
  

  نیآم. روح القدس با ھمھ ما باشد ارانیو عشق بھ خدا و  حیمس یسیلطف پروردگار ما ع

  

  خواھران و برادران عزیز ،

   .است ١٢-۶در آیات ٧، فصل )تثنیھ( کتاب پنجم آفرینش در   متن خطبھ این یکشنبھ

ھ خدایت تو را برگزیده است تااز جمیع شیھو. زیرا کھ تو برای یھوه، خدایت، قوم مقدس ھستی. ۶

خداوند دل خود را با شما نبست و  . ٧قومھایی کھ بر روی زمیناند، قوم مخصوص برای خود او باشی 

 . ٨  شما رابرنگزید از این سبب کھ از سایر قومھا کثیرتربودید، زیرا کھ شما از ھمھ قومھا قلیلتر بود

ست میداشت، و میخواست قسم خود را کھ برای پدران شما لیکن از این جھت کھ خداوند شما را دو

خورده بود، بجا آورد، پس خداوند شما را با دست قوی بیرون آورد، و از خانھ بندگی از دست فرعون، 

پس بدان کھ یھوه، خدای تو، اوست خدا، خدای امین کھ عھد و رحمت خود را  . ٩ پادشاه مصر، فدیھ داد

و آنانی را  . ١٠  میدارند و اوامر او را بجا میآورند تا ھزار پشت نگاه میداردبا آنانی کھ او را دوست 

و بھ ھرکھ او را دشمن . کھ او را دشمن دارند، بر روی ایشان مکافات رسانیده، ایشان را ھالک میسازد

ھ پس اوامر و فرایض و احکامی را ک . ١١ دارد، تاخیرننموده، او را بر رویش مکافات خواھد رسانید

پس اگر این احکام را بشنوید و آنھا را  . ١٢ من امروزبھ جھت عمل نمودن بھ تو امر میفرمایم نگاه دار

نگاه داشتھ، بجا آورید، آنگاه یھوه خدایت عھد ورحمت را کھ برای پدرانت قسم خورده است، باتو نگاه 

  .خواھد داشت

بھ عنوان متن خطبھ بعد آنرا یکشنبھ غسل تعمید است، و  این موضوع گفتمبھ شما کھ االن  ھمانطور من

اما اگر توجھ زیادی . اسرائیل را از عھد خود یادآوری می کند بنی برای شما می خوانم کھ چگونھ خداوند

بھ آھنگ اول کردید، شاید متوجھ شده باشید کھ غسل تعمید در آنجا بھ عنوان میثاق خدا با شخص تعمید 

بنابراین بھ ھمان اندازه کھ شاید در ابتدا بھ نظر می رسد فکر نمی کنید اگر می . ی شوددھنده نیز گفتھ م

برای من مھم  نکتھ  ٣. تعمید رفتار کنید، بھ فکر میثاق خدا با اسرائیل باشید متعھد بودن بھ خواھید با 

 : است

  



  :انتخاب کرده است کوچکاز خداوند   -١

مقدس ، . شود یمتن خطبھ ما شروع م بیترت نیبد . دیخود ھست یخدا خداوند یمقدس برا انسان کیشما 

انتخاب  نیزم یتمام ملل رو انیرا از م لیخدا اسرائ .بھ عنوان متعلق بھ خدا خوانده شده است: یعنی

 نیشما کوچکتر: نھ ، برعکسبوده اند، ، قدرتمند و بزرگ  قوی اریافراد بس نھ بھ این دلیل کھ آنھا . کرد

مھم : ما کامال ً معمول است  یخدا یبرا نیو ا:  دیگو یم لی، خداوند بھ اسرائ دیھ مردم ھستمردم از ھم

 یو برا فی، ضع فیافراد ضع یبرا تیاولو کیخدا : نفر را انتخاب کند  کی ای ملت کیکھ او  ستین

