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Andacht für den 27. SEPTEMBER 2020
ﺷﺎﻧزدھﻣﯾن ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ﭘس از ﺗرﯾﻧﯾﺗﺎﺗﯾس –  .٢٧ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ٢٠٢٠
ﻧﯾﺎﯾش ﮐوﺗﺎه ﺑرای  .٢٧ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر٢٠٢٠
ﻣردی ﺑﮫ ﻧﺎم اﯾﻠﻌﺎزر ،ازاھﺎﻟﯽ ﺑﯾت ﻋﻧﯾﺎ ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن دھﮑده ﻣرﯾم و ﺧواھرش ﻣرﺗﺎ ،درﺑﺳﺗرﺑﯾﻣﺎری ﻗرار
داﺷت وﻣرﯾض ﺑود .ﭘس ﺧواھراﻧش ﺑرای ﻋﯾﺳﯽ ﭘﯾﻐﺎم ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ ﺑﮕوﯾﻧد :ای ﺧداوﻧد "،آن
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗواو را دوﺳت داری ﺑﯾﻣﺎر اﺳت ".وﻗﺗﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﺳﯾد ،ﭼﮭﺎرروزازﻣرگ اﯾﻠﻌﺎزر
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود و او را ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺑودﻧد .اﻣﺎ ﺑﯾت ﻋﻧﯾﺎ ﺗﺎ اورﺷﻠﯾم زﯾﺎد دور ﻧﺑود وﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺳﯽ دﻗﯾﻘﮫ ﺑﺎ
اورﺷﻠﯾم ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷت .و ﺑﺳﯾﺎری از ﯾﮭودﯾﺎن ﺑﮫ دﯾداروﺗﺳﻠﯽ دادن ﻣرﯾم و ﻣرﺗﺎ ﮐﮫ ﺑرادرﺷﺎن را از
دﺳت داده ﺑودﻧد در ﺧﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ ﮔرد آﻣده ﺑودﻧد .وﻗﺗﯽ ﻣرﺗﺎ ﺷﻧﯾد ،ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ آﻣده ،ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل او
رﻓت؛ وﻟﯽ ﻣرﯾم درﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧد .ﺳﭘس ﻣرﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﮔﻔت :ای ﺧداوﻧد ،اﮔرﺗواﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﺑودی،
ﺑرادرم ﻓوت ﻧﻣﯾﮑرد .وﻟﯽ اﮐﻧون ﻧﯾز ﻣﯾداﻧم :آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺗو از ﺧداوﻧد ﺑﺧواھﯽ ،ﺧداوﻧد آﻧرا ﺑﮫ ﺗو
ﺧواھد داد .ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ در ﺟواب ﺑﮫ اوﮔﻔت :ﺑرادرت ﺑﺎززﻧده ﺧواھد ﺷد .ﻣرﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻣن اﯾن را
ﺧوب ﻣﯽ داﻧم ،ﺑرادرم زﻧده ﺧواھد ﺷد  -اﻣﺎ درروزﻣوﻋد درھﻣﺎن روز ﻗﯾﺎﻣت .ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ او
ﮔﻔت :ﻣن ﺧود ﻗﯾﺎﻣت و ﺣﯾﺎت ھﺳﺗم .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن اﯾﻣﺎن ﺑﯾﺎورد ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﻣﯾرد ،ﺣﯾﺎت ﺧواھد داﺷت؛
ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ زﻧده ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﻣن اﯾﻣﺎن ﺑﯾﺎورد ،ھرﮔز ﻧﺧواھد ﻣرد .آﯾﺎ اﯾن را ﺑﺎورﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟ ﻣرﺗﺎ ﺑﮫ او
ﮔﻔت :آری ﺧداوﻧد ،ﻣن اﯾﻣﺎن دارم ﮐﮫ ﺗو ﻣﺳﯾﺢ  ،و ﭘﺳر ﺧدا ھﺳﺗﯽ  ،ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭﺎن آﻣده اﺳت .ﻣرﺗﺎ
ﭘس از آﻧﮑﮫ اﯾن را ﮔﻔت رﻓت و ﺧواھر ﺧود ﻣرﯾم را ﺻدا ﮐرد وﺑﮫ طور ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ او ﮔﻔت :اﺳﺗﺎد آﻣده
اﺳت و ﺗو را ﺻدا ﻣﯾزﻧد .وﻗﺗﯽ ﻣرﯾم اﯾن را ﺷﻧﯾد ،ﻓورا ﺑﻠﻧد ﺷد وﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ ﺑﮫ طرف ﻋﯾﺳﯽ رﻓت.
