
 ظهور هفته 2

 صلح

 
 اشعیا ٩: ۶-٧

 ۶  زیرا كه  برای  ما ولدی  زاییده  و پسری  به  ما بخشیده  شد و سلطنت  بر دوش  او
 خواهد بود و اسم  او عجیب  و مشیر و خدای  قدیر و پدر سرمدی  و سرور سالمتی 

 خوانده  خواهد شد.

 ٧  ترّقی  سلطنت  و سالمتی  او را بر كرسی  داود و بر مملكت  وی  انتها نخواهد بود تا
 آن  را به  انصاف  و عدالت  از اال´ن  تا ابداال´باد ثابت  و استوار نماید. غیرت  یهوه 

 صبایوت  این  را بجا خواهد آورد.

 

مسیح عیسی تولد رسیدن فرا مناسبت به را هفته این یکشنبه جمله از یکشنبه                سه
  تبریک می گوییم و جشن می گیریم.

برای گرفتن جشن از منظور که کنیم یادآوری خودمان به ما که است زمانی                اکنون
  بزرگترین هدیه الهی که به بشریت عطا شده چیست.

فردا و امروز برای بلکه نیست آمده دنیا او که سالی و روز آن برای فقط جشن این -                   
  نیز هست.

ارمغان به امید آیندگان برای و رحمت و شفا خود با گذشته از هم هنوز عیسی -                 
  می آورد.

  یکشنبه گذشته ما به مساله امیدواری پرداختیم.

به که هستند شان عهد به وفای دنبال به و اند شده آزاد و رها که کسانی برای                    امید
  نسلهای گذشته نوید داده شده بود. حاال امید آمده است.

معنای و فراوانی شفا، آزادی، جستجوی در ما نیز امروزه من، و تو برای                امید
 زندگی هستیم. این امید همان مسیح درون شماست. امید یک چشم انداز نیست.

(مسیح) او جستجوی در پشتکار با که کسانی دهنده پاداش که است بزرگی امید                چه
بر جالل و عزت تاج که دخترانی و پسران عنوان به شما به و اند بازگشته اند                   بوده
زیبا شکلی به که است مرگ از پس زندگی پاداش این می دهند، پاداش دارید                سر

  برای عروس و داماد در شام ازدواج مهیا شده است. امید در راه است.
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 امیدی که گذشته شما را آزاد می سازد، به حضور شما قدرت می بخشد و آینده تان را
  در بهشت و نزد خداوند تضمین می نماید.

 امید آنجایی است که ایمان متولد می شود. ایمان جوهرة چیزهایی است که برای
 بدست آوردن آنها امید دارید.

است. التین کلمة یک و شود می مشتق "آمدن" ریشه از (Advent) "ظهور"               واژه
میالدی 1800 در عامه فرهنگ در سپس و میالدی 400 سده اوایل در جشن                این

  وجود داشته است.

و دارد اشاره عیسی آمدن یادبود و جشن به که دارد مذهبی مرجع یک ظهور                 کلمه
نزد او زمانیکه یعنی دارد داللت مسیح عیسی آمدن و بازگشت برای آمادگی به                ثانیًا،

  عروسش بازمی گردد و کلیسا غرق در جالل و شکوه می شود.

 

 در مذهب مسیحیت ما سه بار آمدن مسیح را می بینیم"

 - در قالب جسم به صورت : مسیح، پادشاه، نجات دهنده

 - در قلبهای ما به صورت : تسلی بخش، وابستگان، توانبخش

به دوباره او رسد. فرا موعود زمان که وقتی یعنی آخرالزمان ، در شکوه و جالل با -                 
  شکل پادشاه، داور، حاکم و پاداش دهنده بازخواهد گشت.

 

 امروز ما می خواهیم ابتدا به صلح، سپس شادی و لذت و در آخر به بحث عشق
 بپردازیم.

آن خواهان همه که باشد ذهنی وضعیت و حالت یک تواند می صلح که دانیم                 می
  هستند. هیچ فردی اضطراب، ترس و ناآرامی را دوست ندارد.

