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 در که آنم بر. است آمده شیپ یمانع بار هر اّما م،یایب نزدتان  که امداشته  آن قصد بارها که دیباش خبریب خواهمینم برادران، یا

  به چه و انیونانی به چه را خود  من. امکرده انیهودیریغ گرید انیم در که گونههمان کنم، برداشت یمحصول زین شما  انیم

  د،یبری م سر به روم  در که زین را شما که دارم اریبس اقیاشت رو، نیا از. دانمیم ونیمد جاهالن به چه و مانیحک به چه بَربَرها،

  سپس  و هودی نخست  آَوَرد، مانیا که  کس هر نجات ی برا خداست قدرت که چرا ستم،ین سرافکنده لیانج از رایز. دهم بشارت

  نوشته چنانکه. است مانیا یۀپا بر انجام به تا آغاز از که رسد،یم ظهور به خداست از که ییپارسا آن ل،یانج در رای ز. یونانی

 .«کرد  خواهد ستیز مانیا به پارسا: » است شده

  1:13-17 انیروم

 

 دعای موعظه 

  نزدیکی ما به خیلی ای خداوند  تو

 بده   اجازه و  کن مالقات  ما با امروز

 . هستیم کر و کورما تو را ببینیم و بشنویم زیرا  که

 آمین

 عزیز  کلیسای 

 .دیگری کشوربری به  اتریش ترک برایکه نبود  طبیعی امر یک این بودم، بچه من که زمانی

 .داشتیم آلمان به سفری برگنتس از

 .کردیم سفر کشتی با را Mainauجزیره به Bodensee دریاچه سراسر ما

 !بود عالی تجربه یک خود قایق با سفر

 میشد رد مرز از آب وسط ییجا هیکه  دانستم ینم یحت زمان آن در کهبود،  دریا مانند تقریبا   آب، وسعت

 بود.   آلمان و شیاتر نیب

 : بود  احساس  این کودک کی عنوان به من یبراآن روز 

 !بمیغر نیسرزم در من یوا

 -  نمیبب را ساحل یها سکونتگاه کردم یسع

 ؟ دارد  شیاتر نسبت به نجایا متفاوتی یزیچ ایآ

 از دور، یک کشور خارجی  اهیگ  و گلپر از  سبز آب وسط رهیجزیک  بعد و

 شدم  دیام نا  کمی من

 -  بود کسانی  واقع دربا اتریش  زیچ همه که

 داشت اتریش  اسکله با یکم تفاوت اسکله

 .کردند یم صحبت زی ن یآلمان مردم برگنتس، در

 -  باشد تفاوتملهجهایشان  که بودم کرده عادت قبال  

 ... نیو در نجایا از متفاوت یلیخوقتی صحبت می کنند  فورارلبرگ و رولیت در گذشته، نیا از

 کردند  یم یبررس دقت به مسئوالن و دادند یم  نشان را خود کارت شناسایی دیبا مادرم و پدر هم باز اما

 بوده ان.  کرده نام ثبت زین برادرم و من ایآ



 حد  از شیب یآگاه فقط

 .بود من یبرا یرگذاریتاث اریبس تجربه

 مرز

 برو  مرز از

 بود یزندگ کننده دیتهد ما کلمه مرز کشور در و جامعه در یبرخ یبرا

 .کن ترک را خانه

 -  بگذار سر پشت را زیچ همه

 ... آشنا طیمح  دوستان، خانواده،

 

 .روند یم ها ناشناخته به پناهنده کی عنوان به

 خطرناک،و  فرسا طاقت سخت،راههای  از پس

 .میرسند  یخارج کشور کی به دکنندهیناام اغلب یسفر با

 یزندگ وهیش  هوا، و آب زبان،: است متفاوت زیچ همه

 ت…یاکثر مذهبفرهنگ و   ،یقیموس غذا، مردم، تیذهن و

 ! است  مرز از واقعی عبور یک این

 . رسد می تحمل قابل مرزهای به اغلب

 !دهد نمی انجام  شادی و  سرگرمی یا از روی دلخوشی  برای را کار این کس هیچ

 است،  مرز از کوتاه سفر یک فقط نیست، عادی سفر یک این

 .  ، نیست هست مرفهانخوش گذرونی که برای  تعطیلیاین یک سفر

 "آمدید خوش" گوید می کسی ندرت به و

 .کنند نمی درک را آنها و هستند متفاوت  بسیار که ترسند می هایی غریبه از فقط هستند، مشکوک بسیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ! مرزی گذرگاه