 یا حرفھ یھا از داستان یا کار مانند رشتھ نیا. ھنر غلبھ کردن استفاده میکننداز  یدارد کھ بھ نحو یکسان

 -ھستند  ریپ یلیخ برای بچھ دار شدن  :و سارا میبھ عنوان مثال ابراھ :کتاب مقدس است  یا و حرفھ

بھ فرعون  یناظر مصر کیاز  یبیقتل عج:  یموس ای. شدن بھ مادر اول و پدر اول قوم خدا لیتبد یبرا

اینکھ  ای. خود را آزاد کند یلیاسرائبنی بردگان  دیبھ او اطالع دھد کھ او با یشود تا با مھربان یفرستاده م

 نی، او بزرگتر زیاز ھمھ چ -پسر چوپان  کیاز  شیب یزی، چ شیو برادرھا اھرخو نیکوچکتر - داوود

از ھمھ مردم ،  : عھد جدید در اینجا اضافھ میکنیم از  یگریمثال د و .شود یم لیاسرائبنی پادشاه 

 تیدھد ، مامور یقرار م بیتحت تعق را بھ شدت از طرف خود مورد آزار و یحیجامعھ مس، کھ  ولسس

 بھ برگزیدگانخواست کھ  یم ایخدا کامالً طنز دارد  ای .کند یرا بھ عنوان پولس آغاز م تبلیغ مسیحیت 

 میقدرت خداوند است کھ از آن ترس نیآگاه باشند کھ ا کھو آنھا را انتخاب کرده است کھ ا دخود وانمود کن

: استمورد نظراو احتماالً ھردو  .دھند موفق باشند یکھ انجام م یاگر در کار است کنند ، لطف خدا یم

   .در مورد محافظت از منتخبان خود در برابر تکبر

: انجام شود دیوجود دارد کھ با یکار رایکند ، ز یکل افراد را انتخاب م ایون یک شخص خدا. ٢

اوقات ممکن است در نگاه اول بھ اندازه  یبعض. مرتبط است تیمأمور کیکار ،  کیبا  شھیانتخابات ھم

 یلئبنی اسراپس کار  .ببرد رونیرا از مصر ب لیاسرائ بنی قابل مشاھده نباشد ، کھ قرار است یموس

را  دھم یامروز بھ شما فرمان مکھ  یو حقوق نیو قوان نیپس قوان:  دیگو ی؟ در متن موعظھ ما م ستیچ

 فھی، وظ دانم یتا آنجا کھ من م. شما ، تنھا خداوند است  یکھ خداوند، خدا دیبدان دیو شما با.  دیحفظ کن

خود در جھان و جھان با خدمت بھ او و  پدرانکھ خود را بھ  استآن است کھ تنھا خداوند  یلئبنی اسرا

   .است   نشان داده نینگھ داشتن فرام



انجام داد  لیدل نیبھ ا لیاسرائبنی را با  ثاقیم نیاو ا، ی است سرشار از عشق و وفادار ییخداوند خدا. ٣

خود وفادار است و در  یھا او بھ اجداد خود قول داده و با وعده رایز, را دوست دارد  لیاسرائبنی کھ 

کھ او را دوست دارند و فرمان خود را حفظ  ییھا نوادگان آن یناگسستن وندیخود را بھ پ یوفادار تینھا

کھ از او متنفر ھستند و  یخداوند بھ کسان : یشعر بعد یکوچک برا ادداشتی کی.  دھد یوعده م,  کند یم

مومن ، مھربان و  یبا خدا ییانتقام جو نیرسد ا یبھ نظر نم. پردازد یکشد ، رو در رو م یآنھا را م

فھم  ی، چند کلمھ در مورد چگونگ نیبنابرا. باشدشده ، سازگار  یبھ ما معرف یبخش کھ بھ تازگ ییرھا

: توانند متفاوت درک شوند یم نیدانم کھ آنھا ھمچن یاز کتاب مقدس ، اگرچھ من م ییجملھ ھا نیچن