ما جهان دارد. نیاز بدان و است آن دنبال به بشریت که است چیزی همان صلح                  حس
گیاهان بخور روحانی، تمرینات یوگا، است. آرامش و صلح جستجوی در             همواره
و جادو آگاهی، ذهن گفتن، ذکر تنفسی، تکنیکهای ذهن، سازی آرام عود، و               معطر

  طلسم همگی نشانه این است که بشر به دنبال تعالی و صعود است.

  همگی ما خواهان رهایی از جنگ، بی عدالتی، گرسنگی، درد و رنج هستیم.

و نزاع نبود به فقط آمده، (shalom) شلوم نام به انجیل در که آنچه یا                 صلح
و تمامیت احیای هماهنگی، و هارمونی فعال تجربة به بلکه نمی شود گفته              کشمکش

  تجربه سعادت خدادادی اطالق می گردد.
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پیش برایمان سئوال این بینیم، می را آرامی ها نا و کشمکشها اطرافمان، دنیای               وقتی
 می آید که آیا اصًال تحقق صلح و آرامش امکان پذیر است.

است. داشته وجود زمین روی بر مادی جسم با مسیح زمانی تاریخی، لحاظ               به
گوسفند برای را آنها بفرستد، اطراف به را حواری اش دوازده او اینکه از قبل                درست
کار تو برای اینها کن، زنده را مردگان بده، شفا را بیماران فرستاد. اسرائیل شده                 گم
آنها زیرا کرد خواهد دریافت را اینها کسی چه که دانی می تو نیست، سختی                 چندان
کشته و مضروب تو آمد، خواهد شکنجه و زجر هستند. جو صلح مردم               پذیرای
مورد من نام خاطر به تو نام و می خیزند پا به یکدیگر علیه ها خانواده شد،                  خواهی

  تنفر خواهد بود.

بترس آنهایی از بکشند. را روح توانند نمی کشتند را تو جسم که آنهایی نترس؛                 اما
را آن کند می پیدا را زندگیش که آنکس هر را. جسم هم و کشند می را روح هم                     که

  گم می کند و هرکس آن را برای من از دست میدهد آن را پیدا خواهد کرد.

 
 متی ١٠: ٣۴-٣٩

بگذارم، سالمتی تا نیامده ام بگذارم. زمین بر سالمتی تا آمده ام که مبرید گمان ٣۴              
 بلکه شمشیر را.

از را عروس و خویش مادر از را دختر و خود پدر از را مرد تا آمده ام که زیرا ٣۵                    
 مادر شوهرش جدا سازم.

 ٣۶  و دشمنان شخص، اهل خانهٔ او خواهند بود.

یا پسر که هر و نباشد من الیق دارد، دوست من از بیش را مادر یا پدر که هر و ٣٧                     
 دختر را از من زیاده دوست دارد، الیق من نباشد.

 ٣٨  و هر که صلیب خود را برنداشته، از عقب من نیاید، الیق من نباشد.

خاطر به را خود جان که هر و سازد هالک را آن دریابد، را خود جان که هر ٣٩                   
 من هالک کرد، آن را خواهد دریافت.

 
نشان این است. شمشیر معنای به "sword" واژة باال متن در کلیدی عناصر از                یکی
به آرامش و صلح خانواده برای یهودی اولیه جامعه در عیسی از پیروی که دهد                 می
شمشیر استعاره صورت به اینجا در که است آن جدایی باعث بلکه ندارد،               همراه

  بکار برده شده.

مادرش از را دختر و پدرش از را پسر نامشهود طور به روحانی شمشیر نوع                 این
و خود مادر با دختر و می كند افتضاح  را پدر پسر، كه  زیرا ۶ :٧ میکاه می کند.                    جدا
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او خانه  اهل  شخص  دشمنان  و می نمایند مقاومت  خویش  خارسوی  با             عروس 
 می باشند.

