
 

11-1و  2اول پترس فصل   

 

.غسل تعمید یک نوع پیوستن می باشد  

 

او از وطن خود جدا شده و به دنبال خانه جدید خود . یک فرد پناهنده همیشه در راه و سر در گم است

اینجا به .به همین دلیل غسل تعمید برای یک پناهنده معنی خاصی را برای او تداعی می کند. می باشد

مورد  او هر چیزی را که. گردد که غسل تعمید به چه معنی و چه تاثیراتی را داردروشنی معلوم می 

یک سرزمین . را به او می دهد یک پناهنده و یا هر شخص دیگری که قصد تعمید گرفتن را دارد نیاز

.این مقدس ترین نوع پیوستن به یک مکانی می باشد. با ارزش و یک وجودیت نو  

 

 

خ می دهد؟ این یک سوالی است که ادم همیشه در کتاب کاتیسموس لوتر در حاال این واقعه چگونه ر

من می خواهم پاسخ هایی را به این سوال و با کمک از خطبه امروز  .کالس غسل تعمید می شنود

:بدهم ( اول پترس)  

.در غسل تعمید ما دوباره متولد می شویم و می توانیم همه چیز را از نو شروع کنیم -  

.تعمید ما یک جزئی از کلیسا شده و یک خانه جدید دریافت می نماییمدر غسل  -  

.در غسل تعمید ما یک جزء معتبر قوم خدا گشته و یک هویت جدیدی را پیدا می کنیم -  

 

با ان یک . غسل تعمید یک شروع دوباره می باشد. در غسل تعمید ما تولد دوباره ای پیدا می کنیم

ما در حالتی به سوی غسل تعمید می رویم که از . مان شروع می گردددوره جدیدی با خدا در زندگی 

ما به عنوان یک انسان همیشه در گیر اعمال پلید و گناه و . گناه و بی عدالتی در این دنیا رنج می بریم

  اگناه م. ولی بعد از غسل تعمید ما خود را از همه این رنجها و گناهان دور می کنیم .رنج می باشیم
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و به ما این ازادی . دا و انسان های دیگر جدا کرده بود ولی خدا همه انها را از ما می شوردرا از خ

.و امکان دوباره شروع کردن را می دهد  

این انسانی که در غسل تعمید از گناهانش نجات پیدا کرده دوباره در روی زمین با مشکالتش زندگی 

ما که مهر و محبت خدا را در زندگی تان چشیده ش: از این رو پطرس برای ما پندی را دارد.می کند

مانند یک کودک نوزاد مشتاق شیر خالص روحانی باشید تا با خوردن ان در نجاتی که بدست اید 

دقیقا محتوای شیر مادر همه مواد غذاییه .این شیر پاک همان کالم خدا می باشد. اورده اید رشد کنید

خدا نیز همه مایحتاج یک مسیحی را برای رشد او را  مهم را برای رشد یک نوزاد را دارد کالم

بنابراین یک مسیحی در غسل تعمید شروع به خواندن و شنیدن کالم خدا نمی کند بلکه دقیقا انها  .دارد

ان .و مثل یک نوزاد می خداهد رشد کند و مادر خود را می طلبد. در زندگی وی به عمل در می اید

بچه می داند که ان شیر خوش مزه است و مادر او برای ان بهترین ها را می خواهد و به او چیزهایی 

پس پیش خدا و کالم او بمانید تا ازادی تازه پیدا کرده خود را .را می دهد که او همیشه ان را نیاز دارد

.ندهید و در مقدسات رشد بکنیداز دست   

اجتماعی با خدا و .قسمت دوم خطبه درباره اجتماع می باشد. ده ایدشما در همین حال تنها گذاشته نش

ما یک خانواده و خانه و وطن . در غسل تعمید ما یک جرئی ار ساختمان کلیسا می شویم .یارانش

خانه ای که از سنگ های .پترس برای مثال خود از یک خانه نام برده است.جدید دریافت می کنیم

. خانه ای که عیسی پی ان است و دیگران را محکم نگه می دارد. درست شده( مسیحیان)زنده   

یک خانه از سنگ کامال محکم و امن و قابل اطمینان است و نیازی نیست ادم ترسی از خران شدن ان 

