سفر از طریق پیدای
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ی
مکای دیگر" تعریف کرد
سفر را یم توان "جابجای از یک مکان به
مریم و یوسف در حایل که در انتظار تولد عییس بودندبه بیت لحم سفر کردند.
پیدای و ظهور (ادونت) ی
زمای است که به امید شادی برای پیدای و آمدن مسیح در
انتظار هستیم .یادآوری میکنیم که عییس مسیح ایمانوئل است که معنای آن خدا
با ما است .بدین مفهوم که ما در این سفر تنها نیستیم و خدا در هر رشاییط با
ماست هیچکس از عشق و محبت خدا ری نصیب نیم ماند
در دنیای امروزی میلیون ها از خواهران و برادران ما در سفری مشابه سفر مریم و
شزمی خود را نه به دلیل ر
ی
کبت جمعیت بلکه به
یوسف هستند .آنها خانه ها و
دالئیل همچون جنگ ،بالیای طبییع ،فقر یا اذیت و آزار ترک میکنند .امسال ما در
ی
حال گذر از میان بالی کرونا ـ کووید  ۱۹ـ هستیم .زندگ همه مردم در دنیا به دلیل
این رشایط تغیب کرده است
ی
در میان تمایم شلوغ پلوغ های این جشن و عدم اطمینان در جامعه بدلیل این
ی
جهای ما از شما دعوت میکنیم به این ایده توجه نمایید که آنچه ما در
همه گبی
واقع در این سفر دنبال میکنیم و هدف و مقصد ما رسیدن به عشق و محبت
ر
گسبده و بزرگ خداوند است .عشق و محبت ژرف خدای که در سخت ترین
ر
ی
بخیس به یکدیگر نزدیک و متحد
چنی عشق وحدت
رشایط با ماست .ما بواسطه
میشویم
شب شفاف و رسد و ستارگان پرشکوه ،بوی
کریسمس در بیت لحم ،آن رویای کهن :ی
ی
خردمندان که در ستایش و تجسم عشق کامل در برابر آن
عود ،شبان ها و فرزانگان و
شیین به زانو در یم آیند
نوزاد ر
لیندا فرانکس

ما از شما دعوت میکنیم با پنج قسمت از سفر فرزانگان پاریس (مغان) با ما باشید
نوامب آغاز شده و در شب کریسمس به اوج خود مبسد .و یا ر
حت
که از اینک۲۹ ،
ر
هر ی
زمای که خودتان بخواهید
آیا تمایل دارید در این فصل ظهور و پیدای (ادونت) همسفر ما باشید؟
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بخش نخست ـ ستارگان
ٔ
ری
چیی برای تامل
ما در انجیل ی
مب میخوانیم که مجوس یا همان فرزانگان پاریس (مغان) قبل از آغاز سفر خود به
فضای باز رفته و به باال و آسمان نگاه کرده اند

مجوس (مغان) در هنگام تارییک به فضای باز میآمده اند و به نیمکره بزرگ باالی رسشان با مهتاب و ستارگان
ی
نگاه میکرده اند .در آن زمان هیچگونه آلودگ در جو و هوا وجود نداشته که باعث کم نور شدن ستارگان
ی
زندگ خفاش ها ،پرندگان و ر
حشات بود .تنها
شده باشد .هیچکس به آسمان سفر نکرده بود و آسمان محل
گشان ستاره های متحرک و رسگردان در
نور مصنویع سوسوی نور آتش بود .مردمان کهن سیع در درک و رمز ی
آسمان بودند که ما اینک آنها را بعنوان سیارات یم شناسیم .هرنشانه و حرکت جدیدی مورد توجه قرار
هان جدید و نامعمول در آسمان شب دیده شد که بعنوان نشانه
میگرفت و در زمان عییس مسیح پدیده ی
ی
ی
زمی را آفریده است .اینگونه بود که آن مردمان
هان از جانب خداوند تلق میشد .خداوندی که آسمان ها و ر
ی
.
خی از یک واقعه خارق العاده میداد افرادی که شاهد این نشانه ها بودند در
هان بودند که ی
شاهد نشانه ی
ی
میان خود صحبت کرده و میگفتند :ما بایسب به واقع بدانیم خداوند چه میکند .شاهد بودن بر نشانه ها و
ٔ
نگاه به اطراف خود برای ماموریت مسییح یک امر اسایس ست .زمانیکه در دعا و مراقبه هستیم اغلب
ی
درون به درون خود نگاه میکنیم و تمرکز حواس
چشمان و دستان خود را میبندیم و بدنبال نویع سکوت
میگییم .با اینحال دعا و مراقبه میتواند بالعکس باشد ،بدین مفهوم که چشمان خود را بگشاییم تا آگایه
ر
ی
ی
بیشی از اطراف دریافت نماییم و با اطرافیانمان ارتباط بهیی برقرار نماییم و از نیازهای خواهران و برادرانمان
مطلع گشته و جایگاه خود را در خلقت تشخیص دهیم .اکنون ما در باره ماه و ستارگان بسیار بیش از گذشته
یی
دانسی و درک کائنات و خلقت تمایم ندارد و همیشه و همچنان میخواهیم
ها میدانیم اما برای مسیحیان
بدانیم خداوند چه میکند و از طریق نشانه ها در آفرینش به ما چه یم گوید
ٔ
ی
کان برای مطالعه و تامل
پس بیدار باشید زیرا که نمدانید در کدام ساعت خداوند شما یمآید.لیکن این را بدانید که اگر
صاحب خانه یمدانست در چه پاس از شب دزد یمآید ،بیدار یمماند و نمگذاشت که به خانهاش
نی ی
نقب زند.لهذا شما ر ی
ی
ساعب که گمان ینیید ،پش انسان یمآید
حاض باشید ،زیرا در
ی
مب ۴۲ :۲۴ـ۴۴