که است طبیعی راه تنها این کردند، مقاومت او مقابل در ابتدا در عیسی خود                 خانواده
فرد اگر حتی داد ادامه آخر تا را او راه باید شده که هرقیمتی به می گوید                  عیسی
به گرایش خانواده که دارد کاربرد زمانی موضوع این البته کند. ترک را               خانواده اش
را آنها نباید اینصورت در بپذیرد، جدید ایمان با را فرد اگر ولی نپذیرد، را جدید                  دین
افراد است ممکن که آنجایی تا که است این عیسی ظهور نکته تمام زیرا کند                 طرد
با نه اما کند، تقسیم قسمت دو به را دنیا امر این اگر حتی بگروند، او دین به                    بیشتری

  خشونت.

اما کند حکمرانی زمین بر پادشاه عنوان به و بیاید مسیح که پذیرفتند دوباره                آنها
خون و گوشت با بلکه نیست مالت و ساروج و آجر پادشاهی که بودند نفهمیده                  هنوز

  است. این پادشاهی از جنس عدالت، صلح و شادی و سرور در روح القدس است.

 فیزیکی در مقابل روحانی

 
دو از سه و سه از دو باشند، خانه یک در که نفر پنج این از بعد زیرا ۵٢ :١٢                      لوقا

 جدا خواهند شد؛
 

خشونت از عیسی که شود می معلوم تاریخی، هم و ادبی زمینه در هم متن مرور                  با
  یا جنگهای مقدس چشم پوشی نمی کند.

یا عقیدتی موقعیت به دادن شکل برای مقدس کتاب در آیه یک از توانید نمی                 شما
و کنید بررسی را مقدس کتاب متن کل باید بلکه کنید استفاده الهیات به مربوط                 علوم

  در نظر بگیرید.
برای تعبیر اصول مطالعه شامل که مقدس- کتاب تفسیر علم در تامل و تعمق با                 باید

  تمام َاشکال ارتباط کالمی و غیرکالمی است- این مسأله را جستجو و بررسی نمود.
مردم به او اما کند، نمی تأیید را اش خانواده علیه فیزیکی خشونت               عیسی
موعد تا حتی دهد، می هشدار فرهنگی و خانوادگی جدایی احتمال             درخصوص

 مرگ.
 این موضوع به چه معنی است؟

پیروانش به و است نکشیده شمشیر کسی علیه هرگز عیسی که دهد می نشان                تاریخ
را آنها دیگری دلیل هر یا خانواده هایشان مخالفت درصورت تا نداده دستور              نیز

  بکشند.
یک از شاید که کسی و دارد را مسیح از پیروی شایستگی که حقیقی پیرو                 یک
فیزیکی) شمشیر نه و ) کند استفاده اراده اش شمشیر از باید باشد آمده مخالف                خانواده
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نیز این که بردارد- خود با را صلیبش که جایی تا حتی نماید سرکوب را مخالفان                  تا
  مفهوم استعاره ای دیگری برای پیروان است.

او از که کسانی است؛ کرده تقسیم دسته دو به را جهان عیسی که دارد حقیقت                  این
و هستند نور در که کسانی یعنی کنند، نمی پیروی که کسانی و کنند می                 پیروی

  آنهایی که در ظلمت قرار دارند.
نیامده هنوز صلح روح و آمد ابتدا آرامش و صلح واسطه روحانی : مقابل در                فیزیکی

  بود.
وسطی، قرون صلیبیان قسطنطنیه، مانند مسیحیت پوشش تحت های امپراطوری -           

  پروتستانها و کاتولیکها از این شمشیر علیه کافران و علیه یکدیگر استفاده کرده اند.
این عیسی فقط و نیستند- مسیحیت برای بنیادین عناصر آنها از یک هیچ البته، -               
کشیدن شمشیر دینش و پیام اشاعه و گسترش برای هرگز او و است اساسی                عنصر

  را تأیید نمی کند.
 - عیسی تنها کسی است که برای جنبشش کد ژنتیکی تنظیم می کند. (دارد)

ممکن که مبلغی فیزیکی. نه است روحانی شمشیر یک عیسی مانند صلح مبلغ یک -               
  است خانواده و پیوندهای فرهنگی را رها کند.

پیام حامل تا است کرده تجهیز نیز را ما حتی و کرد آماده را حواریونش عیسی اما، -                  
  صلح باشیم.

