیگر باقی بماند .بلکه همه چیز
را زیرورو خواهند کرد.زیرا فرصتی را
که خدا به تو داده بود رد کردی!سپس
وارد خانه ی خدا شد و کسانی را که در
آنجا مشغول خرید و فروش بودند را
بیرون کرد و بساط آنان را در هم ریخت
و به ایشان گفت در کلم خدا نوشته است
که خانه من محل عبادت خواهد بود .اما
شما آن را تبدیل به پناهگاه دزدان کرده
اید!از آن پس عیسی هر روز در خانه
خدا تعلیم می داد.کاهنان اعظم علمای
دین و بزرگان قوم در پی فرصتی می
گشتند تا او را از بین ببرند.اما راهی پیدا
نمیکردند چون مردم همواره گرد او جمع میشدند تا سخنانش را بشنوند.
در توضیح این موعظه!
در  6و  9اگوست  1945اولین و تنهاترین بمب اتمی را در هیروشیما و ناکازاکی به کار بستند.در همان
لحظه ی اول  92000انسان جان خود را از دست دادند.و در آخر همان سال  130000نفر هم به این دلیل
مردند.البته تاریخ شناسان به این عقیده بودند که ژاپن حاضر بودند تسیلم شوند.ولی به دلیل بازیهای سیاسی
و سوتفاهم های دو طرف این شانس را از دست دادند.چرا باید این همه انسان کشته شوند؟ایشان می توانستند
جلوی این همه کشته شدن انسانها و زجرهای گوناگون را بگیرند.چرا باید تکرار شود!در موعظه امروز ما
عیسی مسیح برای انسانها گریه میکند که چرا باید بی دلیل کشته شوند.او برای همه چیز گریه میکند زیرا
ایشان این صلح و آرامش خداوند را از دست دادند.او این جمله را برای اورشلیم به زبان میآورد!ای که تو
صلح و آرامش جاوید را در اختیار داشتی ولی تو آن را رد کردی!زیرا اورشلیم هم یک شهر بینظیر بود
که به دست رومیها نابود شده بود.عیسی برای شهر اورشلیم گریه میکند زیرا او میخواست برای شهر
اورشلیم آزادی و صلح را برقرار کند.ولی ایشان آن را رد کردند.اورشلیم هم صلح و آرامش را نشناخت
چونکه ایشان دین و سیاست را برای خود خصوصی کرده بودند و آنها بجای رعایت قانونهای خداوند
قانونهای خود را اجراع می کردند.به همین دلیل هم بود که ایشان نتوانستند او را بشناسند.چه شانسی از
دست رفت!خداوند در بین ما زندگی می کند!کسانی که او را نمیشناسند و فقط خود را میشناسند بمانند
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اورشیلم این فرصت را از دست خواهند داد!البته اینجا عیسی فقط برای اورشلیم گریه نمیکند خیلی از
انسانها هستند که خبر خوش را حتی دریافت کردنند و خیلی هم به مسیح نزدیک بودند ولی ایشان هم این
شانس را از دست دادند و به این دلیل هم ایشان باید می مردند.پولس در دوم قرنتیان ) (6/2میفرماید .الن
همان زمانی است که در رحمت خداوند به روی شما باز است .او با این کلم میخواهد این اخطار را به ما
دهد که ما هم سرنوشتی به مانند اورشیلم نداشته باشیم!خیلی از انسانها در طول نسل ها انجیل را برای ما
جمع آوری کردند حتی همین امروز هم خداوند با تمام وجود سعی میکند که پیغام خود را به ما
برساند.خداوند حتی انجیل را برای تو فرستاد!لطفآ اجازه ندهید که به همین سادگی از کنار این کلم
بگذرید.عیسی اینجا هم برای اورشلیم هم برای ما گریه میکند زیرا ما آخر کار را نمیتوانیم ببینیم و بی
خبریم ولی اوست که میداند آخر این داستان به شکلی است.
حال سؤال اینجاست که عیسی به این خاطر چکار می کند!در موعظه ی ما اینجا یک کار عجیب را از
عیسی می بینیم.آنجا که او کاسبکاران را از خا نه ای خداوند دور میکند و بازار ایشان را به هم میزند
.متاسفانآ ما نمیتوانیم بفهمین که این کار او چه موضوعی را برای ما در خود دادرد!آیا اینجا سرور ما
عیسی دیگر تعغییر پیدا کرد؟آیا عیسی صبر و حوصله خود را از دست داد؟در داستانهای انجیلی برای ما
روشن میشود که این موضوع برای ما چه پیامی دارد.در جای که عیسی میفرماید که او میتواند عبادتگاه
را خراب کند و در سه روز دوباره از نو بنا کند او عبادتگاه را درواقع به خود نصبت می دهد.او
همانطوری که با عهد عتیق در ارتباط تنگاتنگ بود با عبادتگاه خداوند در ارتباط تنگاتنگ است.عیسی
مسیح درواقع همان شخصی بود که پیامبران عهد عتیق آرزوی آمدن آن را داشتند و از او انتظار داشتند که
او قدرت و جلل خداوند را در عبادتگاه خدا به روشنی نشان دهد.مسیح همان عبادتگاه خداوند است!زیرا او
به همین دلیل کشته شد و در روز سوم رستاخیز کرد و بر مرگ غلبه کرد.عبرانیان ) (10_10میفرماید به
همین دلیل و طرح جدید او مسیح یکبار جان خود را در راه ما فدا کرد تا ما را ببخشد و پاک نماید.مسیح با
کاری که در عبادتگاه انجام داد میخواست زندگی جدید را به ما عطا کند.در آینده دیگر عبادتگاه جای نیست
که گوسفندان قربانی شوند بلکه عبادتگاه جای است که مسیح در آنجا حضور داشته باشد.زمانی که عیسی
کاسبکاران را از عبادتگاه دور کرد آنجا ماند و به مردم تعلیم داد.او با این کار نشان داد که میخواهد چه در
حال چه در آینده چه برنامهای برای ما خواهد داشت.قربانی ها دیگر به خاطر عمل عیسی قربانی نشدند و
زنده ماندند!ودیگر آنجای که سرور ما عیسی وجود دارد عبادتگاه ماست نه جای که به دست انسانها ساخته
شود.