 یباز دانیم کیمن آن را  -است  لیاسرائبنی مورد  نیدر ا نجایا - ھا تعلق دارد  انسان اخداوند بھ م

حال ،  نیبا ا. میکن یحرکت م ی، عاشقانھ ، در احکام خدا ، در قلمرو زندگ یباز نیزم نیدر ا . نامم یم

ما ، از  ی، برنامھ او برا میریگ یاز خدا فاصلھ م: می، ما در نقطھ مقابل ھست یباز نیزم نیخارج از ا

کھ  دانند یھ ما اکنون ممتن خطب سندگانینو. میشو یاست و وارد حوزه نفرت و مرگ م یعشق ، از زندگ

رشتھ از  کیمن آن را بھ عنوان  . کنند یکھ از مرز عبور م کشد یاست کھ مردم را م یخداوند کس

را  شود یبھ عنوان مثال از خداوند دور م یکھ از عشق و زندگ یزمان دیکھ انسان با نمیب یم دادھایرو

موضوع  نیاما ا. منطقھ مرگ را انتخاب کند  تیتحمل کند و منطقھ نفرت را انتخاب کند و در نھا

نظرات   دیتوان ی، م دیخودتان خواھد بود ، اما اگر شما احساس آن را داشتھ باش خطبھمطمئنا ً موضوع 

  .دیسیبنو را خود

خداوند ما را بھ خاطر شرارت ما پاداش کھ : معناست نیبھ ا ١٠٣كنم كھ مزمور  یم یآور اددر آخری

                  .موافق گناھان ما عمل ننموده و بھ ما بھ حسب خطایای ما جزا نداده استبا ما . دھد ینم

  )١٠آیھ  ١٠٣مزمور ( 

  

 دیغسل تعم تیبرگردم ، چون در نھا دیدوباره بھ تعم خواھم یباالخره ، ھمان طور کھ قول داده بودم ، م          

را کھ خدا  یاگر عھد نیبنابرا . دھد یم دیھا غسل تعم از آن کیکھ خدا با ھر  ستین مانیاز پ شیب یزیچ

و (انجام داده است بدانم  دیکھ با او در غسل تعم یعھد کرده است بخوانم تا در مورد عھد لیاسرائبنی با 

، ) نباشد کسانیعھد  نیاگر ا. (ھمھ خداست نیا رایز دیکار را انجام دھ نیا دیتوان یکنم شما م یفکر م

و ھمھ ، ھرکدام از ما  افتھی دیاجتماع تعم یعنیکرده است  ببدان معناست کھ خداوند ما را انتخا نیپس ا

ما را , بھ ما  حیمس یسیبا فرستادن ع,  کرد یھمچنانکھ او را از اسارت آزاد م .او ما را دوست دارد رایز



اگر آن را  یبماند حت یطرف خدا باق از ثاقیم نیکھ ا میباش دواریام میتوان یما م. نجات داد و آزاد کرد 

ک یما ,  لیاسرائبنی درست مثل , و بلھ . و رحمت  یاست سرشار از وفا ییخداوند خدا رایز.  میبشکن

 . میو ملموس کن تیرو  قابل ایدن نیتا عشق خداوند را در ا:  میمرتبط با انتخابات دار تیمامور

 نکاریا یچطورنمیدانی ؟ است  سخت یلیخ ؟است ادیز یلیخ د؟یندارای  فھیکھ وظ دیکن یمشما احساس 

 ؟ا انجام دھیم ر

وند بالفاصلھ گفت؟ قدرت خدا سچگونھ پول! دیا دهیمناسب رس ی، شما بھ جا دیخوش آمد بھ عرشھ

  ! استقدرتھای ضعیف در قدرتمند

  نیآم. داشتخواھد نگھ  حیمس یسیو آرامش خدا کھ باالتر از ھمھ عقل است ، قلب و ذھن ما را در ع 

  

  

  

  

  

  

 