ھﻣراھﺎن وی آﻧﮕﺎه ﺳﻧﮓ ﻗﺑررا ﺑرداﺷﺗﻧد .ﻋﯾﺳﯽ ﭼﺷﻣﺎن ﺧود را ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺑﻠﻧد ﮐردو ﮔﻔت :ای ﭘدر ،ﺗو
را ﺷﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺳﺧن ﻣرا ﺷﻧﯾدی .ﻣن ﻣﯾداﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﺗو ھﻣﯾﺷﮫ ﺳﺧن ﻣرا ﻣﯽ ﺷﻧوی وﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎ اﯾﺳﺗﺎده اﻧد ،اﯾن را ﮔﻔﺗم ﺗﺎ آﻧﮭﺎ اﯾﻣﺎن ﺑﯾﺎورﻧد ﮐﮫ ﺗو ﻣرا ﻓرﺳﺗﺎده ای .ﭘس ازاﯾن ﺳﺧﻧﺎن،
ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﻓرﯾﺎد زد :ای اﯾﻠﻌﺎزر ،ﺑﯾرون ﺑﯾﺎ! آن ﻣرده ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دﺳﺗﮭﺎ وﭘﺎھﺎﯾش ﺑﺎ ﮐﻔن ﺑﺳﺗﮫ
ﺷده و ﺻورﺗش ﺑﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﭘوﺷﯾده ﺑود ﺑﯾرون آﻣد .ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔت :او را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد و ﺑﮕذارﯾد ﺑرود!
ﺑﺳﯾﺎری از ﯾﮭودﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای دﯾدن ﻣرﯾم آﻣده ﺑودﻧد ،وﻗﺗﯽ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ اﻧﺟﺎم داد ﻣﺷﺎھده ﮐردﻧد،
ﺑﮫ او اﯾﻣﺎن آوردﻧد.
) ﯾوﺣﻧﺎ (*۴۵-١ ،١١
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھر روز ،وﮔﮫ ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ روﺷﯽ ﺑﺳﯾﺎرﻧﺎ ﺧوش آﯾﻧد ،ﺑﺎ اﯾن واﻗﻌﯾت ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣردن و
ﻣرگ ﻧﯾزﻗﺳﻣﺗﯽ اززﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ درﯾﮏ ﺳرود ﻣﻌروف ﮐﮫ در ﻗرون وﺳطﯽ
ﺳروده ﺷده ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود".درﺑﯾن زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﺳﺎﯾﮫ ﻣرگ ﻧﯾز اﻓﮑﻧده اﺳت"،
ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﻠﺦ ﻣرگ و ﻣردن ،را ،اﯾن دو ﺧواھر ﯾﻌﻧﯽ ﻣرﺗﺎ و ﻣرﯾم درﻣﯾﺎن زﻧدﮔﯽ ﻧﯾزﺧود ﺷﺎھد ﺑودﻧد.
ﺑرادرآن دو اﯾﻠﻌﺎزرﺑطور ﺳﺧﺗﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﮔردﯾده .واودرﺑﺳﺗرﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ ﺳرﻣﯽ ﺑرد ،ﺗﺣت اﯾن ﺷراﯾط
ﺳﺧت واﺿطراری آﻧﺎن دﺳت ﯾﺎری و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺳوی ﻋﯾﺳﯽ دراز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .وﻟﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺳﯾﺎر دﯾرﺑﮫ
آﻧﺟﺎ ﻣﯾرﺳد :وﻗﺗﯽ ﮐﮫ او ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻣﯽ رود ازﻓوت اﯾﻠﻌﺎزرﭼﮭﺎرروزﻣﺗواﻟﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود واو راﺑﮫ ﺧﺎک
ﺳﭘرده ﺑودﻧد .ھﻣﮫ ﭼﯾزﻣﺎﯾوس وﻧﺎ اﻣﯾد ﮐﻧﻧده ﺑﻧظرﻣﯽ رﺳﯾد.
