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باالخره تعلق داشتن!

موعظه ی یکشنبه ی  Reminiscereرومیان باب  5آیات  1الی 11
بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شدهایم ،از صلح با خدا كه به وسیل ٔه خداوند ما عیسی مسیح
برقرار گردید ،بهرهمند هستیم  .به وسیل ٔه ایمان به مسیح ،ما وارد فیض الهی شدهایم ،فیضی كه در آن پایداریم و نه
تنها به امید شراكتی كه در جالل خدا داریم شادی میکنیم ،بلكه در زحمات خود نیز شاد هستیم .زیرا میدانیم كه
زحمت ،بردباری را ایجاد میکند و بردباری موجب میشود كه مورد قبول خدا شویم و این امر امید را میآفریند  .این
امید هیچوقت ما را مأیوس نمیسازد ،زیرا مح ّبت خدا به وسیل ٔه روحالقدس كه به ما عطا شد ،قلبهای ما را فراگرفته
است.
زیرا در آن هنگام كه هنوز ما درمانده بودیم ،مسیح در زمانی كه خدا مع ّین كرده بود در راه بیدینان جان سپرد .
به ندرت میتوان كسی را یافت كه حاضر باشد ح ّتی برای یک شخص نیكو از جان خود بگذرد ،اگرچه ممكن است
گاهی كسی بهخاطر یک دوست خیرخواه جرأت قبول مرگ را داشته باشد  .ا ّما خدا مح ّبت خود را نسبت به ما کامالً
ثابت كرده است .زیرا در آن هنگام كه ما هنوز گناهكار بودیم ،مسیح بهخاطر ما مرد  .ما كه با ریختن خون او کامالً
نیک شمرده شدیم چقدر بیشتر به وسیل ٔه خود او از غضب خدا خواهیم رست ! وقتی ما با خدا دشمن بودیم ،او با
مرگ پسر خویش دشمنی ما را به دوستی تبدیل كرد ،پس حاال كه دوست او هستیم ،چقدر بیشتر زندگانی مسیح باعث
نجات ما خواهد شد ! نه تنها این بلكه ما به وسیل ٔه خداوند ما عیسی مسیح كه ما را دوست خدا گردانیده در خدا
شادی میکنیم.
کسی که می خواهد در آلمان زندگی کند باید زبان آلمانی را یاد بگیرد .اما تنها آن کافی نیست .او باید آداب و رسوم
و فرهنگ آلمان را نیز بیاموزد .حتی احتماال باید خود را نیز برای آموزش های جدید دیگری نیز آماده سازد .بنابراین
برخی این مسیر مشغت بار را به پایان رسانده و موفق می شوند .و با این حال  . ...حتی هنگامی که میتوانید به خوبی
آلمانی را صحبت کنید خواهید شنید :کجا آلمانی را یاد گرفته اید که اینقدر خوب صحبت می کنید؟ یا شما واقعا لهجه ی
خاصی دارید و یا حتی می پرسند :واقعا از چه کشوری آمده اید؟ این سواالت دیوانه کننده هستند! در جواب این
سواالت می توان گفت :ما هیچگاه نمی توانیم یک آلمانی شویم .حتی اگر کامال بدون اشتباه آلمانی صحبت کنید نیز
نمیتوانید بگویید که شما یک آلمانی هستید زیرا اصلیت شما چیز دیگری است .اما این مساله هنگامی که کسی مسیحی
می شود چگونه می باشد؟ آیا زبان به خصوصی دارد که می توان آن را یاد گرفت؟ به صورتی که اگر کسی این زبان
را یاد بگیرد دیگر کامال مسیحی شده و دیگر نمی توان آن را از یک فرد غیر مسیحی تشخیص داد؟ و چه کاری باید
انجام داد که مشخص شود که شما کامال مسیحی هستید و دیگران دیگر سواالت احمقانه از شما نکنند؟ آیا برای تک
تک مسیحیان روشی وجود دارد که بتوانند مسیحیت را حفظ کرده و یاد بگیرند؟ هنگامی که دقیق تر به گویش مسیحیان
توجه می کنیم حقیقتا متوجه می شویم که آنان به زبان دیگی صحبت می کنند .برخی می توانند برای هر موردی مثالی
از انجیل را از حفظ بگویند .در برخی دیگر می بینید که آنان بسیار کم و یا حتی به هیچ وجه از کلمات بد استفاده نمی
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کنند .شاید ما باید این لغت نامه ی مسیحی را در ذهنمان ذخیره کنیم تا بتوانیم بهتر به زبان مسیحی صحبت کنیم .اما
در مسیحیان مسایل دیگری به جز زبان نیز وجود دارد .مسیحیان کامال متفاوت عمل می کنند .و حتی در ابتدا باید یاد
بگیرند که چگونه می توانند یک مسیحی باشند .در اینجا آنان  10فرمان را یاد می گیرند و یاد می گیرند که این 10
فرمان خود در  2فرمان اصلی خالصه می شوند :اوال تو باید خدا را باال تر از همه دوست بداری و دوم این که باید
همسایه ی خود را همانند خود دوست بداری .بنابراین برای این که یک مسیحی واقعی شویم باید زبان آنان را یاد
بگیریم و کار های خوب انجام دهیم این طور نیست؟
نه! این مساله به این سادگی نیست! اگر ما مسیحیان به فرض مثال زبان مسیحی را خوب یاد بگیریم و در روز کار
های خوب انجام دهیم تنها قسمتی از مسیر را پیموده ایم و هنوز برای رسیدن به هدف راه طوالنی در پیش داریم.
