
 

 موعظه ١١.١٢.٢٠٢٢

 

   ، عزيز كليساي

.گذرد می کردم می فکر آنچه از سريعتر زمان  

است  شده تمام سختی به پاييزی تعطيالت  

است،  رسيده فرا کليسا سال پايان  

. کريسمس از پيش دوره آغاز آن با و  

.هستم کريسمس منتظر سختی به من اما دانم نمی آن مورد در شما، مورد در ديگران، مورد در من  

  

.   گرفت ناديده ظهور زمان در حتی توان نمی را اين گير همه بيماری هوا،  و آب بحران جنگ،  

ميشه، روشن برام دوباره بعد  

.است خطر در و پذير آسيب چقدر زندگی  

کنم می فکر گرسنه و زده يخ مردم به وقتی تنها  

.شوم نااميد توانستم می تقريبا   اوکراين، زمستان ميانه در برق و آب بدون  

  و  چين حتی يا افغانستان ايران، مانند کشورها از بسياری در ظلم و اذيت و آزار آزادی، عدم عدالتی، بی از  آگاهی اين، بر عالوه

خودم درماندگی و اند، ديده هوايی و  آب تغييرات از را آسيب بيشترين که کشورهايی در بدبختی پناهندگان، بدبختی  

: شنويم مي را خداوند صداي اينجا در و   

!"بده آرامش من مردم به باش، آرام: "خداوند بلند ندای  

  

( اساسی مقدس کتاب ،11-1 آيه: )شنويم می  اشعيا کتاب 40 فصل عتيق مقدس،عهد  کتاب از ما  

  

  گناهش تاوان و رسيده، پايان به فرسايشطاقت زحمت دوران که دهيد در ندا را او و بگوييد کنندهدلگرم سخنان اورشليم به» 

.  است کرده دريافت دوچندان خداوند  دست از گناهانش تمامی  جهت به که زيرا است، شده پرداخت  

  برافراشته ایدّره  هر کنيد؛  هموار صحرا در ما خدای برای طريقی و سازيد مهيا بيابان در را خداوند  راه: » کندمی ندا صدايی
  و  شد، خواهد آشکار خداوند جالل  آنگاه. گردد هموار هاناهمواری و  صاف، ناصاف   زمين  . گردد پست تَلی و کوه هر و شود

.«  است گفته سخن خداوند دهان که زيرا ديد، خواهند را آن هم با بشر تمامی  

  علف!  صحرا ُگل چون يکسره اشزيبايی و است علف جملگی آدمی»  « کنم؟ ندا چه به: » گفتم!« کن ندا: » گويدمی هاتفی

  اما پژُمَرد،می  ُگل و خشکدمی علف! علفند مردمان که براستی. شودمی دميده آن بر خداوند َدم که زيرا پژُمَرد،می گل  و خشکدمی

 به رسانی،می  مژده که اورشليم، ای و! برآی بلند کوه به آوری،می بشارت که صَهيون،  ای.  ماندمی باقی ابد تا ما  خدای کالم
  يهوه خداوندگار   اينک!« است  شما  خدای  هان،: » بگو يهودا شهرهای به! مترس  و کن بلند را آن! کن بلند را صدايت تمام نيروی

  شبان   همچون او. آيدمی رويش پيش او ُاجرت و است وی  با او پاداش. کندمی  حکمرانی او برای بازويش و آيدمی نيرومندانه
  و کرد، خواهد حمل  خود آغوش در را آنها آورد؛ خواهد گرد بازوانش ميان را هابره و چرانيد، خواهد را خود گوسفندان

.«نمود خواهد رهبری ماليمت با را شيردهندگان  

 

 



