
 ظهور

 شادمانی و مسرت
راجع خصوصًا کردیم. صحبت عیسی "آمدن" و ظهور موضوع به ما پیش یکشنبه دو                طی
عیسی که هستند هدایایی اینها گفتیم. سخن عشق و سرور و شادمانی آشتی، و صلح امید،                  به

  به ما بخشیده، می بخشد و خواهد بخشید.

 اشعیا ٩: ۶

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

 مسیح نجات دهنده همان کسی است که آمده، هست و قرار است بیاید.

 متی ٢: ١-٢
چند مجوسی ناگاه یافت، توّلد یهودیه بیتْ َلِحم در پادشاه هیرودیِس اّیام در عیسی چون و ١                 

 از مشرق به ُاوْرشلیم آمده، گفتند،

برای و دیده ایم مشرق در را او ستاره که زیرا است یهود پادشاه که مولود آن کجاست ٢                   
 پرستش او آمده ایم؟

 متی ٢: ١٠
 ١٠  و چون ستاره را دیدند، بی نهایت شاد و خوشحال گشتند

 

ستمگر و کافر حاکمان ظلم از را ما و رسد می راه از ما منجی و مسیح ما پادشاه ،                      سرانجام
  رهایی می بخشد.

 متی ١١: ٣

 ٣  بدو گفت، آیا آن آینده تویی یا منتظر دیگری باشیم؟
 

و جنگ زمین، کره شدن گرم فقر، از را ما تا است منجی یک دنبال به ما امروز                    دنیای
آزادی دنیای گردد؟ بازمی آزاد دنیای به مسرت و شادمانی آیا برهاند. فاجعه و                مصیبت
از آزاد دنیایی جنسی، کشی بهره و کشی برده از فارغ دنیایی کودکان، از کشی برده                  بدون
و خودخواهی بدون جهانی انحراف، و عدالتی بی از فارغ مالی، کشی حق و ستم و                  ظلم
نجات اهریمنی اعمال و تاریکی نفرین از که دارند شکایت و گله مخلوقات تمام ... و                  خشم
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جایگاه در تا است آن تشنه ما دنیای و ما، شهر ما، ملت که است چیزی همان آزادی                    یابند.
  درست خود با صلح و آرامش و شادمانی قرار گیرد.

 یوحنا ۶: ١۴
 ١۴  و چون مردمان این معجزه را که از عیسی صادر شده بود دیدند، گفتند که این البّته

 همان نبی است که باید در جهان بیاید!

 

که کردند مشاهده را هایی نشانه و دیدند، را عیسی کارهای و آثار مردم وقتی حال، این                   با
و مسیح همان پیامبر این که داشتند اذعان کرد، می او پیامبری رسالت تکمیل بر                 داللت

  منجی است.

تضمین را مجددش بازگشت و گفت سخن پیروانش با شود، کشته اینکه از قبل دقیقا                 مسیح
خواهد باز ستاند نخواهد ما از را آن کس هیچ که مسرتی و سرور با که داد اطمینان و                     نمود

  گشت.

 یوحنا ١۶: ٢٠-٢٢
 ٢٠  آمین آمین به شما می گویم که شما گریه و زاری خواهید کرد و جهان شادی خواهد

 نمود. شما محزون می شوید لکن حزنشما به خوشی مّبدل خواهد شد.

 ٢١  زن در حین زاییدن محزون می شود، زیرا که ساعت او رسیده است. و لیکن چون طفل
 را زایید، آن زحمت را دیگر یاد نمی آورد به سبب خوشی از اینکه انسانی در جهان توّلد

 یافت.

 ٢٢  پس شما همچنین اآلن محزون می باشید، لکن باز شما را خواهم دید و دل شما خوش
 خواهد گشت و هیچ کس آن خوشی را از شما نخواهد گرفت.

 

 عیسی واسطه و میانجی این شادمانی و مسرت بوده و هست

آید. می که هستیم نهایی و پایانی مسرت میانجی و واسطه مسیح" "تجسم عنوان به                 ما
وظیفه شدگان خوانده و رسوالن مسیح، تجسم مسیح"، "پیروان عنوان به تو و من                امروزه،

  داریم تا کار مسیح را بر روی زمین به پایان برسانیم.