هنگامی که عیسی مسیح با نیقودیموس فریسی صحبت نمود به او نشان داد که چیز های زیادی باید از پایه تغییر کنند:
ما باید از نو متولد شویم .تولد دوباره به ما نشان می دهد که همه چیز باید کامال از اول شروع شوند .این به این معنی
است که انسان زندگی کامال جدیدی را شروع خواهد نمود .تنها برخی چیز ها تغییر نمی کنند بلکه همه چیز به طور
کامل تغییر خواهد نمود .اما در اینجا مشکل کوچکی وجود دارد .چه کسی می تواند در واقع از نو متولد شود؟ این
سوال نیقودیموس از عیسی مسیح پس از سخنان وی بود! چگونه چنین چیزی ممکن است؟
این سوال کامال روشن بود .این کار به همان اندازه سخت است که مثال خودمان خودمان را از ابتدا خلق کنیم .به
همان اندازه سخت است که خود را قضاوت نموده و انسان جدید و بی گناهی شویم .چنین چیز هایی تنها می تواند
خدایی باشد و از خداوند بیاید .خود خداوند باید این زندگی جدید را به ما هدیه بدهد همان طور که در ابتدای خلقت ما
این کار را کرد .در پاسخ به سوال چه کسی یک مسیحی است تنها باید بگوییم :ما هیچ کاری نباید انجام دهیم .و در
واقع مسیحی بودن بسیار ساده تر از آن است که ما فکر می کنیم .برای این که مسیحی شویم در ابتدا یک بلیط ورودی
از خداوند به صورت رایگان دریافت خواهیم نمود .بدون انجام هیچ گونه کار خاصی از طرف ما! بنابراین عیسی
مسیح برای ما روی صلیب کشته شد هنگامی که ما بی خدا بودیم .و ما می توانیم با این بلیط سربلند به سوی خداوند
گام برداریم .هنگامی که پولس در انجیل رومیان این کلمات را می گوید ما این راحتی و آسونی را برای کسانی که
میدانند این بلیط را دارند و می تواند راحت وارد دنیاای مسیحیت شوند را احساس می کنیم .بنابراین چون از راه ایمان
در حضور خدا نیک شمرده شدهایم ،از صلح با خدا كه به وسیل ٔه خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید ،بهرهمند
هستیم  .ما و پولس درمورد این معجزه تعجب می کنیم .متعجب می شویم که هنوز هم مردم به کلیسای ما می آیند تا
این بلیط ورودی را دریافت نمایند .ما حتی تعجب می کنیم که خداوند این بلیط ورودی را در اختیار ما قرار می دهد
حتی اگر ما اصال الیق آن نباشیم .در کتاب مزامیر عهد عتیق نوشته شده است :ای خداوند ،چه کسی به خیم ٔه مقدّ س
تو وارد خواهد شد؟چه کسی در کوه مق ّدس تو عبادت خواهد کرد؟ و  ! ...مزامیر باب  .15تعجب زده می شویم که
خداوند بلیط ورود به خانه اش را رایگان در اختیار ما قرار می دهد .این چه معجزه ای می تواند باشد که ما بتوانیم
خداوند را ببینیم و با او در یکجا زندگی کنیم؟ بله این به این معنی می باشد که ما در دعا هایمان اجازه داریم نزد
خداوند برویم و او به ما این قول را می دهد که سخنان مارا گوش می دهد .بله ما نمیتوانیم تنها به وسیله ی دعاهایمان
نزد خداوند برویم بلکه باید جامه ای از غسل تعمید که عیسی مسیح به ما هدیه می دهد را نیز به تن داشته باشیم .و
هنگامی که پس از دعایم دوباره به زمین بر می گردم خواهم فهمید که او همیشه و در هر زمان با من می باشد .کسی
که مسیحی است و کسی که غسل گرفته است این عشق خداوند را در دل دارد.
این که خداوند در هر لحظه ی زندگی با ما است به این معنی است که ما زبان و راه جدیدی برای زندگی یافته ایم .از
همه مهمتر ما آینده ای کامال متفاوت خواهیم داشت .حتی شاید مشکالت زیادی در زندگیمان به و جود بیاید .حتی پولس
می فرماید که مشکالت زیادی را در زندگی مسیحی متحمل شده است .اما این مصیبت ها امید و صبر را در ما تقویت
می کنند .آنها به ما یاد می دهند که با اعتماد بیشتر به خداوند نگاه کرده و به سوی او قدم برداریم.
خدای مهربان .ما انسان ها بسیار شگفت زده هستیم که تو اینقدر به ما نزدیک هستی .ما صلح را پیدا کردیم .ما با تو
احساس امنیت می کنیم و عشق تورا لمس نموده و میدانیم که مارا به سمت خوبی ها سوق می دهی .حتی اگر ما نتوانیم
آن را االن حس کرده و بفهمیم .بله هنگامی که حالمان خوب نیست ابتدا به تو مینگریم و روی می آوریم .امید داشتن
اعتقاد داشتن دعا کردن و دوست داشتن .تو به ما یاد دادی که این کار هارا انحام دهیم .توسط عیسی مسیح و در نام او
آمین!