. هستی ما ميان در اينجا  تو  

آمين. بده برکت شنيدنمان و گفتار به و بگشا را ما قلب   

!تسلی   

چيست؟ تسلی   

. دارند متفاوتی بسيار تجربيات و ها ايده اغلب مردم  

:پرسيدم اطراف از کمی   

: گويد می جوانی زن  

.اميد  

.آينده به اميد  

دهد  می اميد که است  بخش  آرامش آنجاست،  کسی وقتی  

بيايد  پيش مشکلی اگر است،حتی بخش آرامش نيز ايستند می شما کنار در مردم وقتی  

.بچسبند هم به مردم که دارد وجود اميد اين همچنين  

 از پس دوران در و کردند تجربه جنگ طول در برخی که همانطور شويد، شريک يکديگر با کنيد، کمک يکديگر به ها بحران در

.جنگ  

آيد می بهار زمستان هر از کند،بعد می طلوع جديد روز يک شب، هر از بعد که دهد می يقين نيز اميد   

:گويد می پيرمردی  

بيرونی  نفوذ  طريق از وقتی است  تسلی يک اين او برای  

. يابد می  کاهش زا استرس وضعيت  

پناهگاه  طريق از - بود آرامش دنبال به خودش او  

فکر  همچنين ديگر افراد با يا ايمان در  

. است بخش آرامش باشد بدتر تواند می چيزی اينکه  

.کند تکيه او به بتواند که هست فردی اينکه و   

ام داشته دلداری با که تجربياتی  

:هستند متفاوت دوباره  

. هستم آرامش برای کلماتی فاقد هميشه من  

بود من آشنای حلقه تو بچه يه پيش وقت خيلی  

نوزاد  ناگهانی مرگ- درگذشت بينی پيش غيرقابل کامال   ماهگی چهار سن در  

. بگويد چه او به دانست نمی نااميد مادر پيش رفتم  

نگفتم  چيزی تقريبا   بعد  

.دادم گوش فقط و کردم گريه او با من  

.دادم دلداری او به که بودم کسی تنها من  که گفت من به بعدا    

اند، گفته زيادی کلمات احتمال   همه  

 



: گفت   كسي شايد  

باشند  داشته ديگری فرزند توانند می آنها  

... داشتن ديگه داي دوتا قبال يا  

.  كردم  گوش فقط من اما   

؟ ...دنيا تمام تسلی کجايی  

خوانديم  می را سرود اين قبال ما  

.   هست بيشتري اشتياق هستيم بحران و جنگ با مواجهه در كه امسال خصوص به  

..."کن باز را بهشت ناجی، ای" آهنگ  

شد  ايجاد ساله سی جنگ طول در  

. آزادي برای نااميدانه گريه و تابی بی است،  حسرت  از پر آهنگ اين  

 

:  بپرسيم اينروزا شايد   

   کجاست؟ خدا

دهد؟ نمی اهميتی او آيا  

کرد  فرار همه از بالتر کرد، فرار يا  

است؟ شده چه او دنيای  

. کنم درک را آن توانستم می من  

بود  خوب خيلی کرد خلق او که چيزهايی همه  

!آغاز در زمان، آن در  

.آمد بدبختی و رنج درد، خشونت،  مرگ، سپس و  

کند؟ می فرار گناهکار و شکسته افراد دست از خدا آيا  

   ؟ انسان  هميشگي هاي چرا و  مداوم سوالت

  

!نه: گويد  می مقدس کتاب  

.کند نمی فرار خدا  

.دنيا اين رنج از نه  

بودم دنبالش واقعا   بودم، او دنبال به اگر  

. رنج ميان در کردم، می پيدا همانجا را او آنگاه  

هايم غم و ها رنج ها، شک ها، ترس در  

. آنجاست او که بينم نمی فقط من  

 

 

 



است  وحشتناک خاكستري روزهاي مثل  

؛دسامبر آلود مه روزهای  

  می  من-حال  اين با و دارد، وجود آفتاب و  آبی آسمان نام به چيزی هنوز که کنم تصور توانم نمی حتی بينم، نمی را خورشيد من

.دارد وجود نفوذ قابل غير ظاهر به خاکستری توده آن پشت در اينها همه که دانم  

  

   ؟ چه يعني خدا از تسلی

!"من  قوم آسايش و آرامش"  