Come and I will make you fishers of men! 

را تو می دهم، تعلیم تو به میکنم، فراهم را آسایش و رفاه وسایل کنم، می مجهز را تو                    من
راجع فراوان عزیزان با ما کنم. می عطا تو به باشی داشته نیاز هرچه و کنم می                   راهنمایی

  به انجام و تکمیل رسالت مسیح در وجودتان سخن گفته ایم.
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سرمایه شما قلبهای در القدس روح طریق از عشق و سرور و شادمانی صلح،                امیدواری،
با شما شدن یکی و اتحاد حاصل که ثمره ای با را مسیح دنیا است. شده سرازیر و                   گذاری

  اوست می شناسند.

و است ضروری حل راه و ُمسری ما دنیای برای سرور این و آرامش و صلح این امید،                    این
 دلیل روشنی برای فصلی است که در آن جشن می گیریم.

 مکاشفه ١: ٨

قادر می آید، و بود و هست که خدا، خداوند آن می گوید آخر، و اّول یا، و الف هستم من ٨                     
 َعَلی اِالطالق.

  
دچار هیچگاه ندارد، راه او در ناتوانی و ضعف ندارد، نهایتی هیچگاه است. ابدی وجود                 خدا

  نقص و کمبود نیست. او سرور و شادی ازلی و ابدی است.

 

 این شادمانی و شادی
 چرا؟

 چرا شادی و شادمانی پدید آمد و چرا ما بدان نیازمندیم؟

 یوحنا ٣: ١۶-١٧
 ١۶  زیرا خدا جهان را اینقدر محّبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان

 آورد، هالک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.

 ١٧  زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا به وسیلهٔ او
 جهان نجات یابد.

 کولوسیان  ١: ١١-١۴

 ١١  و به اندازهٔ توانایی جالل او به قّوت تمام زورآور شوید تا صبر کامل و تحّمل را با
 شادمانی داشته باشید؛

 ١٢  و پدر را شکر گزارید که ما را الیق بهره میراث مقّدسان در نور گردانیده است،

 ١٣  و ما را از قدرت ظلمت رهانیده، به ملکوت پسر محّبت خود منتقل ساخت،

 ١۴  که در وی فدیهٔ خود، یعنی آمرزش گناهان خویش را یافته ایم.

 برای این سوال باید ببینیم که چه کسی این تصمیم را گرفته و دلیلش چه بوده.
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 ١۵  و او صورت خدای نادیده است، نخست زادهٔ تمامی آفریدگان.
 ١۶  زیرا که در او همه چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است از چیزهای
 دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاسات و قوّات؛ همه به وسیلهٔ او و برای او آفریده

 شد.
 ١٧  و او قبل از همه است و در وی همه چیز قیام دارد.

 ١٨  و او بدن یعنی کلیسا را سر است، زیرا که او ابتدا است و نخست زاده از مردگان تا در
 همه چیز او مقدّم شود.

 ١٩  زیرا خدا رضا بدین داد که تمامی پُری در او ساکن شود،
 ٢٠  و اینکه بوساطت او همه چیز را با خود مصالحه دهد، چونکه به خون صلیب وی
 سالمتی را پدید آورد. بلی به وسیلهٔ او خواه آنچه بر زمین و خواه آنچه در آسمان است.

 ٢١  و شما را که سابقاً از نیّت دل در اعمال بد خویش اجنبی و دشمن بودید، بالفعل مصالحه
 داده است،

 ٢٢  در بدن بشرِی خود به وسیلهٔ موت تا شما را در حضور خود مقّدس و بی عیب و
 بی مالمت حاضر سازد،

 

 چرا چنین لذت و سروری به انسانها پیشکش شده؟

و شادمانی این کنیم. برقرار درستی ارتباط هستی خالق و پدر با بتوانیم تو و من اینکه                   برای
شرم احساس بدون مقدس خدای تعالی، باری حضرت پیشگاه در بتوانیم تا شده اعطا                سرور

  از گناهان با او ارتباط داشته باشیم.

که او مداوم و احیاگرانه کارهای در و باشیم مسیح تجسم دوباره بتوانیم اینکه برای                 همچنین،
درک و بفهمد را سروری و وجد چنین انسان تا باشیم سهیم دهد می انجام بشریت تمام                   برای

  کند.

