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 بسته بندی یک کاال یا مواد داخل آن؟

 خطبه هفته چهارم قبل از امدن عیسی

 22-18.  1دوم قرنتیان 

گونه كه سخنان خدا قابل اعتماد است، گفتار ما نیز همان18

زیرا پسر خدا عیسی مسیح، كه 19باشد. به شما دو پهلو نمی

من و سیلوانس و تیموتاؤس او را به شما اعالم كردیم، 

بوده است. « بلی»هرگز دو دل نبود بلكه بلی او همیشه 

های خدا زیاد باشند همهٔ آنها به زیرا هرقدر كه وعده20

شوند و به این جهت وقتی خدا طور مثبت در مسیح انجام می

خدا، ما 21گوییم. کنیم به وسیلهٔ مسیح آمین میرا ستایش می

أموریت و شما را در اتّحاد با مسیح استوار نموده و م

و خدا ُمهر مالكیّت خود را بر ما 22مقّدسی به ما داده است. 

القدس را به عنوان ضامن همهٔ بركات آینده گذاشت و روح

 در دلهای ما نهاد.

رفته بودم و  آژانس تبلیغاتیدر یکی از روزها من به یک 

در انجا رئیس شرکت می گفت که بسته بندی یک کاال 

ز محتویات داخل ان می باشد. بسیار ارزشمندتر و مهمتر ا

در انجا کارگران خیلی ماهری مشغول درست کردن بسته 

با خود ها و روکش های مدرنی برای کاالها می بودند. انها 

ور می توانند در وعده این را فکر می کردند که چط

صبحانه المانی ها یک تغییر بزرگی ایجاد کنند. در ان 

ی خاصی خبر از لحظه رئیس ان موسسه با یک خوشحال

این کشف خود می دهد. و او می گوید که ما با یک بسته 

بندی خاصی می توانیم این کار را انجام دهیم. او در ادامه 

می گوید که من از این محتویات این مواد غذایی خوشم نمی 

مهم نیستند و من فقط به بسته بندی  ن اصالماید و ان اصال خوشمزه نمی باشد و همچنین اصال سالم هم نمی باشد. ولی اینها برای 

ان فکر می کنم. من در انجا با خودم این فکر را کردم که باید حتما یک فرق بزرگی مابین یک رئیس شرکت با یک کشیش وجود 

 داشته باشد. ریئس یک شرکت تبلیغاتی همیشه به بسته بندی یک کاال می اندیشد ولی یک کشیش فقط به محتویات اهمیت می دهد.

ولی این را باید بدانیم که برای یک کشیش محتویات بیرونی نیز هم مهم می باشد. ما این را در صحبت های پولس می توانیم 

ببینیم و او در خطبه هایش محتویات چیزی را بیان می کند. و در مرکز این موضوع مبحث به صلیب کشیدن عیسی وجود داشت. 

یک چیزی را فراموش می  ، د و زن بیان کند ولی او در بیان محتویات بیرونی اناو می خواست این موضوع را برای یک مر

قرنتیان دیدن می کرد ولی  او خیلی دیر  عاجتماکند. او نتوانسته بود که به قولی داده بود عمل کند او می بایستی برای یک بار از 

یک ساله می بوده است . در انزمان تلفن همراهی نبود که این کار را انجام می دهد و این تاخیر در ان زمان به معنی بازه زمانی 

او بتواند این دیرکرد خودش را توضیح بدهد. و وسایل مثل اسکایپ و غیره وجود نداشت که او بتواند این مشکلش را حل کند. و 

تدا به انها گفته بود که به پیش غیز قابل اطمینان خطاب می کردند. او در اب را بایستی خیلی او را دشنام داده باشند و او اعاجتمان 

رنتیان با ق اجتماعنستند به او ایمانی داشته باشند.انها خواهد امد ولی در ادامه خبر از نیامد خودش را می داد. انها دیگر نمی توا

ی ما بر وسهم باید مثل خودش باشد و او دیگر به ان عیسی و درست نباید باشد. نیز خود گفتند که احتماال این رسالت او هم 

بنویسد. او  به انها ایمان خودش را از دست داده بود پولس سعی می کند که یک نامه دیگری اجتماعنخواهد گشت. برای اینکه این 

بعد از مدت های طوالنی موضوع اصلی را بیان می کند. و تمام این موضوعات به او و یا شخص خاص دیگری برنمی گردد و 

اشد. و در پیش عیسی همیشه شما جواب مثبت دریافت خواهید کرد و او کامال قابل اطمینان فقط موضوع بر سر خود عیسی می ب

 می باشد. 

