Andacht für den 23. August 2020
ﻧﯾﺎﯾش ﮐوﺗﺎه ﺑرای  .٢٣اوت ٢٠٢٠
ﺧواھران وﺑرادران ﻣﺳﯾﺣﯽ ﮔراﻣﯽ!
ﺧﯾﻠﯽ ازﻣﺎ داﺳﺗﺎن ﺣﺿرت داوود را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم .ﮐﮫ ﯾﮏ روزدراورﺷﻠﯾم ﺑروی ﭘﺷت ﺑﺎم ﺧﺎﻧﮫ روﺑروی
ﻗﺻرﺧود زﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎرﺟوان وﻓوق اﻟﻌﺎده زﯾﺑﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد وﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻋﺎﺷق آن زن زﯾﺑﺎ روی ﻣﯽ
ﺷود .وﻟﯽ اداﻣﮫ اﯾن ﻣﺎﺟرا ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺎدﮔﯽ ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد :اﯾن زن ﺟوان ،ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺗﺷﺑﻊ ،ﺻﺎﺣب ھﻣﺳر
ﻣﯽ ﺑود ،وﺷوھروی ﺑﺎ ﻧﺎم اورﯾﺎ ،ﯾﮑﯽ ازﺳرﺑﺎزان ارﺗش ﺑزرگ داوود ﺑود.
در اﯾن ﻣﯾﺎن داوود ﮐﮫ ﻋﺎﺷق اﯾن زن ﺟوان ﺷده ﺑود واﺣﺳﺎس ﻋﻼﻗﮫ اش ﺑﮫ اوﺑﺳﯾﺎرﺑود ﺑطورﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ
ﺗﻣﺎم ﭼﮭﺎرﭼوب اﺧﻼﻗﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﺧودرا ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ،وازھﻣﮫ ﻣﮭم ﺗرﺣﮑم و ﻓرﻣﺎن ﺧداوﻧد را درﻣورد
ﺣﻔظ زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﯾﯽ را ﺑﮫ دﺳت ﻓراﻣوﺷﯽ ﺳﭘرده وﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﺎ اﯾن زن ﺟوان وارد ﯾﮏ راﺑطﮫ ﻧﺎﻣﺷروع
ﮐﮫ درھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ اوزﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑرد ﺷده ،ﺑطورﯾﮑﮫ ﮐﮫ آن زن ازداوود ﺣﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮔردد .داوود درذھن
ﺧود ﺑﮫ طرح ﻧﻘﺷﮫ ﭘﻠﯾدی ﻣﯽ ﭘردازد :ﺑﺎ ﻓرﻣﺎن داده ﺷده از طرف داوود ،ھﻣﺳرﺑﺗﺷﺑﻊ ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﻌدی
ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷود وھم رزﻣﺎن وی ﭘس از ﺣﻣﻠﮫ ﺑطورﻋﻣدی طﺑق ﻓرﻣﺎن از ﻗﺑل داده ﺷده داوود ﻋﻘب
ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐرده و ﺑﻌﻠت آﻧﮑﮫ اورﯾﺎ درﺧط ﻣﻘدم ﺟﺑﮭﮫ ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾد ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود و ﺑﺗﺷﺑﻊ ﭘس ازﮔذﺷت زﻣﺎن
ﻋزاداری ﺑرای ھﻣﺳرﺧود ﺑﮫ ﻋﻘد داوود درآﻣده وھﻣﺳرداوود ﭘﺳری را ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽ آورد.
" وﻟﯽ اﯾن ﮐﺎروﻋﻣل داوود درﻧزد ﺧداوﻧدﮐﺎر ﺑﺳﯾﺎرﻧﺎﭘﺳﻧدی ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد" .درﮐﺗﺎب دوم ﺳﺎﻣوﺋل ﺑﮫ
اﯾن ﺷﮑل اﯾن داﺳﺗﺎن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .راﺑطﮫ ﻧﺎﻣﺷروع وﻋﻣل ارﺗﮑﺎب ﺑﮫ ﻗﺗل – دوﻋﻣل ﺑﺳﯾﺎر ﻧﻧﮕﯾﻧﯽ
ﮐﮫ ﭼون ﺑﺎری ﺑرروی وﺟدان ﺣﺿرت داوود ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮐرد .و ﻣدت زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻧﻣﯽ ﮔذرد ﮐﮫ
داوود ﺑﺎ واﮐﻧش ﺧداوﻧد روﺑرو ﻣﯽ ﮔردد .ﻣن از ﺷﻣﺎ ﺧواھش ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﺗﺎب اﻧﺟﯾل رادردﺳت ﮔرﻓﺗﮫ و
ﺑﮫ اداﻣﮫ ﺧواﻧدن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﺟرا در ﮐﺗﺎب دوم ﺳﺎﻣوﺋل ﺑﭘردازﯾد ،ﺑﺎب  ،١٢آﯾﮫ ١ﺗﺎ .١۵
ﯾﮏ ﺷﺎھﮑﺎرﺑﺎ ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻓﺻﯾﺢ و رﺳﺎ ﮐﮫ ﻧﺎﺗﺎن آﻧرا اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .درواﻗﻊ ﯾﮏ ﺗﺷﺑﯾﮫ ﺑﺳﯾﺎرﺧﺎرق-
اﻟﻌﺎده ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد .ﺑﺎ ﺳﺧﻧﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺟﺳﺗﮫ ،ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﭼطورداوود ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻘﺗدرازﻗوم ﺑﻧﯽ-
اﺳراﺋﯾل را وادارﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ درﻣورد ﺧود داوری و ﻗﺿﺎوت ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑطورﯾﮑﮫ ﺷﺎﯾد اززﺑﺎن ﺷﺧص
دﯾﮕری ﭼﻧدان ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش ﻧﻣﯽ ﺑود .ﺗوﺧود ھﻣﺎن ﺷﺧص ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯽ! ﮐﮫ ھﺳﺗﮫ ﻣرﮐزی اﯾن داﺳﺗﺎن
ﻣﯾﺑﺎﺷد .آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھراس و ﺗرس داوود را ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ،ھﻣﺎن ﻣوﻗﻊ ﮐﮫ وی ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ،ﺗﺷﺑﯾﮫ
آن ﮔوﺳﻔﻧدان داﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯽ ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؟ و اﮐﻧون ﺑﺑﯾﻧﯾم واﮐﻧش ﺧودش را  :داوود ﺧود را
ﮔﻧﺎھﮑﺎر و ﻣﻘﺻر ﺷﻧﺎﺧت .واوﺣرﻓﯽ ﻧداﺷت ،ﺑدون ﭼون وﭼرا ﺧطﺎی ﺧود را ﻗﺑول ﮐرده ،وﺳﻌﯽ ﺑﮫ
طﻔره رﻓﺗن ﻧﻣﯽ ﮐﻧد :ﻣن درﺑراﺑرﺧداوﻧد ﻣرﺗﮑب ﮔﻧﺎه ﺑزرﮔﯽ ﺷدم .وﺑﻌﻠت ﻗﺑول و ﭘذﯾرش ﮔﻧﺎه ﺧود،
اﻣﮑﺎن ﺑﺧﺷش وﻋﻔواز ﺳوی ﺧداوﻧد ﻧﯾزاﻣﮑﺎن ﭘذﯾرﮔردﯾد .ﺑﮫ ھر ﺟﮭت وﺣداﻗل ﺗواﻧﺳت زﻧدﮔﯽ ﺧود را
ﻧﺟﺎت دھد .اﻟﺑﺗﮫ ﭘﺳراو ﺑﻌدھﺎ ﻓوت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻧﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﻧد ﻣن ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﯾﺳﺗم ﭼرا ﯾﮏ ﺑﭼﮫ ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ھدف
اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﯾﯽ و ﯾﺎ ﻣورد ﻣﺟﺎزات ﺧداوﻧد ﻗرارﻣﯽ ﮔﯾرد؛ اﯾن ﻗﺳﻣت از داﺳﺗﺎن ﺑرای ﻣن ﺑﺳﯾﺎرﻋﺟﯾب
وﻏرﯾب وﺗرﺳﻧﺎک ﻣﯾﺑﺎﺷد.
وﻟﯽ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣن ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوم – ﻧﮫ ،ﻣن ﻣﯽ ﺷﻧوم وآﻧرا ﻣﯽ ﭘذﯾرم ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد داوود را
زﻧده ﮔذاﺷﺗﮫ ،زﯾرا او ﺧود را ﮔﻧﺎھﮑﺎرﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد وﺑﮫ آن اﻗرارﻣﯽ ﮐﻧد ،ھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ درﮐﺗﺎب ﺳﺎﻣوﺋل
ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت.
و اﯾن داﺳﺗﺎن ﻗدﯾﻣﯽ ،ﻣﺎ را ﺷﺧﺻﺎ ً ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾرﺧود ﻗرارﻣﯽ دھد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز دراﻏﻠب ﻣواﻗﻊ ﺑﮫ
ھﻣﺎن ﻣوﻗﻌﯾت ﺣﺿرت داوود ازﻗوم ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﻗرارﻣﯽ ﮔﯾرﯾم .زﯾرا ﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﮔﻧﺎھﮑﺎرﯾم و داﯾﻣﺎ در

ﺣﺎل اﻧﺟﺎم ﮔﻧﺎه ﺟدﯾدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎرﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺑراﯾﻣﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﺷود ،ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل
ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﭘﯾﺎﻣﯽ از ﺳوی ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣﺎ رﺳﺎﻧﯾده ﺷود ﮐﮫ ﺑﮕوﯾد :ﺗوآن ﻣرد ،زن وھﻣﺎن ﻧوﺟوان و ﮐودک
ھﺳﺗﯽ!
ﺗوھﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﻣﻘﺎﺑل ﺧداوﻧد اﯾﺳﺗﺎده ،ﺑﺎ ﺑﺎرﺳﻧﮕﯾن ﺧطﺎ ھﺎ واﺷﺗﺑﺎھﺎت وﮔﻧﺎھﺎن ﮐﮫ اﻧﺟﺎم داده
واﻧﺟﺎم ﺧواھد داد .ﭘس ﯾﻘﯾﻧﺎ ﻣﻧظور ،ﺗوھﺳﺗﯽ .دﻗﯾﻘﺎ اﯾن ﻣﺷﮑﻼت وﻣﺳﺎﺋل ﺑﮫ ﺧودﺗووﺗﻘﺻﯾرات وﺷﮑﺳت
درزﻧدﮔﯽ ﺧودت ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .و ﻣﺎ ﺣق دارﯾم ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد داوود درآن زﻣﺎن ھراﺳﻧﺎک ﺷوﯾم .و اﻣﯾدوارم
ﮐﮫ ﻣﺎ دراﯾﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﻣورد ازاو ﺑﯾﺎﻣوزﯾم :درﺑراﺑروﻣﻘﺎﺑل ﺧداوﻧد ﺧود را ﻣﻘﺻر داﻧﺳﺗﮫ  ،وﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎھﺎت
ﺧود ﭘﯽ ﺑرده وآﻧﭼﮫ را ﺑﮫ روی وﺟدان و روح ﺧودﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧد را ﺑﭘذﯾرﯾم.
آن ﻣوﻗﻊ اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود ﺧواھد داﺷت ،ﻣورد ﺑﺧﺷش ﻗرارﺑﮕﯾرﯾم وآﻧرا ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﯾم ،ﯾﮏ
ﺷروع ﺗﺎزه ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ھدﯾﮫ ﺑواﺳطﮫ آن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑروی ﺻﻠﯾب ﺑﺎﻻی ﺗﭘﮫ ﺟﻠﺟﺎﺗﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺷﺗن داد.
درآن زﻣﺎن ھم ﯾﮏ ﻓرزﻧد ﭘﺳردرارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮔﻧﺎھﺎن واﻟدﯾن اش ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت داد .درﺟﻠوی
دروازه ﺷﮭراورﺷﻠﯾم ﭘﺳر ﺧداوﻧد ﺑﺻورت زﻧده ﺑرای ﭘﺎک ﺷدن ﮔﻧﺎھﺎن ھﻣﮫ ﻣﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ،زﻧدﮔﯽ ﺧود را
از دﺳت داد و ﺧود را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣود  ،ﺗﺎ ﻣﺎ زﻧده ﺑﻣﺎﻧﯾم ،ﺗﺎ ﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم و ﺻﺎﺣب آﯾﻧده اﯾﯽ ﺑﺎﺷﯾم.
اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﺗﮑﺎن دھﻧده ﻧﺎﺗﺎن ﻣﺑﻧﯽ ﺑراﯾﻧﮑﮫ " ﺗوﺧود ھﻣﺎن ﺷﺧص ھﺳﺗﯽ" .اﻣروزﺑرای ﻣﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻣﻌﻧﯽ
دﯾﮕری دارد :ﺗو ھﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯽ ،ﮐﮫ ﮔﻧﺎھﮑﺎراﺳت وھﻣواره وﭘﯾوﺳﺗﮫ ﮔﻧﺎھﮑﺎرﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.؛ ﺗو
دﻗﯾﻘﺎ ھﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺳر ﺧداوﻧد ﺑرای ﺗواززﻧدﮔﯽ اش ﮔذﺷﺗﮫ .ﺗواﮐﻧون ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﻣﺟددا ﺑﮫ
زﻧدﮔﯽ ات اداﻣﮫ دھﯽ ،ﭼرا ﮐﮫ ﺑﺎرﺳﻧﮕﯾن ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎن ازروی ﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾم ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷده ودرواﻗﻊ روح و
وﺟدان ﻣﺎ ﺳﺑﮏ ﮔردﯾده اﺳت.
