تیتوس ابب  ۳آایت  ۴ایل ۷
ا ّما چون همرابین و انساندوس یت جناتدهندۀ ما خدا آشاکر
شد ،ما را نه به سبب اکرهای نیکویی که کرده بودمی ،بلکه از
رمحت خویش جنات خبش ید ،به غسل تودل اتزه و نو شدین
که از روحالقدس است؛ که او را بهفراواین بر ما فرو رخیت،
به واسطۀ منجی ما عییس مس یح ،ات به فیض او پارسا مشرده
شده ،بنا بر امید حیات جاویدان ،به واراثن بَدل گردمی.
در تبلیغات ِاداک مرد پریی درحال آماده سازی مرامس خاک
س پاری خودش می ابشد .به این دلیل که تهنا از این راه او
میتواند خانواده ی خود را ببیند .به جای اینکه به تهنایی
کریسمس را جشن بگرید آگهیی ترحمی خود را برای خانواده
خود میفرس تد .بدین ترتیب مهه می آیند و برای آخرین ابر
میتوانند کریسمس را دور مه جشن بگریند .تبلیغ اب حصنه ای
از خوانواده ای خوحشال و درحال ذلت بردن از جشن
کریسمس به پااین مریسد در حایل که مهه ی متاشاچیان
درحال گریه کردن هستند .تبلیغات متاشاچیان را به گریه وامیدارد زیرا که یاکیک ما به هر طریقی کریسمس را اب وطامنن مرتبط میدانمی.
در متام دنیا این مساهل وجود دارد .فرودگاه ها اتوابن ها و قطار ها مملو از انسان هایی هستند که میخواهند به خانه بروند .مرامس عشاء
رابین در شب کریسمس خود به تهنایی رویش برای رفنت به خانه میباشد :نفیس معیق بکش ید ،به موس یقی های قدمیی کریسمس گوش
کنید و خاطرات خوب و زیبای قدمی خود در شب های کریسمس گذش ته را مرور کنید . ...اولنی داس تان کریسمیس نزی اب نوعی از
برگشنت به خانه رشوع میشود .در این داس تان یوسف به شهر پدری خود بیت هلم سفر میکند .بس یاری از ایراین هایی که اینجا مایل
به گرفنت غسل تعمید از ما میباش ند نزی به طریقی در سفر ابزگشت به خانه ی پدری خود میباش ند .هنگامی که عییس مس یح به دنیا
آمد پارس یان جزو اولنی اقوامی بودند که اجازه ی خوش آمد گویی به او را داشتند .پارس یان امروزی نزی کریسمس را اب دس تاین پر و به
مانند پدرانشان در گذش ته جشن میگریند .این نزی رویش است برای ابزگشت به خانه پدری.
چه حایل خواهی داشت در سفر به خانه ی پدریت در روز کریسمس؟ بهل ،ما منیتوانمی از این اجتناب کنمی که لکمه ی وطن مسبب
ایدآوری و حیس انراحت کننده برای ما است .بس یاری از ما مه اکنون از خانه های خود دور هستمی (وطن) .بس یاری از ما دیگر
هرگز منیتوانمی به آجنا اب ابز گردمی .بس یاری وطن خود را اب متام جتربیات بدشان به اید می آورند :جراحات انیش از رضب و ش مت،
جنگ ،وفات عضوی از خانواده ،زندان و  ...بریخ حیس که نسبت به وطن دارند را حیس شبیه به احساس گناه میدانند .این موضوع
را نزی در اولنی داس تان کریسمیس مان میبینمی .در این داس تان یوسفی است که به دلیل این که به مهرسش مرمی شک نکنند میخواهد
او را خمفیانه فراری دهد .به دلیل این که یک پادشاه میخواهد آن فرزندشان (عییس مس یح) را به قتل برساند در نتیجه دس تور قتل عام
متام نوزادان در آن منطقه را میدهد .به مهنی دلیل این خوانواده ی کوچک پس از مدت کواتهی از متودل شدن عییس مس یح جمبور به
فرار از آن منطقه میشوند .فرار از وطن ،هتدید ،آسیب رساندن و هماجرت مهگی نزدیک به یکدیگر هستند .در داس تان های

کریسمیس گذش ته نزی هامنند امروزه این چننی مشالکیت وجود داش ته است.