م خود باد زیرا ما هم از این فکرها در سر خودمان داریم. من نرنتیان و یا شک انها خیلی نادر نمی باشق اجتماعاین سواالت 

یحیانی که چندین بار جنگ های صلیبی را که انجام داده اند ایمان داشته م که من نمی توانم به این مسه اکرد چندین بار این فکر را

من دیگر نمی توانم ،  کشیش ها برخی از با دیدن اعمال بد ه ارمغان نیاورده اند و همچنین باشم. و انها برای ما چیز خوبی را ب

بخاطر اینکه برخی از کشیش ها به کودکان مثال یک کشیشی از مادر مریض من دیداری نکرده است. و یا انها را باور کنم. 

تعرض کرده اند من دیگر به خدا ایمانی ندارم. معموال این اعمال بد انسان ها همیشه بسیار پررنگتر از همه چیز دیده می شوند. 

 بر نمی گردد. تیموتاووس و یا پولس اصال سیلوانوس و افراد بنا شده است ؟ نخیر بلکه موضوع کلیسا به ایا کلیسا بر پایه این

رنتیان این سه مرد را با هم مقایسه کرده باشند. در کلیسا موضوع بر سر یک شخص و یا گذشته گان یا ق اجتماعشاید ان زمان 

اینده گان نمی باشد. و این ها همه محتویات بیرون ان است و مهم فقط محتویات درون کلیسا می باشد. و چیزی که کلیسا خبر از 

https://www.loghatnameh.de/index.xhtml?wordText=%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C&id=28383
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ه صبحانه ناسالم نمی باشد بلکه ان خود عیسی می باشد که همه می توانند به ان اطمینان داشته باشند. پولس ان می دهد یک وعد

 مهر تایید این امر و یا سه دلیل خودش را اینگونه بیان می کند:

رد را کسی مژده خودش را به همه نشان می دهد. شخصیتی که عیسی دا فقط اولی: عیسی یک شخصیت تبلیغاتی نمی باشد و او

نمی تواند به ان تعرضی بکند. کسی در طول تاریخ وجود ندارد که اینگونه از امدن ان در کتاب مقدس پیشگویی کرده باشند. 

پولس به عنوان یک تاریخ نویس دینی این را تاکید کرده است که تمام کالم مقدس به عیسی مربوط می شود. وقتی که ادم با این 

و کار پیدا می کند نمی تواند شگفت زده نباشد. و همه چیز از خیلی مدت ها پیش پیشگویی شده بود . موضوع در عهد عتیق سر 

نسلی که از داوود بوجود خواهد امد ، تولدی از مریم باکره ، مکان تولد یعنی بیت الحم ، سفر با یک االغ، لو دادن عیسی توسط 

االی صلیب بخاطر گناه ما ، رستاخیزکردن او بعد از سه روز و خیلی سکه نقره، کشته شدن او در ب 30اصغر یوتی در برابر 

  چیزهای دیگری که پیشگویی شده بودند و همه انها توسط عیسی ناصری به انجام رسیده بود. 

