
 „پیرو پیامدهای دارد“

  وقتی شما با خدا باشید در یک نقطه قدم نمی گذارید، بلکه در یک مسیر قدم بر می دارید.

(Dietrich Bonhoeffer) 

 ایده اصلی:

 دانستن انجیل خوب است، اما عمل کردن به آن بهتر است. هر کس با عیسی بماند ، در جایی قبلی خودش نمی ماند.

 تمامی حرکات شما در زندگی درهر سطحی که باشید تغییر می کند. عیسی راه است. گاهی اوقات این مسیر باریک ، ناراحت کننده

 یا حتی خطرناک است. هر چیزی که در انتظار ما است یک قیمتی دارد: و قطعا عیسی، ما را با خیال راحت به هدف مان می

 رساند.

 

 متون کتاب مقدس:
 َمرُقس 17:1 „همراهم بیا و مرا دنبال کن“

 یوحنا 22:21 „بیا دنبالم“

 َمّتی 28:11-30 „بیایید نزد من، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش گیرید و

 از من تعلیم یابید، زیرا حلیم و افتاده دل هستم، و در جانهای خویش آسایش خواهید یافت. چرا که یوغ من راحت است و بار من

 سبک.“

 لوقا 1:19-10 „عیسی به َاریحا درآمد و از میان شهر می گذشت. در آنجا توانگری بود، َزّکا نام، رئیس َخراجگیران. او می خواست

 ببیند عیسی کیست، اّما از کوتاهی قامت و ازدحام جمعیت نمی توانست. از این رو، پیش دوید و از درخت چناری باال رفت تا او را

 ببیند، زیرا عیسی از آن راه می گذشت. چون عیسی به آن مکان رسید، باال نگریست و به او گفت: «َزّکا، بشتاب و پایین بیا که امروز

 باید در خانۀ تو بمانم.» َزّکا بی درنگ پایین آمد و با شادی او را پذیرفت. مردم چون این را دیدند، همگی لب به شکایت گشودند که:

 «به خانۀ گناهکاری به میهمانی رفته است.» و اّما َزّکا از جا برخاست و به خداوند گفت: « سرور من، اینک نصف اموال خود را به

 فقرا می بخشم، و اگر چیزی به ناحق از کسی گرفته باشم، چهار برابر به او بازمی گردانم.» عیسی فرمود: «امروز نجات به این خانه

 آمده است، چرا که این مرد نیز فرزند ابراهیم است. زیرا پسر انسان آمده تا گمشده را بجوید و نجات بخشد.“

 مقایسه:

 عیسی ستایشگر نمی خواهد…

 بلکه به پیروان!

 

 ستایشگران از کارهای بزرگ عیسی مسیح که در دنیای دیروز انجام داده ستایش می کنند…

 پیروان می دانند، که امروز عیسی به هم شکل عمل می کند.

 

 ستایشگران به طرز ماهرانه ای از تصمیم نهایی برای عیسی ممانعت می کنند.

 پیروان بدون قید و شرط سرنوشت خود را با سرنوشت عیسی پیوند می دهند.

 

 ستایشگران امروز مشتاق عیسی مسیح هستند و فردا مشتاق دیگری هستند.

 پیروان دیگر فرمانروایی شان را تغییر نمی دهند.

 

 ستایشگران می پرسند: من از عیسی چه چیزی دارم؟

 پیروان  می پرسند: عیسی از من چه چیزی دارد؟

 

 

 ستایشگران با کمال عالقه اغلب به دنبال منافع خودشان هسنتد وآنها به منافع دیگران فکر نمی کنند.

 پیروان با کمال عالقه خودشان به دیگران می خواهد کمک کنند.

 

 نه - عیسی مسیح ستایشگران را نمی خواهد. او بدون آنها می تواند انجام دهد.

 اما او بدون پیروان نمی تواند انجام دهد!

 و او نمی خواهد بدون تو انجام دهد!

 


