
 لباس مناسب برای روز خاص

 ۱۴ ایل ۸آ یه ی  ۱۳رومیان ابب 

 

هیچ چزی به کیس قرض نداش ته ابش ید، به جز 

حمبت به یکدیگر. کیس که دیگران را حمبت کند، 

زان »رشیعت را جبا آ ورده است. مهۀ احاکم خدا: 

، و هر «نکن، قتل نکن، دزدی نکن، طمع مورز

مهسایه ات را مانند »حمک دیگر در این حمک که 

خالصه شده است. « جان خود دوست بدار،

ۀ خود را دوست دارد، به او بدی کیس که مهسای

منی کند. پس حمبت اجرای اکمل متام رشیعت 

 است. 

به عالوه شام می دانید که ما در چه زماین هستمی و می دانید که موقع بیدار شدن از خواب رس یده است. امروز جنات ما از آ ن روزی 

، پس دیگر اکرهای ظلمت را مانند لباس کهنه از خود دور که امیان آ وردمی، نزدیکرت است. شب تقریبًا گذش ته و روز نزدیک است

اندازمی و زره نور را بپوش می. چنان رفتار کنمی که شایس تۀ کساین ابشد که در روش نایئ روز به رس می برند و از عیایش و مس یت، 

برآ وردن خواهش های نفساین خود ِفسق، هرزگی ای نزاع و حسد بپرهزیمی. خود را اب عییس مس یح، خداوند بپوشانید و دیگر در فکر 

 نباش ید. 

 

رسزمنی پارس داس تان و ای رضب املثیل مشابه اب رضب املثل )لباس آ دم را میسازد( را شنیده اید. در  لطیفهتقریبا در متامی فرهنگ ها 

ای عظمی و مملو از آ شپزخانه  و معروف رفت زیرا وی ثرومتند یمردداان وجود دارد. مرد داان نزد از یک مرد  نزی داس تاین عربت آ موز

متند رس ید که مرد داان اب چهره ای قبار آ لود و خس ته پس از سفر دور و دراز به خانه ی مرد ثرو اما هنگامی  داشت. غذاهای گوانگون

هره ای و دوابره اب چ  ه و جامه ی نو بر تن هنادممانعت شد. سپس او به مزنل خود ابز گشت دوش گرفت و خواست وارد شود از وی

و وی را در مست راست خود نشانید و از وی اب   شد. بنابر این مرد ثرومتند از وی اس تقبال گرمی منودهرضثرومتند حاآ راس ته نزد مرد 

از آ جنایی که ثرومتند از د. یهبرتین غذاهای روز پذیرایی منود. اما مرد داان غذاهارا اب حوصهل و احرتام فراوان به لباس های خود چس بان 

حال اعامل داان مات و مبهوت مانده بود مرد داان به وی فرمود: من اب جامه هایی ژنده و چهره ای قبار آ لود نزد تو آ مدم و مرا رد منودی. 

ودی. بنابراین تو متام این شده ام مرا قبول منوده و نزد خود نشانده و ازمن اس تقبال منرض پاکزیه و چهره ای پاک نزد تو حا که اب جامه هایی

 غذا ها را برای جامه هامی فرامه منوده ای نه برای من. 

درخواهمی ایفت که خشصیت و داانیی انسان بس یار همم تر از ظاهر و لباس های اوست. و این نزی اب چننی داس تان های مشاهبیی 

میخواهد به ما نشان دهد در خطبه ی امروز ما  ئولوسپادرست است که طرز پوشش ما هامنند آ ینه ای انعاکس دروین وجود ماست. 

خلق و خوی دروین ما ابید که درون و برون ما به عنوان یک فرد مس یحی ابید یک شلک و نشان دهنده ی یک چزی واحد ابشد. 

میه بیدار و تلو تلو هامنند بریون ما ابشد. برای مثال:  رس وقت ابید بیدار شد! این به معین آ ن است که: ما نباید اب خس تگی فراوان و ن



خوران از ااتق خواب بریون بیایمی خبواطر این که ما شب خسیت را پشت رس گذاش ته امی و اب حالت خامری پس از خواب  یک روز 

بیدار شدن است. که در هر رشایطی از آ ن شاکیت میکنمی.  زی خامری بعد اداراطوالین را پیش رو داریمی. در معنای واقعی لکیسا 

یک ابر در مورد لکیسای خودمان. یک ابر راجع به کساین که در آ ن نیستند. یک ابر راجع به کساین که متاسفانه دیگر منی آ یند. تعجب 

امنند کوداکن در روز کریسمس که بس یار خوحشالند که ا تنها از اببت آ ن شاکیت میکنمی؟ نه! ما ابید بیدار شومی هآ ور است. که م

میتوانند هدیه ها را ابز کنند و ببینند. بعد از حتمل صربی طوالین سپس بیدار شومی! و اب چشامین پر جنب و جوش و قدم هایی مملو 

ظرش بودمی یک روز اکمال از خوحشایل و پس از مدت ها انتظار میبینمی که چه چزیی به دست خواهمی آ ورد. برای چزیی که منت

شاد و خرس ند ابش ید ای مس یحیان! در حال حارض انراحیت و اسرتاحت بس یار خوحشال میفرماید: پائولوس جدید! در اینجا میبینمی که 

ید زیرا کردن بر روی ابلش هایی از امیان سست را کنار بگذارید. شام مه اکنون ابید شاد و خرس ند ابش ید و از پنجره بریون را متاشا کن 

در اینجا پاول به ما میفرماید: در هنایت به اندازه ی روزی اکمال جدید آ مده است و شادی و زندگی را برایتان به ارمغان آ ورده است. 