  فیزیکی در مقابل روحانی: هنگامی که بشریت واسطه صلح خودش با خدا شد
صلح پیشکش های گناهانشان بخاطر تا شد می خواسته یهودی کودکان از تورات              در

  را نزد خدا ببرند تا رابطة عهد و پیمان یا شروط شان را حفظ کنند.
تو اگر و کرد، خواهم عمل پیمانم و عهد به نیز من کنی، اطاعت مرا تو                  اگر
پشت بر خودت که است سنگینی بار و شد خواهی دچار بدبختی به کنی،                نافرمانی

  نهاده ای. اساسًا وضعیتهای گسسته اغلب منجر به تنبیه می شود.
 از خدا متشکرم برای تجسد دادن به عیسی! متشکرم برای وساطت او میان خدا و

 انسان.
باز ما برای راهی او هست. و بود واسطه انسان و خدا بین زمین روی بر                  عیسی
القدس روح وجود در سرور و مسرت و صلح درست، و سالم رابطه یک از تا                  کرده

  لذت جاودان ببریم.
 

 پادشاهی جدید صلح
  

 رومیان  ١۴: ١٧  زیرا ملکوت خدا َاکل و ُشرب نیست بلکه عدالت و سالمتی و
 خوشی در روح القدس.
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بلکه نیست، بیرونی مشاهدات شامل واقعی دین که معناست بدان باال             جمله
خورده مهر ما قلبهای بر که خدا تصویر درست، ارتباط ) است عدالت               دربرگیرنده
از و است صلح با همراه انسان و خدا بین عشق از سالم و درست ارتباط یک                   است).

  درک ما فراتر می باشد و وجد و سرور در روح القدس است.
به تو و من برای را صلح تا شد پیشکش خداوند نزد که بود صلح پیشنهاد آخرین                   او
خدا به مسیح طریق از و کند جدا صلح خودخواهانه مفهوم از را ما و آورد                  ارمغان

  متصل نماید.
  چطور؟ ... عیسی هنوز هم ما را با یاری رسانان مجهز می کند.

 
 یوحنا  ١۴: ٢۶-٢٧

همه چیز او می فرستد، من اسم به را او پدر که روح القدس یعنی تسّلی دهنده لیکن ٢۶                
 را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد.

جهان چنانکه نه می دهم. شما به را خود سالمتی می گذارم، شما برای سالمتی ٢٧               
 می دهد، من به شما می دهم. دل شما مضطرب و هراسان نباشد.

 
را تو که است صلحی است؛ آسمانی پدر و تو بین دهم می اشاعه من که صلحی                   این
مذهبی خدمات مرکز سمت به القدس روح هدایت با را شما و سازد می رها و                  جدا
بشناسند. را عیسی و بیایند که کنید راهنمایی را دیگران نیز شما تا خواند می                 فرا
عیسی توسط که صلحی این توانند نیزمی افراد آن کنید. تکرار و کنید غسل                بشویید،

 حمایت و پشتیبانی می شود را بشناسند.
و کنم جلب آنها به را شما توجه خواهم می که دارد وجود بخش نتیجه صلح نوع                   دو
در را آنها بتوانیم ما تا پردازد می صلح از نوع دو این به خدا که دارم                   باور

 زندگی مان داشته باشیم. صلح و آشتی درونی و صلح با دیگران.
 
 

 صلح درونی: آرامش در یک محیط نا آرام
 

 - صلح و آشتی در درون. آرامش، هماهنگی، تمامیت و فراوانی مقدس.
  - این صلح فقط از داشتن ارتباط با خدا حاصل می شود.

  - او شاهزاده صلح است.
  - مسیح درون ما این صلح را هم در درون ما و هم در دیگران آشکار می سازد.
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نبود فقط آشتی و صلح کند. غلبه شما آرامش و صلح بر نباید نگرانی و اضطراب -                 
  نزاع و کشمکش نیست.

کننده، نگران افکار اگر حتی باشید داشته آرامش و صلح زندگی در توانید می شما -                
می تجربه را مالی ورشکستگی یا بیماری ترس آور، واکنشهای وحشتناک،            احساسات

  کنید.
آرامی را شما من و گرانباران و زحمتکشان تمام ای من نزد بیایید ٢٨ :١١                  متی

 خواهم بخشید.
 