   ؟ آمد شد گفته پيش سال  2500 حدود باب ل در اسرائيل بنی شدگان ربوده سر بر چه

. رسد می نظر به نويدبخش بسيار من گوش برای  

:من درماندگی در  

!"من  قوم آسايش و آرامش"  

  

.دهند گوش پيامبران سخنان به خواستند نمی هميشه مثل که اسرائيل قوم اين  

. کنند حل باب ل تهديدآميز برتری با مواجهه در را خود سياسی مشکالت   خودشان  هوش با خواست مي قوم كه بودند رهبران،معتقد  

 

. بگيرم خودم دستان در را ام زندگی توانم می من گفتم چندبار ؛ اينكه مثل درست  

. کند اجرا زندگی  مورد در را ام خودخواهانه عقايد بتواند که ندارم خدا به نيازی من  

 

شد، ويران اورشليم شد، نابود اسرائيل  

. شدند برده بابل  به  و شدند تبعيد در اورشليم بالی طبقات و باهوش طبقه خصوص به و  

شدند بدبختی کل باعث واقع در که کسانی دقيقا   و  

. بودن كنان گريه آرامبی بابل هایرودخانه  کنار در و  

! است شده داده تسلی  وعده اکنون  

  

: شود می آغاز جديد شروعی با تسلی  

! شوند می  بخشيده گناهان همه و گناهكاران همه  

. شود  می جديد کامال   خدا با رابطه  

  

   آن در كه هست سنگفرش من زندگی بيابان در

  اينكه و دارد راه يک خدا حضور

. بگذارم کنار توانم مي را کج و کج شکسته، چيزهای همه  و ام ساخته که مزخرفاتی تمام چيز، همه  

کنم  شادی احساس  توانم می چگونه اما  

   ؟ كنم منتقل را آنها همچنين و



  

!کند نمی تغيير چيز هيچ بالخره  

هستند بحران همچنان ها بحران  

رنج و بيماری اذيت، و آزار عدالتی، بی - شود  نمی تمام سادگی همين به جنگ  

  در طبيعت ناجوانمردانه تخريب زير هوای  و آب و دارد وجود زيادی بسيار افراد برای خشن  واقعيت يک عنوان به سادگی به

ها  قرن حتی ها، دهه طول  

. شد نخواهد خوب ديگر سال  چند است،  کشيده رنج  

  

. است شده  آورده اشعيا متن در تصاوير با زندگی، خود واقع در انسان، اميد و عمل شکنندگی تمام  

: نقطه تا کوير از  

 دميده آن بر خداوند َدم که زيرا پژُمَرد،می  گل و خشکدمی  علف! صحرا ُگل  چون يکسره اشزيبايی و است علف جملگی آدمی"

.!" ماندمی باقی ابد تا ما خدای کالم اما پژُمَرد،می ُگل  و خشکدمی علف! علفند مردمان که براستی. شودمی  

  

آيد  می خدا كه كنيم اميدوار  الن مثل هم زمان آن در را مردم بايد که خوب خبر چه پس  

! اينجاست ما از قبل خدا  

! آزادند هستند، او به متعلق  که کسانی او، قوم و  

انحرافات،  و چرنديات همه از رها  

. است  شده منجر تبعيد به خدا، از دوری به که  

-  است شبان يک مانند خدا آنها برای  

داشتنی  دوست و دلسوز  

خدا، آغوش در امنيت اين نزديکی، اين  

. کنم احساس را آن امروز خواهم می من  

. بدهد تواند می او فقط که دلداری  

. برود راه من با تا هست کسی اينکه از اطمينان  

دهد می گوش من به که ميکنه درک منو کی  

. ميدهد تسلي و ميشنود كه  ما ميان در اوست اينجا فقط   

. است شده  محسوس و نمايان خدا  با عشق از پر عبادت او در آمد انسانها نزد مرد يک عنوان به عيسی  

: است من برای نکته اين اما  

بگيرم جشن را کريسمس  خواهم می چرا  

   ؟ اطرافم های ظلم همه وجود با

  

 آمين