در اترخی و رابطه ی خداوند اب مردم ات مه اکنون میتوانمی این عنارص را به وضوح ببینمی .در اینجا پدری است به انم خدا اب زمخی
درقلبش به دلیل این که فرزندانش گم شده اند .و چزیی منیخواهد جز این که فرزندانش دوابره به او ابز گردند .و ابر ها و ابر ها این
فرزندان اب یب مییل و نفرت از خود واکنش نشان میدهند .سپس خداوند اکری دور از ذهن های مارا اجنام میدهد .او خود را به شلک
انسان در می آورد .برهنه کوچک و نیازمند .او خود را به دست های انساین می س پارد و رسنوشت خود را به عنوان انسان رمق مزیند.
این است معجزه ی کریسمس.
این که خداوند خود را به عنوان عییس پرس خداوند بس یار کوچک و آسیب پذیر و به شلک انسان در بیاورد بس یار خست است از
نظر درک کردن .انسان ها به این عادت منوده اند که تصور کنند خداوند اب ثروت عظمت و قدریت ابور نکردین از آسامن به سوی ما
خواهد آمد .به مهنی دلیل انسان ها هنوز بر این ابور هستند که اب اجنام اکر های خوب و ای دادن قرابین های بزرگ میتوانند او را
حتت اتثری قرار دهند .سپس خداوند متعال مهه چزی را عوض منوده و خود را به قالب انسان درمی آورد .حال او خود حمتاج است و به
مراقبت یوسف و مرمی نیاز دارد .آای این کودک ابید متام دنیا را جنات دهد؟ در واقع این در درک و فهم انساین ما منی گنجد.
ویل اب این روش خداوند دوست داش تنش را ابر دیگر برای ما اثبات می مناید .اب کودیک به انم عییس مس یح خداوند بلند مرتبه ابر دیگر
مهه چزی را از ابتدا آغاز می مناید .ما از آن کودک چزی بیشرتی برای اثبات وی منیخواهمی .تهنا او از ما میخواهد که اب او ابش می .او
میخواهد که ما به مهراه یوسف مرمی و عییس مس یح در خانه پدرمیان ابش می .کریسمس ،رشوعی جدید است و نشانه ی این کودک،
عییس مس یح نشانه ی حمبت خداوندمان است .در اجنیل تیتوس این رشوع جدید به ش یوه ای تقریبا غری معمول ،به وضوح نوش ته شده
است .رشوع جدید ،حامم تودل دوابره است .در اینجا تیتوس به غسل تعمید اشاره دارد .بس یاری از ما غسل تعمید گرفته امی.