 

 این شادمانی و سرور از کجا می آید؟

  از منبع الهی.

 یوحنا  ١۵: ٩-١٣

 ٩  همچنان که پدر مرا محّبت نمود، من نیز شما را محّبت نمودم؛ در محّبت من بمانید.

 ١٠  اگر احکام مرا نگاه دارید، در محّبت من خواهید ماند، چنانکه من احکام پدر خود را
 نگاه داشته ام و در محّبت او می مانم.
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 ١١  این را به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد.

 ١٢  این است حکم من که یکدیگر را محّبتنمایید، همچنان که شما را محّبت نمودم.

 ١٣  کسی محبِّت بزرگتر از این ندارد که جان خود را بجهت دوستان خود بدهد.

 

در او سرور و لذت است. سرور و لذت این هدف الهی منبع با شدن یکی و یافتن                    تطبیق
  وجود ماست تا ما کامل شویم. شادمانی و سرور و لذت از جانب خدا می آید.

 رومیان ١۵: ١٣
 ١٣  اآلن خدای امید، شما را از کمال خوشی و سالمتی در ایمان پر سازد تا به قّوت

 روح القدس در امید افزوده گردید.

 

 این شادی و مسرت چیست؟

 اعمال رسوالن ١٣: ۵٢

 ۵٢  و شاگردان پر از خوشی و روح القدس گردیدند.

 رومیان  ١۴: ١٧

 ١٧  زیرا ملکوت خدا َاکل و ُشرب نیست بلکه عدالت و سالمتی و خوشی در روح القدس.
 

زندگی جزئیات تمام کنترل خدا براینکه مبنی است شده تضمین اطمینان یک سرور و                شادی
خیر به ختم چیزی هر سرانجام که مطمئن قلبی و خاطری اطمینان با دارد، دست در را                   من

  می شود و عاقبت نیکی خواهد داشت. من به سمت عالئم و نشانه ها حرکت می کنم.

 غالطیان ۵: ٢٢
و ایمان و نیکویی و مهربانی و حلم و سالمتی و خوشی و محّبت روح، ثمرهٔ لیکن ٢٢                   

 تواضع و پرهیزکاری است،
 

 شادی و سرور حاصل نزدیکی و یکی شدن و اتحاد با خداست.

 نئیمیا می گوید: “همانا شادی و سرور الهی قدرت توست."

باشد، بودن جدا از وضعیت یک قداست اگر است. مقدس رضایتمندی یک شادی و                شادمانی
عمیق ثبات حالت یک سرور و شادی این اید. یافته نجات آن از و اید افتاده بیرون آن از                     شما

 در مسیح است که به شکل وجد و سرور تجلی یافته است.
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یک حالت، یک موقعیت، به بسته بلکه نیستند پایدار اینها نشئگی... هیجان، رفعت،               
  وضعیت ذهنی، یک شخصیت، یک انتخاب، الگو و چشم انداز است.

و دارد وجود ما در و شده دمیده روح در خدا جوهره از که است قدرتی سرور و                    شادی
دشوار وضعیتهای در را من و بیایم، بیرون خواب تخت از کنم، حرکت من تا شود می                   سبب

  کمک می کند تا از آن خالصی یابم.

است) happiness و joy بین تفاوت به اشاره اینجا در ) خوشحالی و سرور و شادی -                 
لذت و سرور شادی، متفاوت اند. خیلی اما هستند، تجربه برای شگفت انگیزی             احساسات
و هستید اینجا چرا اینکه هستید، آشتی و صلح در درون از خودتان با شما که است                   زمانی
چیزها، بیرون، از افراد و است بیرونی حالت یک خوشحالی درحالیکه هستید،              چگونه

  مکانها، افکار و رویدادها مسبب آنها هستند.

 من چگونه به این شادی و سرور دست می یابم؟

 سوال کنید!

 یوحنا ١۶: ٢۴
 ٢۴  تا کنون به اسم من چیزی طلب نکردید، بطلبید تا بیابید و خوشِی شما کامل گردد.

 

 آن را دریافت کنید!