مجوس (مغان) همانا خردمندان پاریس بودند .نگاهبانان و مر ی
اقبان که آماده یگ ٔ
رویت نشانه ها را داشتند.
زمانیکه عالئم را دیدند تصمیم به سفر گرفتند ،سفر و ر
تالیس معنوی جهت دیدن و تجربه آنچه خداوند
برای آنها انجام میداد
ٔ
آیا ما با دعا و تمرکز و تامل چشمان خود را به آنچه خداوند انجام میدهد بازنگه داشته ایم؟ آیا ما فراخوانده
شده ایم در ج یان که خداوند کار میکند حضور داشته باشیم؟
کاری برای به انجام رساندن:ـ
در شب بدون ابر و شفاف بعدی به محوطه باز بروید و به ستارگان بنگرید .عییس هم به این ماه و ستارگان
نگریست .فکر میکنید تصور او زمانیکه به آسمان شب نگاه میکرده ،چه بوده است .احساس میکنید او
میخواهد چه ر ی
چی را به شما بگوید؟
خدا انجیل را فقط در کتاب مقدس نم نویسد  ،بلکه بر روی درختان ،گلها ،ابرها و ستاره ها
ری
مارتی لوتر
نکته ای برای دعا
از کلمات خود برای پاسخ به مراقبه و تمرکز در دعا استفاده نمایید .خدا از شما میخواهد چه کنید و آموزه ها
و داستان خود را در مورد خدا با چه کیس درمیان بگذارید؟
و...ـ
یا عییس مسیح سپاس از حضور مستمر و دائم تو
ما شاهد نشانه ها از عشق و محبت واالی تو نسبت به خودمان هستیم
سیده ایم
هان از ارتباط با تو ر
ما گوش به نشانه ی
ما را یاری کن تا آماده خواسته های تو باشیم
پیدان و ظهور را با شادی ادامه دهیم
و آماده باشیم تا که سفر ی
ری
آمی
زیبان آفرینش به ما برکت دهد .باشد که نسیم روح عشق و محبت ما را به
باشد که خداوند هر روز در ی
زیبان روح ما را با رحمت و عدالت خود لمس نماید .باشد که خداوند
یکدیگر تقویت کند .باشد که خداوند ی
در سکوت
قلب و آفرینش به ما آرامش و ر ی
احب و شفا
بخشد
ری
آمی