که کسی آید، می خدا جانب از روح در آشتی و صلح این امنیت، و آرامش حالت                   این
احساس چطور بدانید تا گردد می باعث کار این و کند می تنظیم دوباره را شما                  افکار

  کنید و از همه مهمتر سبب می شود تا بدانید که چگونه عمل و رفتار نمایید.
روح و گرداند مقّدس بالّکل را شما سالمتی، خدای خوِد اّما ٢٣ :۵ تسالونیکیان                اول

 و َنْفس و بدن شما تمامًا بی عیب محفوظ باشد در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح.
 

و درد در حتی است. لمس قابل وضعیت یک است، بودن از حالتی آرامش و                 صلح
است من درون در خدا پادشاهی همان آرامش یا صلح حس این دارد. وجود نیز                 رنج
این در من جایگاه صلح، حالت این کرده ام. آشتی خدا با مسیح طریق از من                 زیرا

  پادشاهی است.
 - ارتباط درست، صلح و وجد و سرور در روح القدس است.

مدیتیشن از را آن توانید نمی شما که است درونی آشتی و صلح نوع یک این -                 
  (مراقبه)، یوگا، تمرینات ورزشی، صحیح غذا خوردن یا از طریق دانش کسب کنید.
مسیح، با کامیابی و بودن کامل و کلیت هماهنگی، در اوست: وجود در صلح یا                 َشلوم
پایانی و آغاز پادشاهی این و ندارید احتیاجی که هستید پادشاهی تخت این پادشاه                شما

  ندارد.
تصمیم این توان می کنیم. زندگی آرامش و صلح در که کنیم انتخاب توانیم می                 ما
باشیم. او به اعتماد تسلیم صلح این ایجاد برای تالشی هیچ بدون که گرفت را                 آگاهانه
دهد. می غذا را گنجشکان او و اوست آن از فردا زیرا باشیم او دستان در واقعا                   اما

  این صلحی جدید است.
 

 اشعیا  ٢۶: ٣-۴
 ٣  دل  ثابت  را در سالمتی  كامل  نگاه  خواهی  داشت ، زیرا كه  بر تو توّكل  دارد.

 ۴  بر خداوند تا به  ابد توّكل  نمایید، چونكه  در یاه  یهوه  صخره  جاودانی  است .
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بدون را شما صلح خدای بیاسای. خدا امن آغوش درون در را خود ترس                بدون
  سرزنش و کامل تقدیس خواهد کرد... صلح و آشتی درونی.

 
 اتحاد صلح- صلح با دیگران

 مقدس بادا صلح طلبان
مقدس " 5:9 متیو دهد. می تعلیم مردم به او کند. می موعظه کوه باالی در                  عیسی

 باد صلح طلبان زیرا آنها پسران خدا نامیده می شوند."
تا باشیم صلح در خدا با ما که شود می آغاز درک این با دیگران با آشتی و                    صلح
از مسیح ایم. کرده آشتی خدا با مسیح طریق از ما شویم. نامیده دنیا در طلب                  صلح

  جانب ما با خدا صلح و آشتی کرده است.
جهانی صلح بین تفاوت تعریف بلکه نیست جدایی و گناه با کردن نوازش صلح،                ایجاد
خواهد می صلحی جهان است. بزرگی تفاوت این و توست. درون در مسیح صلح                و

  که از درک تمام افراد عبور کند و درکی فراگیر باشد تا بتواند در آن قدم بگذارد.
پای جا قدم توانید می نتیجه در و کنید می برقرار صلح خدا با مسیح به ایمان با                    شما
ارتباط با دوباره را جهان متحد صورت به القدس روح و جدید انسان بگذارید.                مسیح

  صحیح از صلح با خدا آشتی می دهند.
پایین را شده برقرار ارتباط یک ارزش کار این نیست. صلح ایجاد دیگران               پذیرش
صحیح ارتباط زندگیتان در اینکه مشاهده است. صلح پیام توافق و آشتی              می آورد.
و است جدایی پایان صلح و آشتی کند. می جدید آدم یک به تبدیل را شما دارد                   وجود