 افسسیان ٢: ٨
 ٨  زیرا که محض فیض نجات یافته اید، به وسیلهٔ ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش

 خداست،

 

جانب از رایگان هدیه یک کنید. می دریافت ایمان طریق از را منت بی لطف و مسرت                   این
نیستید. جاودان زندگی وارث شما از یک هیچ کنیم. می دریافت ایمان طریق از که                 خداست

  پس از آن لذت ببرید.

 

 

 مزامیر ١۶: ١١

 ١١  طریق حیات را به من خواهی آموخت. به حضور تو کمال خوشی است و به دست
 راست تو لذت ها تا ابداآلباد!
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  ما میزبان وجود او هستیم.

 چگونه در شادمانی و سرور گان به سر ببرم؟

سرور و شادمانی در من که است چگونه میکنم... آغاز مخالف دیدگاهی با همیشه من                 
و وضعیت یک از پایین؟ از یا باال از نگریم؟ می قضیه این به داریم دیدگاهی چه از                    نیستم؟

  محل تعلق به آن نگاه می کنیم؟

از تجربه تان بر دیگران و خودتان به نسبت شما دیدگاه است؛ چگونه شما جهانی                دیدگاه
  شادمانی و سرور تأثیر می گذارد.

سالمتی جسمی، وضعیت دارایی، و اموال مالی، مقایسه بیفتید.. مقایسه تله در شما               شاید
انجام را کار فالن توانستم می اگر یا داشتم... را چیز فالن من اگر که بگویید                  و....مثال

 دهند... یا اگر شبیه فالنی بودم....

) برسد نظر به خوشحالی مثل نیز سرور و مسرت که باشید داشته انتظار شما است                 ممکن
این به مسرت و سرور که شوید تردید دچار شاید بیاید)! نظر به happiness مثل joy                

  علت وجود دارد که وضعیت موجودی که در آن قرار دارید ناامید کننده است.

 یعقوب ١: ٢
 ٢  ای برادران من، وقتی که در تجربه های گوناگون مبتال شوید، کمال خوشی دانید؛

 

 آیا شما درک می کنید که چه کسی هستید؟ (مؤمن)

 چه دارید؟

  آیا می دانیدکه می توانید چه کسی باشید؟ (غیر مؤمن)

 چه میتوانید داشته باشید... یک هدیه رایگان؟

  بله درسته!! مبارزات و کشمکشهای مرا به عنوان شادمانی و سرور به شمار بیاور.

 

 

 اول پترس ١: ٨
 ٨  که او را اگرچه ندیده اید محّبت می نمایید و اآلن اگرچه او را نمی بینید؛ لکن بر او ایمان

 آورده، وجد می نمایید با خّرمیای که نمی توان بیان کرد و پر از جالل است:
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و دارم دوست فراوانش عشق خاطر به را او همچنان ندیده ام، و بینم نمی را او من اینکه                    با
میبرم لذت زندگیم- جاری اموری و کارها ارتباطات، سالمتی، درد، ثروت، کشمکشها-              از

  و مسرورم.

 دوم قرنتیان ٨: ٢

فقر زیادتِی از و گردید ظاهر ایشان خوشِی فراوانِی زحمت، شدیِد امتحاِن در زیرا ٢                
 ایشان، دولِت سخاوِت ایشان افزوده شد.

 

خداست، با منطبق و همراستا که رابطه ای در داشتن امنیت درست، جایگاه در داشتن                قرار
  همان شادمانی و سرور است که از راه ظلمت و تاریکی و انزوا جداست.

نسبت شما که است مسأله این به نسبت شما دیدگاه و وضعیت شما مشکالت حل راه و                   پاسخ
آن از توانید می شما اینجاست. اکنون هم سرور و شادمانی هستید. کسی چه مسیح                 به

 برخوردار باشید. این موهبتی رایگان است.

 یهودا ١: ٢۴

 ٢۴  اآلن او را که قادر است که شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جالل خود شما
 را بی عیب به فرحی عظیم قایم فرماید،

 

زندگی جزئیات تمام کنترل خدا براینکه مبنی است شده تضمین اطمینان یک سرور و                شادی
خیر به ختم چیزی هر سرانجام که مطمئن قلبی و خاطری اطمینان با دارد، دست در را                   من

  می شود و عاقبت نیکی خواهد داشت. من به سمت عالئم و نشانه ها حرکت می کنم.
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