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این فراخوانِ تغییر زندگی است. توبه،  کند.در زمان روزه، کلیسا در نام خداوند، درخواست توبة خود را نو می

ماند. چه کسی در موضوعِ یک لحظه یا یک زمان از سال نیست بلکه وظیفه ایست که در تمام زندگی فرد پابرجا می

اگر بگوییم  "نویسد: تواند گمان بَرَد که گناهکار نیست؟ هیچ کس. ما همه گناهکاریم. پولس رسول میمیان ما می

ایم، و حقیقت در ما نیست. اگر گناهان خود را اعتراف کنیم، او وفادار و عادل است، و ، خود را فریفتهایمگناه نکرده

( و این همان چیزی است که 9-8:  1کند. )اول یو مان پاک میآمرزد و ما را از تمامی ناعدالتیگناهان ما را می

خدا که شنیدیم، ما را با دو رُکن اساسی زندگی دهد. همین کالم هنگام این جشن، در این روزِ آشتی روی می

 کند. مسیحی آشنا می

( که در تعمید 44: 4)افسس  "آفریده شده به شباهت خداوند "نخست، در بر کردنِ طبیعتِ نوین. انسان جدید،

سیح و کلیسای کند، حیاتی که ما را فرزندان خدا کرده و در ماز نو به دنیا آمده، زندگیِ خودِ خداوند را دریافت می

دهد تا با چشمانی دیگر به واقعیت بنگریم، بدون منحرف شدن سازد. این زندگی نوین به ما اجازه میاو شریک می

ایم تا روند. به این خاطر ما فراخوانده شدهپایند و آنها که با زمان از میان میاهمیتی که دیر نمیبوسیلة چیزهای بی

ارزشتر است تا در آنچه آدمی در آنچه هست، با "مان را به آنچه مهم است بدوزیم. رفتارِ گناه را ترک گفته، نگاه

شده با فیض. از دلِ انسانِ نو شده در شباهت با . این است تفاوت زندگیِ بَدریخت شده با گناه و زندگیِ روشن"دارد

که شریک شدن هرآنچه دارید با آید: راستگوییِ همیشگی و پرهیز از هر فریب؛ نه دزدی، بلخدا، رفتار خوب برمی

دیگران؛ به خصوص با آنانکه در نیاز اند، نه دادنِ با خشم و رنجش و انتقام، بلکه با فروتنی، بزرگوارانه، و آمادة 

کند، بلکه با نگریستن به رویة خوب هرکس. موضوع، بخشش؛ نه با شایعه که نام نیک مردم را تباه می

 های تازه است.این منشپوشیدنِ)جامة( انسان نوین، در 

ماند. پایانی ندارد چراکه زندگیِ خودِ رکن دوم: پایداری در محبت. محبت عیسای مسیح تا همیشه پایدار می

بخشد، چرا که از راهِ بخشش، شود و توان برخواستن و شروع دوباره را میخداوند است. این محبت بر گناه پیروز می

دانیم: پدر ما هیچگاه از محبت خسته نشده، هیچگاه چشمانش از د. همة ما میشودل، تازه شده، دوباره جوان می

توان از امید گردد. میشوند، تا ببیند آیا پسری که رفته و گم شده است بازمیاش درمانده نمینگریستن به راه خانه

از بگذارد، بلکه او منتظر خداوند گفت: پدر ما همیشه در انتظار ماست، چنان نیست که او تنها در را رو به ما ب

ماست. او درگیرِ انتظار برای فرزندان خود است. و همچنین این پدر هیچگاه از محبت کردن به آن پسر دیگر نیز 

ماند، در رحمت و شفقت او شریک شود، آن پسری که باوجودِ اینکه همیشه در کنار پدر در خانه میخسته نمی

کردنِ او خواند تا به شیوة محبتبت است بلکه در عیسای مسیح ما را فرامیشود. خداوند نه تنها سرمنشأ محنمی

(. هر اندازه 14:  11)یو  "ام، پس شما نیز یکدیگر را محبت کنید.چنان که من شما را محبت کرده "اقتدا کنیم: 

اند حبس شدن توشوند. عشق نمیکنند، شاگردانِ شایستة مسیح برای جهان میمسیحیان این محبت را زیست می

 افروزد.آورد و همیشه محبتی تازه را برمیگسترد و میوه میدر خود را تاب بیآورد. محبت در ذات خود باز است، می

خواهران و برادران عزیز، پس از این جشن، بسیاری از شما رسالت خواهید یافت تا تجربة آشتی با خداوند را به 

ابتکاری است که کلیساهای بسیاری در سراسر جهان به آن پیوسته  "ساعت برای خداوند 44"دیگران ارائه کنید. 
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کامل با او را با بسیاری از کسانی که مالقات خواهید توانید شادیِ دریافت بخشش پدر و کشف دوبارة رفاقت ِاند. می

بخشد و بیش از این او کرد در میان بگذارید و به ایشان بگویید که پدرمان در انتظار ماست. پدر ما، ما را می

شود. اگر با تمام زندگی خود به او رو کنید، ولو با گناهان بسیار، به جایِ سرزنش شما او شادمانی خوشحال می

واهد کرد: این است پدر ما. این است آنچه شما باید بگوید، امروز به بسیاری باید بگویید. هر کس رحمتِ ایزدی را خ

عیسی در انتظار ماست  "کمترین برادران"تجربه کند ناگزیر است میان فقرا و حقیران معمار محبت باشد. در این 

ت را ببخشیم. بیایید به رویارویی برویم و بیایید رستاخیز ( بیایید رحمت را دریافت کنیم و بیایید رحم44:42)مت 

 را در شادی خداوند جشن بگیریم!
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