هفته دوم :سفرها
 :چيزي كه بايد به آن فكر كرد
چرا ما يك سفر را شروع مي كنيم ؟ بعضي از ما ممكن هست به جايي ناشناخته
حركت كنيم  ،بليطي را براي سرگرمي و ماجراجويي به هر جايي را بخريم ،اما
اكثر ما يك دليل داريم  ،و ايده اي كه به كجا برويم و چرا  ،و با رسيدن به پايان
.سفر ممكن است چيزي را پيدا كنيم
توانايي سفر يك ويژگي برجسته از تخيل انسان است؛توانايي برنامه ريزي براي
آينده و هدف داشتن براي چيزي كه هنوز تحقق نيافته است  :يك جلسه  ،تعطيالت
مكاني جديد براي زندگي و كار يا تاسيس يك خانواده .بسياري از سفرها با لذت ،
و هيجان پيش بيني مي شود  .بعضي ديگر نتيجه اجباري بالياي طبيعي  ،جنگ
.يا آزار و شكنجه هستند ،
توانايی برای تصور آينده بخش مهمی از مأموريت مسيحيان است .بدون آن  ،ما
فقط درگير کارهای سخت روزمره هستيم و فشارهايي كه باعث ميشود ما تمركز
خود را از دست بدهيم را اطراف خود می بينيم و تجربه می کنيم .اما خداوند ما را به آينده خودمان فرا می خواند تا درباره
آنچه جهان می تواند باشد و مانند آن پيشگويی کنيم .مردان پارسا (مغان ) به باال و بيرون نگاه می کردند و تصور می کردند
که در پايان سفر ممكن است چه چيزي پيدا كنند؟ آيا ارزش دردسر و زحمت آن سفرها را دارد؟ آنها در مورد هوي و هوس
تصميم نگرفتند  -در متي ميبينيم كه آنها براي درخواست " كجاست آن مولود كه پادشاه يهود است " آمده اند  .آنها در ذهن
.خود اميد و انتظاريداشتند
 ،در ايام مولود ما  ،سفر مردان پارسا (مجوس ) اغلب کوتاه است .شايد آنها از يک طرف کليسا به آن طرف ديگر سفر کنند
يا شايد مدتی در پشت اصطبل پنهان شوند .اما عبور از مقياس گسترده سفر که متی به آن اشاره می کند دشوار است .سنت
های مسيحی تالش کرده اند تا درک اين اقدام گسترده را به ما منتقل کنند .متی فقط به ما می گويد که مردان پارسا ( مغان )
.از "شرق"  ،از جهت طلوع خورشيد آمده اند .يک سنت می گويد که مغان ها از هند  ،ايران و عربستان آمده اند
بنابراين مغان يک سفر معنوی را آغاز کرد  ،تا شخص پيشگويی مذهبی خود را پيدا کند  ،شخصی كه به عنوان پادشاه به دنيا
آمد ،شخصي هست كه جهان را تغيير خواهد داد .در ظهور  ،ما در اين سفر هستيم.خدا همچنان ما را صدا مي كند تا در
مالقات او در عيسي مسيح قرار بگيريم.چگونه براي اين سفر آماده مي شويم و راهي آن ميشويم ؟
 :چيزي براي خواندن و تامل كردن
 ٦:وحي درباره حيوانات نگِب
 ،از ميان ديار تنگي و فشار  ،ديار شيران نر و ماده
و افعي ها و مارهاي آتشين جهنده  ،فرستادگان ثروت خويش را بر پشت االغان و گنجهاي خويش بر كوهان شتران حمل مي كنند
،
و به جانب قومي رهسپارند كه فايده اي بديشان نمي رساند  ٧ ،به جانب مصر كه كمكش بي ارزش است و بيهوده و از اين رو او
را اژدهاي بي خاصيت  ،نا ميده ام  ٨.حال برو و اين را براي ايشان بر لوحي بنويس و بر طومانباي بنگار  ،تا شهادتي باشد
ماندگار براي ايام آينده .اشعيا ٨-٦ ٣٠

در اينجا اشعيا تصويري كامال واضح از خطرات
سفر به ما مي دهد .تقريبا و مطمئنا مغان براي عبور
از صحرا
احتياج به شتر و آب پيدا ميكردند و شايد مجبور
بودند از بازرگانان در مسيرهاي كوير  ،شهر و
 .روستاها غذا حمل و يا پيدا كنند
ودر اين مسير مسافران فصلي بودند كه براي تجارت
از كاالهاي حمل و نقل استفاده ميكردند .حتي اگر آنها
باشند  ،سفر به احتمال زياد بدليل شرايط آب و هوا و
زمين هاي ديوار ماه ها طول ميكشيد  .آنها بايد بسيار
مصمم و بسيار رانده شده باشند  .با اين حال آنها با
.الهام گرفتن يك ستاره به سفر خود ادامه دادند
همانطور كه ما به سمت تولد منجي خود عيسي ميرويم شايد بتوانيم بخشي از اين عزم و بينش را پيدا كنيم .با اين وجود ما
 ،نمي توانيم شكر الماس را بپوشانيم كه ممكن است هزينه براي سفر ما باشد  ،معناي آن يافتن مسيح است  .سفر در مولود
مانند سفر زندگي سوالهاي غير معمول از ما مي پرسد  :آيا ما آماده مالقات خدا هستيم ؟
 :كاري براي انجام دادن
اگر آلبوم عكسي از تعطيالت در اينگليس يا خارج از آن داريد  ،نگاهي به
عكسهايي كه گرفته ايد بياندازيد .لبستي از كارهايي كه براي آماده شدن
براي آن تعطيالت انجام داديد را تهيه كنيد .سپس كارهايي را كه قبل از
آن بايد انجام ميداديد را بنويسيد.چگونه به آنجا رسيديد و چه اتفاقي در راه
افتاد؟
حاال تصور كنيد كه در شما راننده شتر در مهماني مغان ها هستيد  .چه
چيزي براي آماده سازي اين سفر نياز داريد؟ چه چيزهايي را در اين سفر
بايد با خود ببريد و در صورت تمام شدن منابع چه كاري انجام ميدهيد؟

 :چيزي براي دعا كردن
از كلمات خودتان براي پاسخ دادن و دعا كردن استفاده كنيد .خدا ميخواهد چه كاري را انجام دهيد و با چه كسي يادگيري و
داستان خدا را به اشتراك ميگذاريد ؟
 ........و
خداي دريا و صحرا
 .ما را مسافر و كاوشگر ساختي
 .عجيب و سرگردان
تو ما را بی قرار کرده ای
.تا وقتی که در تو آرام بگيريم
در اين سفر با ما همراه شو
ما را محافظت و راهنمايی كن
.تا معجزه ای را که قول داده ای را پيدا كنيم  ،پسری که برای ما فرستاده ای را پيدا کنيم
آمين