وﻟﯽ ﻣرﺗﺎ ﻧﺎاﻣﯾد ﻧﺷده و ﺑﮫ ﺗﻼش ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد،،.آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺗو از ﺧداوﻧد ﺧواﺳﺗﺎری ،ﺧداوﻧد آن
را ﺑﮫ ﺗوﻋطﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد"  ،اﯾﻧطورﻣرﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد .ﻋﯾﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد ،،:ﺑرادرت زﻧده ﺧواھد

ﺷد" ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اواﺑﺗدا ﺑﺎ ﻧﺎ اﻣﯾدی ﮔﻔت ،،.ﻣن ﻣﯾداﻧم ،ﮐﮫ او درروز ﻗﯾﺎﻣت زﻧده ﺧواھد
ﺷد"،اﯾﻧطورﻣرﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻔت ،ودراﻓﮑﺎرش ﺑﺎ ﺧود اﯾﻧطوراﻧدﯾﺷﯾد ،،وﻟﯽ ﻣن اﮐﻧون ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺳﻠﯽ
ودﻟﮕرﻣﯽ اﺣﺗﯾﺎج دارم!" و اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب آﻧرا ﺗﺻورﻧﻣﺎﯾﯾم .ﻣﺎ
ﺑﻌﻧوان اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑﮫ زﻧده ﺷدن ﺑﻌد ازﻣرگ اﻋﺗﻘﺎد دارﯾم ،ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ھﻣﯾﺷﮕﯽ و داﺋﻣﯽ
در ﻗﻠﻣرو ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﺧداوﻧد ھﺳﺗﯾم .وﻟﯽ اﯾن ﭘﯾﺎم ﯾﻌﻧﯽ رﺳﺗﺎﺧﯾزﻣردﮔﺎن ھﻣﺎن ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻓراﺗرازآن ﯾﻌﻧﯽ آﺧرزﻣﺎن اﺷﺎره دارد،و درواﻗﻊ اﯾن ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ دراﯾﻧﺟﺎ وﺣﺎﻻ ﺑرای ﻣﺎ
ھرﮔزﻗﺎﺑل دﺳت ﯾﺎﻓﺗن ﻧﯾﺳت؟ وﻟﯽ آﯾﺎ ﮐداﻣﯾن دﻟﮕرﻣﯽ واطﻣﯾﻧﺎن ﺧﺎطری اﻓﮑﺎر ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳوی زﻧدﮔﯽ
ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﺳوق ﻣﯽ دھد درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺎ ھﻧوزﮔرﻓﺗﺎراﯾن دﻧﯾﺎی ﻣﺗﻧﺎھﯽ ھﺳﺗﯾم؟ و آﯾﺎ اﯾن ﺧودﻧﺷﺎن اﯾن
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ وﻋده ھﺎی داده ﺷده ﺑﮫ ﻣﺎ درزﻣﺎن ﺑﺧﺻوﺻﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻣل ﺑﮫ ﺧود ﺧواھﻧد ﮔرﻓت؟
ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻣرﺗﺎ ھﻣﺎن ﮐﻼم ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻌروف را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔوﯾد ،، :ﻣن ھﻣﺎن ﻗﯾﺎﻣت و ﺣﯾﺎت ھﺳﺗم .ﮐﺳﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن اﯾﻣﺎن ﺑﯾﺎورد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﻣﯾرد ،ﺣﯾﺎت ﺧواھد داﺷت؛ و ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ زﻧده ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﻣن اﯾﻣﺎن
ﺑﯾﺎورد ،ھرﮔز ﻧﺧواھد ﻣرد ".و ﺷﺎﯾد ﻣﺎ ﻧﯾزاﻣروزﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ آن ﻗول و ﭘﯾﻣﺎن ﻣﻌروف ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ و
ﺳوال وی درھﻣﯾن ﻣورد ،ﺑﺎ اوھم ﻧظر ﺷده ﮐﮫ ﭘرﺳﯾد ،،:آﯾﺎ ﺗو ﺑﮫ آن اﯾﻣﺎن داری؟،،
ﺣﺗﯽ وﻋده ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ اﻣروزه ﻧﯾز ﺑرای ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎدق اﺳت :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اواﯾﻣﺎن واﻋﺗﻣﺎد آورد ،و