حالما انسانها در مقابل کلم او را گوش نمیگیریم و او را نادیده می گیریم!به همان صورتی که آن زمان
مبلغان دینی و نویسندگان کتاب عهد عتیق او را نشناختند ما هم او را نمی شناسیم!شاید چون ما از خدا بودن
این انتظار و تصور را نداشتیم !
بیشتر ما از خداوند این تصور داریم که او باید با چندین فرشته حضور پیدا کند! او در یک طویله به دنیا آمد
و به یک حالت شرم آور بمرد.یا به مانند یک شخص ساده در اورشلیم تعلیم داد حتی او با مثلها و داستانهای
ساده تعلیم داد.این حرفها را از خیلی انسانها میتوان شنید و همچین تصوری را از خداوند دارند.حال چرا
باید خداوند همچین شخص سادهای باشد؟آیا خداوند بزرگتر از تمام هستی نیست؟چطوری میتوان در یک
جسم کوچک انسانی جای گرفت؟ و او یک جای خاص را برجسته میکند و در این باره تعلیم می دهد!حتی
او یک چیز عجیب را بیان میکند که ما از طریق جسم و خون او به این راه پیدا می کنیم!درک این
موضوعات خیلی سخت است! فهمیدن این ساده نیست که خداوند در یک انسان خلصه شود.حتی کمتر از
این این است که او با یک نان ساده و شراب به طرف ما آمد و در ما جای گرفت!حال او میخواهد با این
عملها چه کاری انجام دهد؟خداوند ما خیلی بزرگ و قدرتمند است .این به این معنی است که او میتواند خود
را خیلی کوچک کند.او حتی این قدرت را دارد که میتواند بی قدرت شود حتی او این کار را انجام داد.هیچ
کدام از ما حق ندارد بگوید که خداوند آنجا یا اینجا وجود دارد این حق را فقط خود خداوند دارد که بگوید
من کجا هستم و در کجا ساکنم!و او اینجا گفت که من در مسیح مقدس ساکن هستم.من اینجا هستم.من به
وسیله مسیح مقدس در بین شما حضور دارم.خداوند در کنار ما است! خداوند در ما است!
آن زمان که مسیح شخص خود را در عبادتگاهی نمایان کرد و مدت کوتاهی بعد از رستاخیز کردنش
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شاگردان اولیه او در همان عبادتگاه راز و نیاز خود را جشن گرفتند.از آن زمان به بعد روشن شد که فقط
حضور عیسی با آن عبادتگاه در ارتباط نیست بلکه جاهای حضور دارد که کلم او در آنجا وجود دارد!
اربابان و شخصیتهای دست بالی قوم چون خود او را نتوانستند بشناسند همیشه میخواستند شخصیت او را
خورد کنند و رد راه حذف او قدم بر می داشتند.این اتفاق هم تا به امروز تکرار می شود.جای که مسیح
حضور دارد برای خیلی از ایشان زجر آور است.تا به امروز کسانی هستند که به فکر حذف کردن کلیسا
هستند.خیلی ها هستند که نمیخواهند خدا ی خداوند را درک یا قبول کنند.واقعا آیا مسیح با کلمش که
میخواهد به طرف ما بیاید و در ما جای بگیرد باعث اذیت ما می شود!او در جای مزاحم من میشود که من
خود را از خدای او بینیاز ببینم.او فقط باعث مزاحمت بی باوری من می شود.پیغام او همیشه همان است که
او میفرماید .او نمیخواهد ما گم شویم بلکه نجات پیدا کنیم.حتی او در این راه هر تلشی میکند که ما
فرزندان او خوانده شویم و نمیخواهد کسی این شانس را از دست بدهد!حتی روزی که او دردهای این راه
را می شناخت لحظهای هم به چیزی بیشتر از نجات ما فکر نمی کرد.سرور ما عیسی مسیح به فکر خود
نبود بلکه او فقط به فکر نجات ما بود!همانطور که سرور ما عیسی مسیح قلب خود را به اورشلیم گره زده
بود او قلب خود را هم به ما گره زده است.حتی این عمل برای سرنوشت من و تو صدق می کند.یوحنا )_3
 (16میفرماید او نمیخواهد کسی از دست برود و گم شود.البته که کسی بدون او نمیتواند نجات پیدا
کند.اگر ما او را رد کنیم آخرین شانس را برای نجات خود را از دست خواهیم داد!پس باید بارها عیسی
گریه کند زیرا ما ساده این موضوع را درک نمیکنیم و از کنار او می گذریم.
در آخرین روز زندگی مسیح همه چیز روشن میشود که او به طرف ما میآید و در ما جای می گیرد.ما
انسانها این را درک نمیکنیم و او را حذف می کنیم!او از مردگان برخاست و آن زمان باز هم انگشتش را
به طرف ما نشانه گرفت.بعضی موقعها با چشمانی پر از اشک ولی بیشتر با آرزوی پاک میخواهم که در
کنار او باشم.در خود من این احساس را دارم که میخواهم او را رد کنم و بر ضد هر چیزی هستم که خدای
است.ولی در چشمان او و دستهای باز او میتوانم این را بفهمم که من نجات پیدا کرده ام .واین را کسی
نمیتواند از من بگیرد
آمین