بخش سوم ـ هدایا
مطلبی برای تفکر:
میهمان نوازی های خاورمیانه معموال با رفت و آمدها و دیدارها و با تبادل هدایا انجام
میشود .پادشاهان  ،دولتمردان و رهبران مذهبی امروزی نیز هنگام دیدار با رهبران سایر
کشورها هدیه می آورند و هدیه می گیرند .اگر ما به مهمانی یا یک وعده غذایی در خانه
یکی از دوستانمان دعوت شویم ،اغلب هدیه ای می آوریم و گاهی اوقات هم به ما هدیه می
دهند .اما اگر بخواهیم مجوسیان را در سفر آنها به سمت عیسی مسیح همراهی کنیم  ،باید
متوقف شویم و از خود بپرسیم :هدیه دادن واقعا ً شامل چه مواردی است؟
هدیه ها در واقع کلمات و عواطف به شکل اجسام هستند .منظور آنها این است که شما به آن شخص فکر
کرده اید و دوستی  ،عشق  ،احترام یا قدردانی شما از آنها در هدیه ای که ارائه می دهید منعکس می شود.
شما ممکن است به عنوان هدیه برای همسایه جدیدتان یا دوستی که مشغول مراقبت از دیگری است غذا
ببرید  ،یا گل و شراب به مهمانی شام ببرید  ،یا مجله و میوه برای شخصی که بیمار است ببرید ،یا هدایای
لباس  ،پوشک  ،اسباب بازی های نرم برای تولد یک نوزاد ببرید.
با این حال همانطور که در انجیل متی در مورد مجوسیان می
خوانیم آنها با طال  ،کندر و مر آمدند .اینها هدیه های گران قیمت
و پرهزینه ای هستند  ،اما دارای اهمیت معنوی نیز هستند .طال
پادشاه تمام فلزات است  -هدیه ای مناسب عیسی  ،پادشاه
پادشاهان .کندر ایده قربانی کردن و پرستش مورد پسند خدا را
ارائه می دهد  -عیسی خداست  ،که باید مورد پرستش و ستایش
قرار گیرد .مر با ایده تطهیر و مرگ همراه است  -شاید اشاره به
این باشد که عیسی قصد داشت زندگی خود را رها کند تا منجی
جهان شود.
پادشاه  -خدا  -ناجی  -مجوسیان اینها را گفتند.
فکر می کنید چه اتفاقی برای آن هدایا افتاد؟ آیا عیسی وقتی بزرگ شد غریبه های عجیب را که گنجینه های
نمادین برای او آورده بودند به یاد آورد؟ آیا والدینش در مورد افرادی که برای یافتن وی از سرزمین های
دور سفر کرده بودند چیزی گفتند؟
مطلبی برای خواندن و تفکر کردن:
خداوند لشکرها میفرماید« :هان من پیامآور خود را میفرستم ،و او راه را پیش روی من آماده خواهد کرد .و
خداوندگاری که طالب اویید به ناگاه به معبد خویش در خواهد آمد؛ و آن پیامآور عهد که در او وجد میکنید ،هان او
میآید! اما کیست که روز آمدنش را تحمل تواند کرد؟ و کیست که به هنگام ظهورش توانَد ایستاد؟ زیرا او همچون
آتش پاالیشگران و مانند صابون ُ
گازران خواهد بود .او همچون پاالیشگر و تصفیهکنندۀ نقره خواهد نشست و
فرزندان الوی را پاک ساخته ،آنها را چون طال و نقره تصفیه خواهد کرد ،و آنان در پارسایی ،هدایا برای خداوند
خواهند آورد .آنگاه هدایای یهودا و اورشلیم همچون ایام گذشته و سالیان پیشین ،خداوند را خشنود خواهد ساخت.
.مالکی 4-1 :3

هیچ عملی وجود ندارد که ایماندار واقعی برای خداوند انجام ندهد .هیچ چیزی وجود ندارد که
ایماندار واقعی برای خداوند از دست ندهد و هیچ چیز در ما وجود ندارد که آن را برای خدمت در
راه خدا اختصاص ندهیم.
خطبه شب کریسمس 1882