 2222از ( اجتماع مسیحی)کلیسا.این دقیقا همانند کلیسا می باشد. داشته باشد... توسط طوفان و غیره 

پترس همچنان می .رد و خدا فرموده که همیشه در مقابل پلیدی پیروز می شودسال است که وجود دا

ما محکم و پایدار در جای خود .گوید که این خانه از سنگ های زنده و از خود تو تشکیل یافته است

ما همچون نشانه هایی از کالم خدا در جهان هستیم و این . ایستاده و در کالم خدا ریشه می دوانیم

البته ما همه توسط پی این .برای دیگران از امیدی صحبت کنیم که در نزد ماستداریم که ازادی را 

عمر کلیسا بدون او تمام است .ساختمان عیسی مسیح پایدار می مانیم و بدون او کلیسا از بین می رود

م نان به همین دلیل ما در مراس.از این رو بعد از غسل تعمید عیسی در زندگیمان محور اصلی را دارد

او .اگر ما در او بمانیم و به او ایمان داشته باشیم از بین نمی رویم.شراب همیشه شرکت می کنیم

در مهمترین دادگاهی که همه ما باید حضور  .بزرگترین وکیل ما پیش دادگاه اخر در نزد خدا است

پلید و ضعف  هرچند که عیسی برای خیلی چیزهای.داشته باشیم او برای ما جواب مثبت را می گیرد  
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ای مان امده است ولی در همین حال او یک گنج گران بها مثل یک الماس بزرگ می باشد که خدا او ه

او کالم خدا را می گوید و کارهای او را انجام می دهد و ما را .را به ما در غسل تعمید هدیه می دهد

.به بچه های خدا تبدیل می نماید  

در غسل تعمید ما .شویم همچنان بی قدرت و بی اراده هم نیستیموقتی که ما بچه های خدا محسوب می 

پترس از ما .در این باره ما در بخش سوم صحبت خواهیم کرد.یک عضوء با اراده قوم خدا می شویم

از طریق غسل تعمید ما به محفل .به عنوان قوم انتخاب شده و مقدس و صاحب همه چیز یاد می کند

.او می پیوندیم و ما یک هویت جدیدی پیدا می کنیمخدا و خانواده او و همیاران   

شما بایستی به دیگران : پترس می گوید.این مطالب برای ما مسولیت و تکالیفی به همراه می اوردند

شما نمی توانید در چیزی .نشان دهید که چگونه خدا شما را از تاریکی به نور خود دعوت کرده است

دیگران در . شما از طریق کالم و اعمالتات به همه گواهی می شوید.که در شما رخ داده سکوت نمایید

وجود خود را از کینه : گوشزد می کنداز این رو پترس به ما . شما اعمال نیک خدا را را خواهند دید

شما نبایستی مانعی برای حرکت اعمال .و دشمنی و فریب و دورویی و حسادت و بدگویی پاک سازید

کلماتی که از روی پلیدی و حسادت و بدگویی باشد گناه .دیگران به سوی عیسی در این راه شود

می کند و باعث ضعیف شدن رابطه محسوب می گردد و سریع در اجتمااع ما و در دیگران سرایت 

.پس مراقب یکدیگر باشید. ها و دیوار کلیسا می شود  

او به ما اجازه می دهد که قسمتی از یک . در اخر ما شنیدیم که غسل تعمید یک نوع پیوستن است

او به . چیزی که هیچ نیرویی و یا گروهی و یا اداره ای نمی تواند ان را نابود کند.محفل بزرگ شویم

از طریق بخشش او ما یکی از قسمت عیسی و . ا اجازه می دهد تا یکی از اعضای قوم خدا باشیمم

اگر کسی با تو طوری رفتار می کند که تو وجود نداری باید این را بدانی که تو بچه .کلیسا می شویم

و خیلی خدا تورا خیلی با ارزش بدست اورده و برای ا. خدا هستی و دوباره به پیش او بر می گردی

پترس می نویسد شما کسی و قومی نبودید ولی حال قوم خدا هستید و از هیچی به فرزند .ارزش داری

               .   از این بابت خدا را شکر می کنیم.خدا تبدیل شده ایم 

     

               . امین

 

 