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﻣﯾد ﺧود را ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت اﻧﺳﺎن ﺑروی زﻣﯾن آﻣده از دﺳت ﻧدھد ،آن ﺷﺧص
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺧوﺑﯽ دروﻗت ﺣﺿوراواﯾﻧطوراﺣﺳﺎس ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻣرگ را روﺑروی زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻗرارداده
و ھﻣﺎن ﻓرد ﺧوب ﻣﯽ ﺗواﻧد دراﯾﻧﺟﺎ وھﻣﯾن ﺣﺎﻻ اﺣﺳﺎس ﭘﯾروزی زﻧدﮔﯽ و زﻧده ﻣﺎﻧدن ھﻣﯾﺷﮕﯽ را
ﺑرﻗدرت ﻣرگ درﯾﺎﺑد .و اﯾن را ﻣﯽ ﺗوان در ﻣورد ﻣرگ اﯾﻠﻌﺎزر ،ودوﺑﺎره زﻧده ﺷدن او ﺑﮫ طورواﺿﺢ
درک ﻧﻣود :ﺧداوﻧد ﯾﮏ ﺧدای زﻧدﮔﯽ و زﻧده ﻣﺎﻧدن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود .آن ﮐس ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧداوﻧد اﯾﻣﺎن و
اﻋﺗﻘﺎد آورد ﺑرای اوھرﮔزﻣرگ واژه اﻧﺗﮭﺎ و ﺗﻣﺎم ﺷدن ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ آﯾد ،وﺑرای او ﺑﺧوﺑﯽ دراﯾن دﻧﯾﺎ
ﻣرگ ﻧﯾز رﻗﯾب ﭼﻧدان ﺳﺧﺗﯽ ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯽ ﺷود .وﻟﯽ اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻧﮕﺎروﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ اﻧدازه
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻣﻌﺗﻘد ھﺳﺗﯾم و ﺑﮫ او اﯾﻣﺎن آوردهاﯾم دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻣرگ ﻧدارﯾم .وﻟﯽ ﻣﺎ ﻟزوﻣﺎ
ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﻗﺑل ازﻣرگ ،ودرﺣﺎﻟﯾﮑﮫ زﻧده ھﺳﺗﯾم ﯾﮏ ﻣورد ﺑﺳﯾﺎروﮐﺎﻣﻼ ﻣﮭﻣﯽ را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﺗوﺟﮫ
ﮐﻧﯾم ،و آن در واﻗﻊ ﻣﺣﺑت وﻋﺷق ھﻣﯾﺷﮕﯽ و داﺋﻣﯽ ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗﻣﺎم رﻧﺞ ھﺎ ،ﻧﺎراﺣﺗﯽ
ھﺎ و ﻏم ھﺎ ،ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗﻣﺎم آﻻم و دردھﺎ  ،در ﺗﻣﺎم ﺳﺧﺗﯽ ھﺎی ﺗﻠﺦ ،ﮐﮫ ﻣرگ آﻧرا ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﯽ آورد،
ﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم وﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد دوﺑﺎره واژه زﻧدﮔﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد آﻧرا ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺎزﮔو ﻣﯽ ﮐﻧد را ﺑﺎ دﻗت وﺑﺎ ﺗﺎﻣل
ﺑﮫ آن ﮔوش ﻓرا دھﯾم.
)Liedverse (EG 526,1

ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺎﯾﮫ اﻋﺗﻣﺎد و اطﻣﯾﻧﺎن ﻣن  /و ﻧﺎﺟﯽ ﻣوﻋود ﻣن درزﻧدﮔﯽ اﺳت / .اﯾن را ﻣن ﺑﺧوﺑﯽ ﻣﯾداﻧم؛
اﮔراﯾﻧطورﻧﺑﺎﺷد  /ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧﺑﺎﯾد ﺧود را ﺑدان راﺿﯽ ﺑداﻧم  /آن ﺷب طوﻻﻧﯽ اﯾﯽ ازﻣرگ  /ﻣرا ﺑﮫ
ﻓﮑرﮐردن وادارﻣﯾﮑﻧد؟ )ا گ ( ١، ۵٢۶
Gebet
دﻋﺎ
ای ﺧدای ﺣﯽ ،ﺑﮕذار ﺗﺎ اﯾن ﺗﻧﮭﺎ دﻟﺧوﺷﯽ ودﻟﮕرﻣﯽ ﻣن درزﻧدﮔﯽ وﻣرگ ﺑﺎﺷد :ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟودم و
روﺣم ھر دوی آﻧﺎن ،ﭼﮫ درزﻧدﮔﯽ و ﭼﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣرگ  ،ﻧﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺧود ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣن ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻧﺎﺟﯽ
وﻓﺎدارﺧود ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ھﺳﺗم .آﻣﯾن.

ﮐرﯾﺳﺗﯾﺎن ﯾوﺳﺗن
Christian Justen