مسیر مسیحیت ما چه ارتباطی با هدایا دارد؟ اگر با مجوسیان سفر کنیم تا با عیسی روبرو شویم  ،چه
چیزی با خود آورده ایم تا به او ارایه دهیم؟ … در هر رویارویی در زندگی ما  ،چه در خانواده  ،کار ،
فعالیتهای اوقات فراغت  ،هرچه که باشد  ،تبادل هدایا وجود دارد :هدایای مکالمه  ،یادگیری چیزهای جدید ،
کشف چیزی درباره خود و دیگران .سفرها داستان می آفرینند و داستان ها هدایای تخیل و تجربه است که ما
به یکدیگر می دهیم.
کاری برای انجام دادن:
درمورد لیست هدایای خود چه فکر می کنید؟ دفعه دیگر که به یافتن هدیه برای شخصی فکر می کنید ،
ببینید آیا می توانید این هدیه را معنادارتر کنید؟ شاید بتوانید خودتان چیزی بسازید ؛ شاید بتوانید یک پیام
خاص در هدیه تان بگزارید .شاید بتوانید آن را به روشی خاص تر کادو کرد؟ در مورد فرستادن هدیه
چطور؟ آیا راهی به ذهنتان میرسد که بتوانید هدیه را با روش معنادارتری به دست صاحب آن برسانید؟ چه
کاری می توانید انجام دهید تا هزینه کمتری کنید و عشق بیشتری بفرستید؟
یک کلید پیدا کنید و آن را در کف دست خود قرار دهید .برجستگی ها را احساس کنید .سخت است یا نرم ،
خشن یا صاف؟ کلید شما چه کاری می تواند انجام دهد؟ آیا برای چرخش نیاز به روغن کاری دارد؟ آیا این
متناسب قلب شما خواهد بود؟
بر این کلمات مدیتیشن کنین:
من چه چیزی میتوانم به عیسی مسیح دهم در حالی که در برابر او فقیر
هستم
اگر من چوپان بودم برای او هدیه بره می آوردم
اگر از خردمندان بودم سهم خود را انجام میدادم
تنها چیزی که من میتوانم به او هدیه دهم قلبم هست.
مطلبی برای دعا کردن:
از کلمات خودتان در دعایتان استفاده کنید .خداوند از شما میخواهد که چه کار کنید؟ شما با
چه کسی آموخته هاینان از خداوند را در میان میگزارید؟
و...
.پروردگارا  ،ما از تو برای همه موهبت هایی که به ما داده ای سپاسگزاریم
.وبرای همه هدیه هایی که از دیگران گرفته ایم

به ما کمک کن تا راهنمایان خوبی باشیم برای کسانی که به ما سپرده ای ،
تا ما بتوانیم هدیه های جدید عشق و امید باشیم
برای همه کسانی که به ما نیاز دارند
آمی

بخش چهارم ـ مالقات با هبودیس
ٔ
ری
چیی برای تامل

ی
ری
اهنمان و راهنما نیاز داریم .ماموریت در خال اتفاق
زیارن یا معنوی به ر
چیی که باید به آن فکر کرد :در هر سفر
ی
نم افتد .اگر یم خواهیم اراده خدا را انجام دهیم  ،چگونه یم توانیم بفهمیم كه خدا یم خواهد ما به كجا برسیم؟
ی
مب به ما یم گوید که فرزانگان پاریس شهر مقدس اورشلیم را ساخته
اند .اگر مسییح یم خواست ظهور کند ،مطمئنا در اورشلیم بود که
آنها از جزئیات آن مطلع یم شدند .فرزانه پاریس از راه رسید و در
اهنمان برای
مورد ستاره ای که دنبال کرده بودند صحبت کرد و ر
ی
پادشاه تازه متولد شده یهودیان "را خواست .جای تعجب نیست که"
این موضوع هرود را آزار دهد .از این روی که او حاکم محیل بود و
ی
خارج ها رسیده بودند و در حال
قدرتش از رومیان یم آمد .حاال این
.صحبت کردن درباره مسیح موعود ،حاکم برای همه ارسائیل بودند
مذهب قدرتمند شود که یم توانست
رهی
هر مسییح یم توانست یک ی
ی
هیودس هم از
قدرت او را به دست گرفته و او را برکنار کند  ،و ر
ی
هیودس هر اطالعان را که یم توانست بدست آورد ،و یک جلسه مخفیانه با
قدرت بسیار لذت یم برد .بنابراین  ،ر
این فرزانگان پاریس که ر ی
چنی سفر خارق العاده ای انجام داده بودند  ،داشت
هیودس باهوش بود .او نقطه ی
پیشگون در میکاییل یافته بود () 2: 5و این فرزانگان مشتاق را
پایان سفر را از طریق
ر
ی
داشت که یم توانستند اطالعات مورد نیاز را برای او بدست آورند .او به دروغ گفت كه یم خواهد بفهمد كه عییس
كجاست تا بتواند برود و او را عبادت كند
در این مرحله از داستان ی
مب نشان داده شد که رسنوشت عییس در دست فرزانگان پاریس بود .فرض کنید آنها
ی
اطالعان را که یم
هیودس
هیودیس تحویل یم دادند؟ اگر فرزانگان به ر
عییس را پیدا کرده بودند و مستقیما او را به ر
خواست یم دادند ،آن خانواده چه شانیس داشت؟

