خدا را ملس کنید
موعظه ی اولنی یکشنبه ی بعد از کریسمس
برگرفته از :انمه اول یوحنا ابب  ۱آایت  ۱ایل ۴
در ابب آچنه از آغاز بود و ما آن را شنیده و اب
چشامن خود دیدهامی ،آچنه بدان نگریستمی و اب
دس هتای خود ملس کردمی ،یعین الکم حیات:
حیات ظاهر شد؛ ما آن را دیدهامی و بر آن
شهادت میدهمی .ما حیات جاویدان را به شام
اعالم میکنمی ،که اب پدر بود و بر ما ظاهر شد.
ما آچنه را دیده و شنیدهامی به شام نزی اعالم
میکنمی ات شام نزی اب ما رفاقت داش ته ابش ید؛
رفاقت ما اب پدر و اب پرسش عییس مس یح است .ما این را به شام مینویس می ات شادیمان اکمل گردد.
از زمانیکه انسان وارد زمنی شد متایل شدیدی به ،به دست آوردن و نگه داشنت خویب ها زیبایی ها چزی های میامی و شگتت انگزی
داشت .مردم حارض هستند چه اکرهایی اجنام بدهند ات جوان مبانند؟ آهنا حارض هستند چه اکرهایی اجنام دهند ات سامل مبانند؟ اما هیچ
کس موفق به غلبه بر این عوامل طبیعی منیشود .مهه چزی میگذرد .حیت عشقی که  ۲عاشق نسبت به مه دارند و معتقد هستند که این
عشق ابدی است نزی پس از سالیان سال پری شده و مهراه اب این اشخاص از بنی خواهد رفت .مهچننی این اتتاق برای موارد دیگر نزی
رخ خواهد داد .یک جتربه ی عایل یک کتاب جالب یک کشف هیجان انگزی .مهه چزی متام خواهد شد هامن طور که یک موس یقی
کریسمیس آملاین میگوید :خراب اس باب ابزی به شلک گاو است ،خراب اس باب ابزی به شلک گوستند است ،خراب ترومپت زیبای
اس باب ابزی است و اگر مهه ی این مسایل به این جور چزی ها خمت میشد مشلکی نبود .اما متاستانه زیر درخت کریسمس چزیهای
بیشرتی به ج چند تکه اس باب ابزی خراب می ابشد .مغ انگزی تر از مهه این است که زندگی ما هامنند یک اکدوی اس تتاده شده و
خراب نزی زیر درخت کریسمس قرار دارد.
وقیت یوحنا در موعظه ی ما از او خسن میگوید که در آغاز او بود و او زندگی هست و بود و حیت او می فرماید که ما این هدیه را
میتوانمی ملس کنمی و چبش می بنابراین او میخواهد ما را بس یار ساده آگاه سازد که چه چزیی بیشرت و هبرت از امید ها و آرزو های ما وجود
دارد .این مجهل از یوحنا به مانند یک س تاره ی نوراین در متام توارخی هجان می درخشد و هیچگاه قدرت خود را از دست خنواهد داد.
اینگونه لکامیت بودند که ه اران سال ابعث جنات جان مس یحیان از آزار و اذیت ها شدند .این لکامت هستند که میتوانند مردمان فقری و
کساین که دیگر امیدی به زندگی نداشتند را از فقر و مرگ جنات داده و امید به زندگی و آینده را به آانن برگردانند .این الکم بود که در
کنار چشمه ای در سامرا قلب زن سامری را لرزاند که عییس مس یح میترماید :هرکس از این چشمه آب بنوشد هرگ تش نه خنواهد
شد .این لکامت امروزه نزی پس از مدت کواتهی از کریسمس در قلب های ما را مزینند مارا بیدار میکنند و آسامن روشن و ابدیت را به
ما نشان می دهند که برای ما حمیا شده است .معج ه ی کریسمس این است که این ابدیت بس یار به ما ن دیک شده است .در اینجا
دارمی :آن کودک درمیان مردمان فقری و بیچاره بود و هامان او آفریننده ی هجان بود .هامن طور که در گهواره بود به عنوان عییس مس یح
ماموریتش را آغاز منود .از طریف برای جنات مردم از دوزخ آمده بود و از طرف دیگر بر روی صلیب جان ابخت و مرد و حیت

صلیب و وس یهل ی مرگش را خود به تنهایی به دوش کش ید .متام این مسایل بس یار فرشده در عییس مس یح وجود داشتند .و دقیقا در
این جتارب ما خود را در زندگی روزمره پیدا خواهمی کرد .اگر من اببت چزی های فاین که هجان به من میدهد رجن بربم پدرم عییس مس یح
نزی مهراه من رجن خواهد برد .وقیت که من مریض و انتوان هس مت او دست های دلسوزانه ی خود را به من میدهد .هیچ کس منیتواند این
مسایل را به خویب درک کند الا عییس مس یح .و هنگامی که آخرین نتس های زندگامین را میکش می او به ما بس یار ن دیک است و اب
ما ارتباط دارد و زندگی ابدی را در مقابل چشامن ما ترس می میامنید .وفیت به خسنان یوحنا توجه میکنمی پیش خود می گویمی چگونه کیس
میتواند اببت این گونه مسایل متعجب شود .ما آهنا را اب گوش های خود شنیدمی اب چشامن خود دیدمی و اب دست های خود احساس
منودمی.