 

 بود، دوانده ریشه خود ایمان در عمیقا   که)پولوس(  یهودی شائول

 کرد.   می مبارزهمسیحیان  نابودی و اذیت و آزار برای غیرت با او

 گیرد می یاد چشمگیر بسیار اما

 .  نیست  خدا خواست  قطعا   این که

 .گیرد می  نادیده را واحکام خدا  و هم خود ایمان همهستن که  خطرناک اغواگران که بینیم می را ای فرقه عیسی، پیروان درحتی 

 . خوانیم می  9 فصل رسوالن اعمال در که همانطور

  یعنی ژانویه، 25 در ،کند تبدیل غیریهودیان رسول پولس، به را شائول که  با عث شد  اونگرش و دین  تغییر حال، هر به

 . شود می گرفته جشن چهارشنبه،

 :رود می مرزها همه از فراتر پولس و

 او  دقیق تفسیر حدود از فراتر ابتدا

 شود  داده می بشارت شادی به تورات

 عیسی؛ رستاخیز و مرگ

 شد  آشکار  مسیحیت  مرزها سراسر در خوب خبر این با و

 مردمان  از بسیاری به روم، امپراتوری از

 . شناسند نمی را اسرائیل خدای که

 یعقوب  و اسحاق و ابراهیم خدای که

 دارد  وجود مردم همه برای

 .شناختند نیز را اسرائیل بنی علمای و پیامبران

 :است امری نیز سینا در تورات هدیه

 .باشد مردم سایر برای سرمشقی باید خدا احکام اساس بر زندگی و اسرائیل بنی قوم وجود فقط

 :خوانیم  می اند آورده ایمان که که خارج از قوم بودن  افرادی مورد در مقدس کتاب در بارها و بارها

 ،...  روت ایم، شنیده او درباره امروز که نعمان، هاجر،

 .برساند اسرائیل از خارجو غیر یهودی  یهودی جوامع به را بشارت تا رفتمرزها  بیرون واقع در پولس

 . پذیرفتند می را او پیام اشتیاق با که بودند غیریهودیان اناین اغلب اما

 . آید نمی حساب به خداوند  پیشگاه درن ها انسا های تفاوت که رسید نتیجه این به پولوس بنابراین و

 : نویسد می غالطیان به او

 ."باشید زن یا مرد آزاد، یا برده یونانی، یا یهودی که کند نمی  فرقی دیگر"

 رم،  در کلیسایی به ای نامه در همچنین

 کند،  بازدید آن از دارد دوستکه  داند نمی هنوز او که

 : بیند می مردم همه به بشارت رساندن  در را خود وظیفه او

 نیست  مهم - مدیونم همه به من



 . سواد بی یا باشند کرده تحصیل نباشند، چه باشند یونانی چه

   و است زبانها یونانی و کردهتحصیل غیریهودیان همه هایونانی  از او منظور

 معنای به نیز «و بی تمدن  سوادبی مانده،عقب»   معنای به پیش سال  2000 که « بربرها»  با اصل درکه  را هاغیریونانی 

 است معرفی می کند.   بوده تحقیرآمیز

 

 - انجیل شرط و قید بیبشارت 

 است،  نهفته خدا  حصر و حد بی عشق در آن دلیل پولس برای

 دهد  نجات را همه خواهد می که

 . است دور خدا از و گمشده  که

 .گفت « بله»  انسان به عیسی طریق از خدا

 . کند می غلبهشخصیت من  های ضعفها و عدالتی بی ،گناهها ها، شکست همه بر خدا بزرگ" بله" این

  توسط دیگر سوی از اند، گرفته  شکل من انسانی طبیعت توسط سو یک از گذرد می آن در من زندگی که باریکی های محدودیت