مطلبی برای خواندن و تفکر کردن:
خواندن و تأمل کردن :عيسی در زمان زمامداری هيروديس پادشاه ،در بيتلحم يهوديه تولّد يافت .پس از تولّد او
مجوسيانی از مشرق زمين به اورشليم آمده پرسيدند« :پادشاه نوزاد يهوديان کجاست؟ ما طلوع ستاره او را ديده و برای
پرستش او آمدهايم ».وقتی هيروديس پادشاه اين را شنيد ،بسيار مضطرب شد و تمام مردم اورشليم نيز در اضطراب فرو
رفتند.او جلسهای با شرکت سران کاهنان و علمای قوم يهود تشکيل داد و درباره محل تولّد مسيح موعود از ايشان پرسيد.آنها
جواب دادند« :در بيتلحم يهوديه ،زيرا در کتاب نبی چنين آمده است “:ای بيتلحم ،در سرزمين يهوديه،تو به هيچ وجه از
ساير فرمانروايان يهودا کمتر نيستی،زيرا از تو پيشوايی ظهور خواهد کردکه قوم من اسرائيل را رهبری خواهد
نمود»”.آنگاه هيروديس از مجوسيان خواست به طور محرمانه با او مالقات کنند و به اين ترتيب از وقت دقيق ظهور ستاره
آگاه شد.بعد از آن ،آنها را به بيتلحم فرستاده گفت« :برويد و با دقّت به دنبال آن کودک بگرديد و همينکه او را يافتيد به من
،خبر دهيد تا من هم بيايم و او را پرستش نمايم».آنان بنا به فرمان پادشاه حرکت کردند و ستارهای که طلوعش را ديده بودند
پيشاپيش آنان میرفت تا در باالی مکانی که کودک در آن بود ،توقّف کرد.وقتی ستاره را ديدند ،بینهايت خوشحال شدند
متی ۱٠-۱: ۲

ی
گییم و هم رشد یم کنیم  ،اما اگر قرار است با فرزانگان
زندگ مسییح یک سفر معنوی است که در آن هم یاد یم ر
ی
سفر کنیم باید بدانیم که زندگ به مانند یک دریانوردی ساده نیست .فرزانگان پاریس ستاره ای برای هدایت داشتند
دستیان
رهی خطرناک استفاده کردند که او سیع داشت از آن برای
اما در ابتدا آنها از این ستاره برای هدایت یک ی
ی
به قدرت استفاده کند .ما به طرف وحشت اور ،شگفت ر ی
انگیی به معجزه مولود عادت کرده ایم و فراموش یم کنیم
دنیان از نقشه های سیایس  ،خشونت و توطئه
عییس در میان بسیاری از خطرات به دنیا آمده است .فرزانگان به
ی
آمده بودند
خون نبود  ،بلکه یم
در سفر خود فرزانگان مجبور به تشخیص بودند -شهادت دادن به ظهور مسیح نه تنها ی
خی ی
خی خطرنایک باشد .این امر به همان اندازه امروزه صادق است .امروز در جهان افرادی وجود دارند که اگر
توانست ی
به مقامات بگویند که عییس را پیدا کرده اند و به او ایمان آورده اند ،کشته خواهند شد .افرادی هستند که عییس را
دستگیی  ،مخفیانه به خانه های خود بریم گردند
جلوگیی از
عبادت و پرستش یم کنند و سپس برای
ر
ر
هیودس تصمیم به اقدام گرفت .با ر
به ما گفته یم شود که ی
پیشوی داستان  ،ما
حب بدون اطالعات فرزانگان ،ر
شاهد قدرت  ،ترس و خشم هرود هستیم .در این ظهور ما یم توانیم در کنار همه افرادی که به دنبال عییس
ی
هیود "روبرو یم کند  ،بایستیم .یم توانیم دعا کنیم که آنها در این سفر
هستند  ،کسان که سفر آنها را با یک " ر
ی
ی
جهان کار
محض او قدم بردارند و در امان بمانند .ما فراخوانده شده ایم تا برای
اهنمان شوند  ،در
توسط عییس ر
ی
ی
کنیم که ایمان بتواند آزادانه باز و مشیک باشد

کاری برای انجام دادن:
کاری برای انجام دادن :در مورد ی
زمان تأمل کنید که بخاطر
اصول یا ایمان خود مجبور به ایستادن در مقابل شخیص
شدید .چه حیس داشت؟ به نظر شما چگونه یم توانیم امروز
ی
در برابر قدرت ظالمانه ایستادگ کنیم؟ دفعه بعدی که به
اخبار گوش یم دهید یا تماشا یم کنید  ،یا ممکن است در
ی
 ،محیل مثل پلیس  /ی
حقوق  ،دفاتر شورا
کالنیی  ،دادگاه های
ی
کسان که در آنجا کار یم
تاالر شهر یا اماکن باشید ،برای همه
کنند دعا کنید تا آنها کار خود را عادالنه و با عدالت برای
همه انجام دهند

