زکریا ۹،۹

ای مردم صهیون شادمانی کنید!
ای اهالی اورشلیم از خوشی فریاد برآورید!
زیرا پادشاه شما با پیروزی
کره االغی نزد شما میآید.
و با فروتنی سوار بر ّ
در جهان ما پادشاهان  ،حاکمان و حتی دیکتاتورهای بسیاری وجود دارند .هر حکومت که باشد  ،مردم عادی هرگز نمی
توانند حاکمان را ببینند و نمی توانند با آنها تماس بگیرند تا مشکالت خود را ارائه دهند .حتی اگر دولتهای آن را بخواهند
،آنها نمی توانند با همه مردم صحبت کنند .بنابراین آنها بالتر از بشریت هستند و مردم زیر آنها هستند.
در این دنیا همیشه چنین بوده و خواهد ماند :مقام باال و زیر وجود دارند .اما آیا کسی هست که از باال باشد  ،اما به
دنبال توجه خودش نباشد  ،بلکه به فکر رفاه و نجات افراد زیر باشد؟
پیامبر می فرماید :بله! او می آید! اما  ،این از مردم ناشی نمی شود .خود خدا او را تولید خواهد کرد.
انبیا امیدوار و منتظر ماندند و اعالم کردند که مسیح باید از خانه و تبار داود بیرون بیاید .امید بیهوده ای نداشته اند،
بیهوده منتظر نمانده اند  ،به باد موعظه نکرده اند.
عیسی مسیح واقعا ً یک پادشاه  ،فرد صالح و یاور همراه داشت.
عیسی مسیح نیامده است زیرا یوسف با مریم ازدواج کرده است  ،بلکه از ازل بود ،هست و خواهد ماند  ... ...خدای
حقیقی از خدای حقیقی ,که مولود است ومخلوق نیست,
و او را با پدر یک ذات است .بوسیلۀ او همه چیز حیات یافت.
و او بخاطر ما آدمیان وبرای نجات ما از آسمان نزول کرد
وبه قدرت روح القدس از مریم باکره متولد شده ,بشر گردید.
«درم همه چیز را به من سپرده است .هیچکس پسر را نمیشناسد جز پدر ،و هیچکس پدر را نمیشناسد جز پسر ،و آنان
که پسر بخواهد او را بر ایشان آشکار سازد( .".متی " )۲۷ ،۱۱من و پدر یکی هستیم( ".یوحنا ) ۳۰ ،۱۰
و با این حال او یک فرد عادی مثل ماست .عیسی از ناصره.
عیسی می داند کیست حتی هنگامی که آنها می خواستند او را مصلوب کرد  ،گفت " :هستم ،و پسر انسان را خواهید دید
که به دست راست قدرت نشسته ،با ابرهای آسمان میآید ( ."».مرقس )۶۲ ،۱۴
عیسی پادشاه است که ما را مراقبت کند .او برای انسانها ی فرومایگان آمد و همیشه خواهد بود.
" پسر انسان آمده تا گمشده را بجوید و نجات بخشد ( "».لقا)۱۰ ،۱۹ .
بنابراین او در پایان روزها خواهد آمد و آخرین قضاوت را انجام خواهد داد .و به همین دلیل است که ما دعا می کنیم:
"پادشاهی خدا می آیید!"
ببینید  ،پادشاه شما به شما می آید.
عیسی وقتی منتظر او هستیم به سوی ما می آید.
او از طریق انجیل به ما می آید
او از طریق تعمید به ما می آید.
هنگامی که گناهان ما بخشیده می شود  ،به ما می رسد.
او همچنین در ارتباط اشای ربانی ی مقدس به ما می آید
اما ما همیشه انتظار داریم که عیسی باید به عنوان پادشاه بیاید .اما با لباس پادشای نمی آید .در آن زمان در اورشلیم با
االغی آمد .و بنابراین امروز می آید.
در آن زمان عیسی با یک االغ  ،با صلیب وارد شد  -اکنون کلمه انجیل  ،آب تعمید  ،و با نان  .شراب می آید.

وقتی این چیزها را دریافت می کنیم  ،عیسی را دریافت می کنیم و می توانیم در آخرین قضاوت مداومت کنیم« .خوشا به
حال گرسنگان
و تشنگان عدالت 6:5،یا ”پارسایی“.
زیرا آنان سیر خواهند شد(» ..متی  )۵،۶او کسانی را که عیبهای خود را می بینند و با اشتیاق به دنبال خدا هستند ،
ستایش می کند .و عیسی دقیقا ً به ما می گوید که کجا او را پیدا کنیم .یاوری! سرانجام پیامبر در مورد مسیح اعالم کرد.
عیسی یک مددکار است .این در حال حاضر معنی ی نام او است :عیسی .در او یاری خدا به ما نزدیک است.
بنابراین عیسی باید وسط باشد و در سال کلیسای آینده کمک ما باشد .تا اینکه او و ما به خانه پدر ابدی می آییم .عیسی
مسیح را ستایش کنیم .برای همیشه  ،آمین