محکمی قرار گرفته است. من همیشه از شگفتی افراد دومین دلیل: پولس این مطالب را این گونه عنوان می کند که در ما به 

با انها مقایسه کنم زیرا من اشتباهات زیادی را خودم  را ختلف که از عیسی سرچشمه می گیرد می شنوم. ولی من نمی توانم م

دارم. این موضوع را خیلی از افراد بیان می کنند ولی پولس دراینباره قصد دارد به ما بگوید که: عیسی فقط برای افراد خوب 

دارد. حتی برای گناهکاران . او برای مریض ها ؛ ادم های سالم ، افراد الغر ، ادم های چاق نمی باشد بلکه او برای همه وجود 

من می مهر غسل تعمید اعتبار داده شده اند.  مه وجود دارد. و همه این ها با یکهبرای ، پولدارها ، فقرا ، پیر ، جوان ، تنبل و 

ی خودش را انجام داده است. و او اعالم می دارد که برای من همیشه توانم این را بگویم که عیسی در غسل تعمید همه مژده ها

وجود خواهد داشت. ما در برگه غسل تعمید مان یک تاریخ معینی را داریم. مارتین لوتر برای خود این جمالت را با گچ بر روی 

ته شده است و از ان نیرو می گیرد. و خدا میز می نویسد: من غسل تعمید دریافت کرده ام و بدین گونه او با کلمه بله خداوند امیخ

 بر روی او یک مهر تایید زده است و او را تسلی داده است.

روح سومین دلیل مربوط به روح القدس می باشد چیزی که پولس از ان برای ما می گوید می تواند برای ما قانع کننده باشد. 

وقتی که من همچنین مهری در قلب خودم دارم ه های خدا می باشد. القدس در قلب ما داده شده است و ان یک تضمینی برای گفت

پس به این معنی می باشد که این محصول کامال درست می باشد. و من می توانم تمام ارزش این محصول را داشته باشم و از ان 

اشد و یا ان تقلبی و یا خراب استفاده بکنم. و من مطمئن می شوم که ان محصول برای چه چیز است و ان کپی چیزی نمی تواند ب

و این صدا اینگون می باشد: به کالم خدا نمی باشد. روح القدس در من وجود دارد و او پیغام خودش را به من اعالم می دارد. 

و گوش بکن و به ان اطمینان داشته باش. و هر وقت که اگر من به او بنگرم او به سوی من خواهد امد و ندایی به من می دهد. و ا

همیشه می گوید که به سوی خدا برگرد و گناه خودت را اعتراف کن. و به صداهای دیگری که تو را از خدا دور می کند توجه 

نکن. این صدای درونی به مسیحیان همیشه کمک کرده است. انهایی که در زندان ها بودند همیشه با این صدا تسلی گرفته اند. 

دس به همه کمک کرده است. و همه اینها با خواندن کالم خدا امکان پذیر می بوده است و حتی در دشوارترین موضوعات روح الق

افراد ضعیف با خواندن ان بسیار قوی شده اند. و با دعا کردن این عمل انجام می پذیرد. و با گذراندن زمان خود با اعضای کلیسا 

مراسم نان و شراب نیز می بینیم. و از طریق همه اینها روح نیز این امر روی می دهد. همچنین ما این را در مراسم عبادت و 

 القدس به سوی تو می اید و این را می گوید که کالم خدا قابل اطمینان می باشد. 

خصیت تبلیغاتی نمی باشد که یک ش عیسی هد. اینها به ما می گویند کناین سه دلیلی که پولس گفته است کامال قابل اطمینان می باش

نخیر او فقط پیام خودش را می رساند و موضوع عیسی به شخص خاص راد مختلف به میلیون ها پول دست یابند. اف توسط 

دیگری نیز مرتبط نمی باشد. و فقط خود عیسی مهم می باشد و او به تو نیرو می دهد. و ان زمانی که من با دوست خودم درباره 

همه چیز یک کاال به بسته بندی ان مربوط می شود. و فقط ان باید خوب بسته بندی اجناس بحث می کردم ، دوستم می گفت که 

باشد ولی چیزی که ما می دانیم این است که درون عیسی برای ما مهم می باشد و نه چیزی که در اطراف کلیسا رخ می دهد. 

ما خودش را قربانی کرده  عیسی فقط از زندگی صحبت نکرده است بلکه او خود زندگی می باشد. او در حقیقت برای گناهان

   است. و او در حقیقت رستاخیز کرده است. و او در حقیقت روزی برخواهد گشت. بله آمین ای عیسی مسیح . بیا به زودی . آمین