مطلبی برای دعا کردن:
موضویع برای دعا کردن :از کلمات خود برای اندیشه و تعمق در دعاهایتان استفاده کنید .خدا
یم خواهد شما چه کار کنید  ،و یادگیی و داستان خدا را با چه کیس به ی
اشیاک یم گذارید؟
ر
ی
ی
کسان که در برابر خواست گاه پادشاه ی
بازجون یم .
دستگی و
کسان که
حاض یم شوند ،
پروردگارا  ،ما برای همه
ر
ی
ی
شوند دعا یم کنیم .ما برای همه کسان که ایمان به مسیح را اقرار یم کنند و یم دانند که این ممکن است به قیمت
ی
ی
کسان که از آنها محافظت و مراقبت یم
خانه ها  ،کلیساها  ،معیشت یا زندگ آنها تمام شود دعا یم کنیم .ما برای
کنند تشکر یم کنیم و به امید آن روزی دعا یم کنیم که همه مردم بتوانند در صلح و آرامش عبادت کنند
ری
آمی

کریسمس :دیدار با عییس

ٔ
چند نکته قابل تامل :
در واقع مغان (فرزانگان پاریس) در انتظار ی ی
یافی چه بودند؟ آنها فکر میکردند معجز یان که انتظار دیدنش را
ً
داشتند ،چه شکل و چگونه خواهند بود؟ آیا تصور میکنید احتماال آنها کودگ که تازه به دنیا آمده بود را
همان مسیح موعود و پادشاه یهودیان دانسته و از انتظارات خود نا امید شده باشند؟ آیا آنچه میدیدند ،آن
ی
فقیانه آنها نتیجه رهنمود آن ستاره درخشان بود؟
زن جوان و شوهر نجارش و زندگ ر
ی
وضعیب ست که در باال توصیف
برای بسیاری گذر از میان ادونت (ظهور) تا کریسمس تا حدودی همانند
ی
پیدان (ادونت) یم باشد :زینت بندی و
کردیم  .این دوره بیشی همان انتظار و آماده شدن برای ظهور و ی
دکوراسیون درخت کریسمس و چر ی
اغان ،در انتظار آغاز
تعطیالت کاری و مدارس بودن ،امید دریافت هدیه ها و یا
ی
دورهم های خانوادگ و دیدار فرزندان از والدین مسن …
میسد نویع احساس ین
اما زمانیکه خود کریسمس فرا ر
ی
تفاون هم بوجود میآید .آیا اینطور نیست؟ شاید آنچه
انتظارش را داشته اید محقق نشده است  ،تالش چند هفته
غذان و پخت و پز برای
ای برای خرید هدایا و تهیه مواد ی
دورهم بودن خانواده شما را فرسوده و خسته کرده است.
بویژه امسال که هنوز نمیدانیم با توجه به قرنطینه و بیماری
ی ٔ
ی
حب تامالت و نکات
اتفاق خواهد افتاد و همچون همیشه نم توانیم این رسم را بجای آوریم و یا
کرونا چه
دیگری که حواسمان را پرت کرده .آیا اینطور فکر نم کنید؟
در واقع ی
مب در روایت خود به ما نم گوید مغان چگونه و به چه فکر میکرده اند و یا چه احسایس داشته
ی
یافی آن کودک نوزاد ی
ی
اند ،اما ر ی
یعب عییس به پرستش و ستایش او
چنی تصویری به ما میدهد که مغان پس از
پرداخته و این بدان مفهوم است که مغان یا مجوس با دیدن چهره عییس مسیح دریافته اند که در حضور
خداوند هستند .این واقعه کریسمس را به سطح و مرحله ای نوین و دگرگونه ارتقاء میدهد ،هنگایم که مردم
یافی ر ی
به دنبال ی ی
چیی هستند و گاه آنرا نم یابند .مواجه شدن با عییس مسیح نوزاد است که کریسمس را به
تغیی داده و بدان معنا و مفهوم میبخشد.این همان است که دوران ادونت یا ظهور منجر به آن
شکل دیگری ر
ی
ی
ی
انگی که همان مالقات و دیدار با خداوند است ،نه در مکان دور و آسمان،
میشود ،پدیده ای کامال هیجان ر
ی
ٔ
ی
جهان که در آن زندگ میکنیم .درست در قلب و میان ماموریت و بشارت مسییح و
بلکه اینک ،همینجا در
نه فقط سخنان ین پایان در مورد عییس مسیح ،بلکه روش های عمیل متفاوت در دیدار و مالقات عییس
مسیح خداوند بگونه ای واقیع ،االن و همینجا در میان ما
ٔ
ی
کان برای مطالعه و تامل
ی
ی
پیشان بر خاک نهاده ،کودک را پرستش کردند .سپس
وقب وارد خانهای شدند که کودک و مادرش مریم در آن بودند،
هدایای خود را گشودند و طال و عطر و مواد خوشبو به او تقدیم کردند.اما در راه بازگشت به وطن ،از راه اورشلیم مراجعت
هیودیس گزارش بدهند ،زیرا خداوند در خواب به آنها فرموده بود که از راه دیگری به وطن باز گردند
نکردند تا به ر
ی
مب باب دوم آیات  ۱۱و ۱۲