 .بقا برای کارها برخی انجام به نیاز دلیل به صرفا   اغلب و تجربیاتاجتماعی، قوانین تربیت،

 . است  دشوار محدودیت این از خروج

 

 .کنم می زندگی شبکه یک در من - نیستم هم جزیره یک من

 . دارم دیگران برای که است زیاد همش مسئولیتروابطی که 

 .کنم فرار موضوع  این از سادگی به توانم نمی من

 

 .داد می آزار را من  جوانی دوران از مشکل این

 دارد وجود تقاضا با همراه شاگردی، به عیسی دعوت

 نکنی  نگاه عقب به هرگز و کنی رها را چیز همه

 همه چیز خود را رها کرد. پیگیر بود و و  کرد زندگیچطور در مسیح  که بود تأثیرگذاربرای من  بسیار آسیزی فرانسیس

 کنم.   غلبه شده داده های محدودیت بر تا کرد دنبال بایدکنم  نمی پافشاری عیسی دعوت در اندازه همان به من اگر

 کند؟  استفاده من از بتواند واقعا   خدا که جایی بروم و

 

 !کرد را کار این هم پلوس

 افتاد راه به خوب خبر این از زده هیجان

 است،  این در خدا قدرت که است کرده تجربه او زیرا

 دهد می نجات را همه که

 -  است مقدس کتب دارای که  مؤمن یهودی یک عنوان به او

 .خواند می دقت با نیز را انبیا کتابهای  اماو آشنا شده  نامه آیین سیزده  و ششصد با

 . ترداده شده است فشرده ها  دستورالعمل گام به گام آن در که



 :خوانیم می میکا کتاب  در که است چیزی این

 کرد آگاه انسان به راخودش  خداوند

 :دارد شما از انتظاراتی چه و است خوب چیزی چه

 ! کنید زندگی خود خدای با دائمی ارتباط در و باشید دوست انسان خود همنوعان با باشید، پایبند قانون به

 : است آمده حبقوق در و

 .برد خواهند ارث به را زندگی صالحان ایمان، خاطر به

 

 خوش انجیل، خبر از بود زده هیجان اینقدرپولوس  چرا که فهمم می ناگهان  من

 . نیست ها دستورالعمل و مقررات همه به مربوط اول درجه در این

 داند  می راپر از اظطراب  و سختگیرانه رعایت نیز پولس

 شوند و تقصیرنمی خطا از مانع احکام

 غیریهودی، چه و یهودی چه مردم، همه واقعا   همه،

 .هستند قایق یک در سواد بی یا کرده تحصیل

 دهد، می سوق مرزها همه از فراتر را پولوس که خبرخوش

 :یابد می نبی حبقوق جمله این در را آن او

 .برد خواهند ارث به را زندگی  صالحان ایمان، خاطر به

 

 دارد؟ معنایی چه هایم محدودیت در من برای این

 ! العاده فوق تسکین یک

 شو،  جدا زندگی از: نیست این خواسته

 ...دهید انجام متفاوت را  چیز همهبلکه 

 

 !شود می داده هدیه عنوان به فقط خدا کران بی عشق

 .کردند اعتماد آن به ابتدا آنها یهودیان، برای ابتدا

 واردان، تازه همه برای سپس و

 .  شناختن را اسرائیل خدای  کههای مختلف  ملل از مردم

 

 

 

 

 

 

 



 ! است من نجات   که  کن، اعتماد او بیکران عشق خدا، هدیه این به

 - است مردم همه برای هدیه این و

 ! استوش انجیل خ خبر این

 کند  می تالش که هر کند، می نگاه که هر

 -  نیکوکاری حقیقت، عدالت، در زندگی

 مسلمان،  یا یوگی بودایی، مسیحی، یا یهودی چه

 … چیزی هر یا

 کند  مالقات را خدا تواند می او

 داشتنی، دوست نهایت بی خدای

 او راه هست .   و

 .هستند او مخلوق مردم همه

 . خداست همه برای او

 ! او فضل اهل بر زمین  بر درود

 

 آمین