زندگی برامیان روشن شده است زندگی ما از آغاز و ات کنون زندگی ابدی است مهراه اب خدای پدر .اب لکامت یوحنا این را احساس
خواهمی کرد که :کیس وجود دارد که خدا را دیده است .تومه نیست روای نیست  ...نه خدایی است که خود را نشان داده و از آسامن به
زمنی آمده است .و نه تنها بر روی زمنی بلکه به قدری ن دیک که میتوامن او را بش نوم ببیمن ملس کمن و بو کمن .میتوامن اب بدن و رومح به
او امیان بیاورم .در متام زندگمی خداوند اب من است .اینکه او از آسامن برای ما بر روی زمنی آمد مکرتین چزیی است که ما انسان ها به
آن نیاز دارمی .دیگر به روای های ش بانه نیاز ندارم که به هر طریقی وعده ی زندگی جاوید را به من بدهد ویل راهی اشتباه ابشد و مرا به
هالکت برساند .احتیایج ندارد که دیگر وسوسه شوم برای این که بیشرت داش ته ابمش زیبا تر و قوی تر بشوم و  . ...هیچ یک از اینها
زندگی ما نیستند .زندگی ما در گهواره قرار دارد .در آجنا خدا در ضعف و تنهایی ما زندگی می کند.
آای میتوانمی بتهممی که یوحنا اب این مجهل ی شاد خود چه چزیی را میخواهد به ما اعالم مناید؟ ما میتوانمی اب او اعرتاف کنمی که خدارا دیده
چش یده و احساس کرده امی ...بهل خداوند وعییس مس یح چه طعمی دارند؟ به نظر مریسد که یوحنا آن را میداند .او در زماین که عییس
مس یح زندگی می کرد مرد و ابال تر از مهه زماین که از مردگان برخواست می زیست و ای اورا مهراهی می منود .یوحنا میگوید :ما به شام
شهادت میدهمی .هامنطور که یوحنا شهادت میدهد که خدا را در عییس مس یح می ش ناسد هامن طور نزی شهادت میدهد که میتواند به
سادگی عییس مس یح را در بنی مردم تروجی دهد .اما این چگونه ممکن است؟ آای عییس مس یح نزی به مانند قهرمان های داس تان های
اترخیی در بنی صتحات کتاب خالصه منی شود؟ نه زیرا طبق فرموده های یوحنا می توان پیی برد که پیام عییس مس یح خییل هممرت وپر
عظمت تر از قهرمان های قصه های قدمیی است که ما به خاطر می آورمی .چزیی که یوحنا برای ما شهادت می دهد دروافع تنها یک
ایدآوری نیست .و حیت یک روش زندگی نزی نیست ک ما مردم او را بنگرمی و در صلح مهراه ابمه زندگی کنمی .نه یوحنا شهادت می
دهد که خود عیسا مس یح بر ما خواهد آمد .این به این معین است که هامن طور که یوحنا عییس مس یح را دید شنید بویید و ملس کرد
ما نزی او را خواهمی دید شنید بویید و ملس کرد .هامن طور که قلبش برای عییس مس یح آتش گرفت قلب ما نزی آتش خواهد گرفت.
بنابراین عییس مس یحی که قبال در قلب وی زندگی می منوده در قلب ما نزی زندگی خواهد منود .ممکن است چشامن ما مهیشه دوابره بر
روی این معج ه بس ته مباند .ممکن است که ما آن را اب گوش ها و چشم هامیان نتوانمی درک کنمی .ممکن است ما به هر طریقی از راهامن
منحرف شومی .چقدر خوب است که ما میتوانمی این لکامت را ابر ها و ابر ها بش نومی .چقدر خوب است که میتوانمی عییس مس یح را
در مرامس انن و رشاب درایفت منایمی .چقدر خوب است اگر ما کریسمس را نه تنها یکبار بلکه پس از اجنام این اکر ها ابر ها و ابر ها
در سال جشن بگریمی .این رمحت الهیی است که خداوند خودش را مهچنان به ما نشان میدهد .این لطف خداوند است که مردم چزی
هایی را که از او میبینند را به مردمان دیگر منتقل کنند.

لکامت زندگی که در طی صدها سال به ما رس یده اند به ما متصل هس تتند .در طی این سالها فرهن های تختلتی نزی به ما متصل شده
اند .جامعه ی ما حیت در آسامن نزی می درخشد .دنیوی اخروی و خدایی هر یک جوامعی دارند که ما در پیش روی خود خواهمی
داشت .و چزی خریه کننده این است که :شام اجازه دارید کیس را داش ته ابش ید که خالق آسامن و زمنی است .و او اجازه دارد شام را
داش ته ابشد .شام قسمت هایی از یک زندگی واحد هستید .و این بس یار قوی است که ما در تالطم عشق به خدا متام سعی مان برای
رس یدن به او را بکنمی و در الکممان نلغ می و بگویمی :ما او را دیدمی شنیدمی ملس منوده و چش یدمی .و منی توانمی غری از آن را تروجی دهمی.
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