  آغاز یکی شدن و وحدت.
انجام طریق از توانید می هدف این به رسیدن برای توانید می شما طلبان:                صلح
ابتدا اما شوید طلب صلح یک مردم به رسانی خدمت و مثبت کارهای از                بسیاری
دگرگونِی و تغییر فرایند که دهد اجازه شما به تا کنید صلح شاهزاده تسلیم را                 خود

  صلح در شما اتفاق بیفتد و او از طریق شما این کار را کند.
دنیایمان و زندگی در را خدا جانب از دوستی و صلح برقرای روح توانیم می                 ما
یک در رابطه یک و شخص یک دهیم، قرار تاثیر تحت را جهان و کنیم                 سرازیر
درون مسیح و صلح میانجی بزرگترین با حاال هستند دور خدا از که آنهایی                زمان.

  شما مواجه اند. او یکی است.
همواره هستید ارتباط در ایشان با که کسانی یا دیگران کردن خراب غیبت،               جدایی،
شناسایی را آنها باید و است شیطان از حمایت و بدبینانه منفی، نیروی از                برخاسته

  کنید.
گاهی بیفتد. بکار شما در کننده جدا صلح دوستی، و صلح مبلغ شمشیر که بگذارید -                

  اوقات نیاز است تا گرد و غبار را از پاهایتان بتکانید و بشتابید.
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  - همدست و شریک در گناه نشوید. شما یک انسان جدید هستید. از آن عبور کنید.
 - من برایتان دعا می کنم که هر کدام از شما افراد صلح جو را بشناسید.

 
 رومیان ١۴: ١٨-١٩

  ١٨  زیرا هر که در این امور خدمت مسیح را کند، پسندیده خدا و مقبول مردم است.
 ١٩  پس آن اموری را که منشأ سالمتی و بنای یکدیگر است پیروی نمایید.

 
ما قلبهای در را اسرار القدس روح شده. ذکر که است روح ثمره سومین صلح -                

  آشکار می سازد.
می تالش او نگذارید، باقی دشمن برای جایی و باشید شجاع و قوی خدا حمایت با -                 

  کند تا شما را فریب دهد و کارها و پیکره واحد مسیح را از ما جدا کند.
پیکره در و کند کار خودخواهانه خواهد می که نشوید درگیر آمیز توهین زبان                با
کنند می تالش که کسانی کلیسا کند می توصیه ما به مقدس کتاب افکند. جدایی                 واحد

  تا آنچه خدا گفته را خراب کنند، دوباره یکپارچه و یکی می کند.
 بیایید دعا کنیم. شاید شما نیز این موارد را تجربه می کنید:

 - نیاز به پذیرش یا تأیید
  - شفای روابط شکست خورده

 - رهایی از دشمنی، حسادت، خصومت و رنجش
 - شاید شما از سکوت خانواده  که نیاز به جدایی دارد رنج می برید.

(غیراخالقی) پورنوگرافی های صحنه یا مواد از استفاده طریق از شما شاید -             
 تسکین و آرامش پیدا می کنید.

  - روح القدس می آید و از طریق هر یک از ما صلح جوی است.
  دعا:

زیبا و مالیم آهنگ یک مانند را من ده، قرار آرامش و صلح وسیله مرا عیسی،                  ای
تنفر هرجا بپاشم، بخشش بذر من تا بگذار هست زخمی و جراحت که هرجا                بنواز.
ایمان، من تا بگذار هست، تردید و شک هرجا بپاشم، عشق بذر من تا بگذار                 هست،
شادی است اندوه هرجا و نور است تاریکی هرجا و امید بذر هست، ناامیدی جا                 هر
بیافرینیم عشق بودی، تو که همانگونه باشیم صلح آور پیام نیز ما تا باشد                بپاشم.
به شادی و سرور و بخشیدی تو که آنگونه ببخشیم امید آفریدی، تو که                همانگونه
ابدی زندگی حاصلش خودمان برای مرگ نمودی. ایجاد تو که آنگونه آوریم              وجود

  است. از تو ممنونم عیسی.
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