ﺷﻧﺎﺧﺗن وداﻧﺳﺗن ﮔﻧﺎھﺎن ﺧود درﺣﻘﯾﻘت ﺷروع ﺑﺧﺷش وﻋﻔو ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ازﺧداوﻧد ﺧواھﺎن آن ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣﺎ ﻗدرﺗﯽ داده ﺑﻣﺎﻧﻧد ﺣﺿرت داوود ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﯾم :ﻣن درﺑراﺑرﺧداوﻧد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺧﺷش دارم .ازﺟﺎﻧب
او ،ﯾﻌﻧﯽ ﺧداوﻧد ﭼﻧﯾن ﻗدرﺗﯽ ﺑرﻣﯽ آﯾد ،وﺑﺧﺷش وﻋﻔوﻧﯾزاز ﺟﺎﻧب اوﺷدﻧﯽ اﺳت ،واوﺑﺎ دادن ﻗدرت
دراﯾن راه ﺟدﯾد و ﻧو ﻣﺎ را در زﻧدﮔﯽ ﯾﺎری و ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .واﯾن ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺟرﺑﯾﺎﺗﯽ ﺑرای ﻣﺎ ﺧواھد
ﺑود ﮐﮫ دراﻧﺗﮭﺎ ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد! آﻣﯾن
) Liedverse ( EG 293, 1.2
ﺳرود
ﺳﺗﺎﯾش ﮐﻧﯾد ﺧداوﻧد را ،ﭘروردﮔﺎرا ،ای ﺷﻣﺎھﻣﮫ ﮐﺎﻓران / ،ﺳﺗﺎﯾش ﮐﻧﯾد ﺧداوﻧد را از ﺗﮫ ﻗﻠﺑﺗﺎن / ،ﭘس
ﺳﺗﺎﯾش و ﺣﻣد ﮐﻧﯾد اورا  ،ای ﺷﻣﺎھﻣﮫ اﻗوام و ﻣردﻣﺎن / ،او را ﺳﭘﺎس دارﯾد ھﻣﮫ زﻣﺎﻧﮭﺎ / ،ﮐﮫ او ﻧﯾز
ﺷﻣﺎ را اﻧﺗﺧﺎب و ﺑرﮔزﯾده اﺳت  /و رﺣﻣت و ﻓﯾض ﺧود را ﺑﮫ ھﻣﮫ اﺑﻼغ ﮐرده اﺳت  /ازطرﯾق ﻋﯾﺳﯽ
ﻣﺳﯾﺢ ،ﭘﺳرﺧداوﻧد.
ﭘس رﺣﻣت ﺑﺳﯾﺎرزﯾﺎد او  /ھﻣﯾﺷﮫ آن رﺣﻣت ﺑر ﻣﺎ ﺣﺎﮐم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد / ،ﺣﻘﯾﻘت  ،رﺣﻣت و ﻧﯾﮑﯽ او  /ﺑر
ﺟوان و ﭘﯾر ظﺎھرﻣﯽ ﮔردد  /و اداﻣﮫ دارد ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ / ،ﺑﮫ ﻣﺎ رﺣﻣت ات و ﺳﻌﺎدت را ﻋطﺎ ﮐن ؛
/ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﺧواﻧﯾد ھﻠﮫ ﻟوﯾﯾﺎ! ) اگ (١.٢ ،٢٩٣
Gebet
دﻋﺎ
ھم آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﺎ دردرون ﻗﻠﺑﻣﺎن دارﯾم ،ازطرﯾق دﻋﺎ و ﻧﯾﺎﯾش درﺑراﺑر ﺧداوﻧد آﻧراﺑﮫ ﻟب ﻣﯽ آورﯾم،
ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﯾﺎران و ﻧزدﯾﮑﺎن اش آﻣوﺧت:

ای ﭘدرﻣﺎ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎن ھﺳﺗﯽ .ﻧﺎﻣت ﻣﻘدس ﺑﺎد .ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﺗو ﺑرﻗرارﺷود .ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺗواﻧﺟﺎم ﺷود،
ﺑروی زﻣﯾن ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ در آﺳﻣﺎن اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت .ﺑﮫ ﻣﺎ روزی رﺳﺎن دراﯾن روز .و ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎن را
ﺑﺑﺧش ،ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﮔﻧﺎھﺎن دﯾﮕران را ﻣﯽ ﺑﺧﺷﯾم ،ﻣﺎ را از وﺳوﺳﮫ دور ﺑدار ،از ﺷرارت و
ﮐﺎرھﺎی ﺑد .وھﻣﺎﻧﺎ ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺗوﺳت ،و ﻗدرت ﺗو ﺟﻼل و ﺷﮑوه ،ازﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺎ ھﻣﯾﺷﮫ.
آﻣﯾن
ﯾوھﺎﻧس دو ﮐﻼﯾﻧﮫ
Johannes de Kleine