ی
طوالن ،اما در پایان این راه
این پایان سفر مغان بود ،سفری سخت همراه با پیاده روی ها و سوارکاری های
مغان در مقابل نوزاد یم ایستند و خم شده و تعظیم میکنند .در بسیاری از ر
نقایس ها و مجموعه های مربوط
به کریسمس مغان را میبینیم که بر روی خاک و کاه در سکونتگاه عییس مسیح نوزاد زانو زده اند .آیا تا حال به
این عمل ی
یعب زانو زدن فکر کرده اید؟

زانو زدن در هنگام عبادت در ی
برج از کلیساها مرسوم است اما ما در کلیسای خود ترجیح میدهیم بایستیم و
ی
یا بنشینیم .زانو زدن عمیل نیست که در زندگ روزمره زیاد انجام دهیم ،مگر اینکه هنگام کارهای خانه و یا
بایسب اشخاص در هنگام عبادت زانو بزنند؟ چه ر ی
ی
چیی در مورد این عمل قابل توجه است؟
باغب یان .پس چرا
ی
در ر
مردان تنومند و بزرگ را میبینیم که در مقابل نوزادی کوچک
نقایس ها و تصاویر قدیم مربوط به مغان،
در حالت تعظیم کردن و زانو زدن هستند .با خم کردن رس در واقع خود را کوچک شمرده و از ابراز قدرت
خودداری میکنید و زانو زدن به مفهوم آسیب پذیری و تسلیم در برابر اراده دیگران است .زانو زدن نشان
میدهد که از قدرت و استقالل خود دست کشیده اید و از رف مقابل
ی
فروتب و تواضع،
اطاعت و رپیوی میکنید (نه اراده من ،بلکه اراده شما)،
ی
ری
همچنی زانو زدن عالمت شناخت و احیام و اذعان
درخواست رحمت و ،
ی
به اینکه در حضور کیس هستید که بزرگی و مقتدرتر از ماست .همه این
ر
پرستیس با هم ترکیب
موارد را میتوان در مورد عمل زانو زدن هنگام مراسم
نمود و به این درک رسید که عییس مسیح خداوند در میان ماست
همه کیس نمیخواهد و یا اینکه نمیتواند در پرستش زانو بزند اما نکته ای
در مورد همه این شخصیت ها وجود دارد و ی
مشیک است و آن اینکه که
همه خود را به نحوی افتاده و فروتن حس میکنند و تاج های افتخار و
ی
خودپرسب را به ر ی
زمی یم نهند .این عمل یادآور آن است که ما خدا را با
تمام جان و روح و قلبمان دوست میداریم .در دیدار با عییس مسیح نوزاد
ی
محض او ،پست و ر ی
ناچی کردن خود و باال بردن و بلند کردن
و تقدیم هدیه به او معنای به زانو درآمدن در
جایگاه اوست .بلند کردن او ی
یعب عییس مسییح که در ماست ما را بلند و مفتخر خواهد ساخت .مغان در
ی
هیود و اینکه راه بازگشت خود به رسزمینشان را نه از
قیام خود به
میسند ،حقیقت در مورد ر
حقیقب نوین ر
ر
هیود خالص شوند ،چرا که آنان خدا را مالقات
رایه که آمده بودند بلکه از رایه دیگر پیش
میگیند تا از رس ر
ر
کرده و حقیقت او را دیده اند
ری
چیی برای انجام دادن
ری
رسزمی خود بازمیگردند به فامیل و
یک آلبوم عکس از سفر مغان (مجوس) در نظر آورید .زمانیکه آنها به
ی
ی
یافی عییس مسیح و
هیودیس و
اقوام خویش چه میگویند؟ آنها در مورد ماجراهای سفر خود ،مالقات ر
هیودیس در هنگام بازگشت به مردم خود چه میگویند؟ ما چگونه میتوانیم سفر مغان و
سپس دور زدن ر
ری
نخستی دیدار آنها با خداوند عییس مسیح را الگوی خود قرار دهیم؟
نکته ای برای دعا
از کلمات خودتان برای مراقبه و دعا استفاده کنید .خدا از شما میخواهد چه کنید و اینکه داستان و آموزه
های خود را در مورد خداوند با چه افرادی درمیان میگذارید؟
و ...ـ
ی
ی
ی
ی
خداوند ،همچون مغان که نزد شما و مکان که در آن زندگ میکنید ،آمدند ،مغان که میدانستند در انتهای
سفر خویش هستند
ی
شگفب و
پیدان) مملو از
خداوندا ،باشد که در این کریسمس ،پس از سفر از میان دوران ادونت (ظهور و ی
هیبت در تولد و تجسم ات پر از سپاس و ستایش شویم
رهان ست
اما میدانیم که این پایان سفر نیست ،بلکه آغاز راه و روزی نوین در سفر با تو خداوند نجات و ی
با ما همراه و همقدم باش ،در هر گام رهنمای ما باش ،کالیم را به ما ده که نیازمند آن هستیم تا بتوانیم
داستان نجات و رهان تو را ،ای خداوند قدوس ،با دیگران به ی
اشیاک بگذاریم
ی
آ ری
می