اکیف درد و مشالکت و شاکایت وجود دارد. مه اکنون اخبار های سال های گذش ته به طور پیوس ته بدتر شده اند. خشونت ظمل و 

هماجراین که در میان ما هستند راجع به چزیهای خست و به شدت ابال گرفته است. ان و حیت مردمان دیگر س مت علیه مس یحی

وحشتنایک میگویند اتفاق های بدی که در زمان ما هستند ویل ما چزیی منیدانمی ویل سکوت اختیار کردمی و خود را در زندگی دنیوی 

که ای مردم عییس مس یح توانست بر مرگ اب متام عظمت اش غلبه کند و شام نباید  غرق کرده امی اما پائولوس به ما ایدآ وری میکند

ازچزیی وحشت داش ته ابش ید و نیش مرگ مدهتاست که رفته و اینگونه است که پائولوس ما را از خواب غفلت بیدار کرده و لباس 

اب بریون از خانه برومی بلکه میبایست لبایس در خور مناسب بر تن ما میکند طبیعی است که ما اب منیتوانمی در روز روشن اب لباس خ

به تن کنمی و در اینجا پائولوس اشاره میکند که که تو ابید بقیه را مهچون خیش تن دوست داش ته ابیش و این یک لباس شایس ته ای 

ائولوس در این جا به روز روشن برای یک مس یحی است و بدیعی است که لباس های دیگری هستند که ما نباید بر تن کنمی که پ

شمک پرس یت، زان، مس یت و نزاع اشاره میکند و اگر ما به دقت توجه کنمی این ویژگی ها مهه خمرب هستند و آ هنا نه تنها بقیه را از بنی 

واقعیت میربند بلکه در هنایت خود ما را نزی از بنی خواهند برد و متعلق به شب هستند و مناسب روز نیستند. ابورکردین نیست اما 

دارد این که در میان خوده مس یحیان هستند افرادی که از این لباس ها بر تن دارند واین به هامن اندازه ای بد و زشت است که به 

عنوان مثال یک پناجهوی ایراین انگهان در لباس تنفر آ مزی پلیس و مامور ایراین ظاهر شود و این اصال مناسب نیست و اب مهدیگر در 

ل شب و روز در اینجا اما مس یحیان  حلن دیگری دارمی معیل که مثل نور اتبش دارد چون ما میدانمی که به عییس تضاد است مث

مس یح متعلق هستمی و فرزندان نور هستمی و احتیایج نیست که از هر چزی آ زرده خاطر ابش می بلکه از طریق مس یح ما میدانمی که به 

ای خورش ید مس یح که در قلب ما میتابد و میدانمی چون از درک غین  اببت هر اشعهاندازه ای اکیف غین هستمی و س پاسگزارمی 

برخوردار هستمی و اینگونه میگوید پائولوس که :خداوند ما عییس مس یح ما را به سوی خود جذب میکند. کیس که در مس یحیت غسل 

را داراست. خداوند عییس مس یح به ما قول داده  میشود در لباس آ ن نزی جامیده میشود و هامن لبایس که عییس مس یح بر تن دارد

است که از هر چزی به ما نزدیک تر است به اندازه ای نزدیک که جسه هامیان برابر شود واین احسایس است که ما در روز آ خرت 

یت روشن شومی و ابید به به وضوح خواهمی داشت و امروز از قبل متوانمی به طریقی آ ن را از پیش ببینمی . ما اجازه دارمی که در مس یح 

اون عادت کنمی و نباید  اب این مارک لباس جدید که به انم عییس مس یح است خود را از انظار پنهان کنمی بلکه این نشان را به مهه 

پوششی که مملو از اتبش نور است را دارد. در چننی شتنایک که دارد نیاز فوری به نشان دهمی. هجان اتریک ما اب وجود متام حوادث وح 

الیپزیک میان ما بس یاری از پناهندگان که رشایط خییل خسیت متحمل رشایط خییل خسیت هستند وجود دارند و بعیض ها هستند که از 

ر کنمی زیرا لباس عشق برای آ هنا متنفر هستند و دوست دارند که آ هنا نیست و انبود شوند. ما ابید اکمال برعکس اب اینگونه افراد رفتا



چننی رشایطی هست دقیقا هامنطور که خود از طریق عییس مس یح جتربه کردمی .مطابق اب مقیاس دنیای ما ابید هر انسان آ ن را به 

 دست بیاورد و ما از طریق عشقی که عییس مس یح به ما هدیه کرده است مهه را نزی دوست دارمی بدونه هیچ رشطی و ای توقع جرباین

و برای مهه ای افراد فقری و مریض و ساملند و حیت ثرومتند کیس که پشت ثروت خود خمفی شده است. پائولوس از عشق و اتبش نور 

که آ ن را به دیگران نزی بگویمی. واین آ چنه بود که ما متام و کامل اب روشن کردن اولنی مشع  میخواهدوشش جدید به ما میگوید از ما این پ

متس((Advent: تظاردر دوره ای ان  بیان کردمی و یک نور کوچک روشن شده است و بهل این نور ابید شاهد  چند هفته مانده به کریس 

یک نور بس یار بزرگرت ابشد. مشاهده میکنید آ مدنش را؟ در آ پارمتان ای خانه ای خشیص خود ای از دوس تان! یک نور کوچک آ ورنده ای 

 خزی از خواب! آ منی.روز جدید است روزی که دور نیست! پس بر 
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