بس یاری نزی نگرفته اند .در مرامس غسل تعمید ما چزیی مشابه به حس و حال کریسمس را جتربه میکنمی .متام چزی هایی که من در
کریسمس برای شام توصیف کردم در مرامس غسل تعمید گرد مه می آیند .غسل تعمید مهچننی سفر خطرانیک است .در آجنا انسان
گذش ته ی من غرق خواهد شد .و از رش ش یطان رهایی خوامه ایفت و به فرزند خداوند تبدیل خوامه شد و ماند .آای فکر می کنید که
ش یطان کودیک را که از دست داده است را رها کرده و دیگر به رساغ او منی آید؟ نه او برای ابز پس گریی آن فرزند اب هر چزیی می
جنگد .اگر جایی درز کند که شام میخواهید غسل تعمید بگریید بریخ از انسان ها در پیی آن میشوند که به زندگی اتن پااین دهند .راه
گرفنت غسل تعمید و پس از آن راهی است بس یار خطرانک .در عنی حال نزی غسل تعمید هامن خانه ی پدری است که به دنبال
رس یدن به آن هستمی .غسل تعمید ورودی است به ملکوت خداوند .خانه ای در آغوش خداوندمان .به مهنی سبب تیتوس در روز
کریسمس آن را به اید ما می آورد .از یک طرف هتدید به مرگ! و از سوی دیگر رمحت خداوند و غرق شدن در او .هامن طور که
قبال خداوند در اسطبل حضور داشت (متودل شدن عییس مس یح دراصطبل) در روز تودل دوابره تو نزی حضور دارد .عییس مس یح تهنا
در یک اصطبل در بیت حلم به دنیا نیامد .نه ،او به سوی تو آمد ات مهه چزیرا در تو نو سازد .به مهنی سبب تو اجازه داری کودک
شوی و مهه چزی را از ابتدا آغاز کین.
ابزگشت به خانه توسط تودلی دوابه بس یار هیجان انگزی و در عنی حال خطرانک میباشد .اما چزیی قطعی است :و آن این است که
خداوند در آجنا مهه چزی را از اول رشوع کرده است ۱۸ .سال پیش توسط تودل فیلیب اب مرییض س ندروم داون من مهه ی این مسایل
را به طور ویژه ای جتربه کردم .مدت کواتهی پس از تودل او ،او به معنای حتت الفظی کوهی از مشالکت برای من به نظر می رس ید.
وقیت کیس او را به آغوش میکش ید نگران این بود که مبادا رس ابزوان و پاهایش کنده شود و بر زمنی بیفتد .مهه چزی به خوابیدن او
بس تگی داشت .یک روز پس از تودل او می ابیست اولنی و خست ترین معل جرایح معرش را جتربه میکرد .و ما این کوه مشالکت را

در سالن انتظار اطاق جرایح اب حضور عده ای از پرس تاران غسل تعمید دادمی .در انم پدر پرس و روح القدس درحایل که اشک می
رخیمت آب را قطره قطره و به آرامی بر روی رس او رخیمت .این تهنا چند حلظه از مشالکیت بود که پس از آن دیگر آن را جتربه خنوامه کرد.
اما این نزی رشوعی جدید ،تودلی دوابره و زندگی جدید بود .آن زیبا و رشوعی جدید بود .مهچننی هامنند زماین که من اب یک مرد پری
وداع گفمت .او  ۶ابر در آخرین مرامس عشاء رابین دعا کرد .و ابرها و ابرها خداوند اورا اب ندایی در قلبش شگفت زده کرد .و اما آخرین
ابر! هنوز مه میتوا م آن حلظه را دقیقا به خاطر بیاورم .در آخرین نفس هایش خرس ند بود و اب چشمهایی که تند تند پلک مزیدند فرمود:
بالخره رس یدم! بالخره به خانه ی پدرمی رس یدم .اکش بتوانمی مهه ی ما کریسمس و غسل تعمیدمان را اینگونه به اید داش ته ابش می! از
یک طرف ذات انساین در بند هس یت  ...و در این جا خداوند چزی جدیدی را آغاز می کند :انسان توسط ذات کوچکش که در این
دنیا اب مشالکت مواجه میشود در آخرت در خدا غرق خواهد شد .و خانه ی پدریش را پیدا خواهد کرد .عییس مس یح در زندگی خود
اب این مشالکت خانه ای ساخته و در آن زندگی میکند .بالخره مانزی برای آخرین ابر به خانه خواهمی رفت .برای آخرین ابر در این
زندگی خطرانک نفس خواهمی کش ید .و خداوند در این روز کریسمس به ما وعده داده است که خداوند مارا در خود اش باع خواهد کرد.
و صلح خداوند که ابال تر از فهم و درک ما است اعامل و غلب مارا در عییس مس یح حفظ کند .آمنی.
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