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رساندم برای  در روزهای پایانی عید کریسمس من خودم را با سرعت هرچه تمام تر به بازار عید

مثل همیشه من  و در ان روز من بایستی هدایای زیادی را که لیست کرده بودم را می خریدم. اینکه

جام داده بودم و قصد خارج شدن از در زمانی که من خریدهای خود را ان .ی دیر به بازار رسیدمخیل

مغازه را داشتم یک اتفاق خجالت اوری برای من رخ داد و به ناگهان صدای بیب ، بیب ، بیب همه 

جا را پر کرد. بله ان صدای یک سیستم االرم بود. در ان لحظه من سرجای خودم میخ کوب شدم و 

را تصور این در ان موقعیت با خودم  ومن هستند  احساس کردم که هزاران نفر در حال نظاره کردن

برروی  ، دزدان از ان فروشگاه کرده اند هدزدی که هر روزخسارت میلیون یورو  6تمام  کردم که

به سوی من امد و از من خانم یکی از فروشندگان دوش من افتاده است. باالخره بعد از مدت طوالنی 

لبخند گفت : " فکر کنم در این دستگاه یک  اتهام کرد و برای دلجویی از من به شوخی و با رفع

و  .وروجکی وجود دارد " . آه ؛ چه احساس خوبی. از خوشحالی می خواستم او را در اغوش بگیرم

 .یماز تمام گناهان مان به این اسانی رفع اتهام می شد اگرچقدر خوب می شد 

ا دهد معلوم می گردد که من عبور کنم و ان صد اگر من در زمان بعد از ارتکاب جرم از این دستگاه 

خطایی مرتکب شده ام ولی اگر بدون هیچ مشکلی من از ان رد شوم بی گناه خواهم بود. ولی اینطور 

در  نمی باشد ما نمی توانیم از زیر بار گناهان مان فرار کنیم ، بلکه انها همیشه با ما خواهند بود.

می باشد که انسان های ان زمان رخ داده  یزیک همچین اتفاقی نمی بایستی تعمید دهنده  ایمان یحیز

که از طریق خدا بر روی انها انجام می شد از تمام گناه هان شسته شوند. به  یحیا خواستند با غسل

ی اطراف هاراسر سرزمین از سفریضیان ، سربازان ، پولداران ، فقیران ، پیر و جوان همین دلیل 

ولی در  گناه هانی که مرتکب شده اند رهایی یابند.برای انجام غسل تعمید به پیش او می امدند تا از 

با فکر کرده اید که ، شماها  ای افعی زادگان" مواجعه می شوند که می گوید :  انجا با سخن تند یحیا

ی از رهایی یابید و چون شما نسلاز انها  ادگیسبه همین  هانی که کرده اید می توانیدگنااین همه 

ستید می توانید از این موضوع سوء استفاده نمایید. نه شما بایستی راه همیشه گی خودتان را راهیم هاب

او همچنین ادامه می دهد: شاخه ای که از درختی می افتد  انتخاب کنید.یکبار و ان هم برای همیشه 

به  رتفک بای گناهکار شخص اگر عنوان کند کهاینطور ا در انجا نمی خواست یحیسوزانده می شود. 

بلکه او اعالم  .به نابودی مطلق می رسدکامال  ، خطا نمود اگر ارهشدنش ، دوب دهیاز بخش بعدکه  این

انجام ندهید در گناهان خود  کار را واگر این توبه نمایید.و با ترس از خدا  تیسمی دارد که به در

 خواهد اورد. مرگ به ارمغان ، دی و گناه ون بخواهید مرد. چ

بعد از گذشت سال ها نه به این قضیه بنگریم. ما  بتسمی توانیم طوری دیگری نما مسیحیان  هامروز

غسل تعمید ، کالم ما اکنون هیم هستیم بلکه عیسی مسیح را در کنار خودمان داریم. ابرانسلی از فقط 

شاید این فکر را بکنیم  حاالختیار داریم. را در ا ب بودندگان از ان بی نسیاو و نان و شرابی که گذشت

ن حرف ها برای ما هم ه امنه ، هودیان بر ما صدق نمی کند. ولی هکه صحبت های ان زمان یحیا به ی

همه  یا اگر از نجاتی که دریافت نموده ایم و ا خواهیم شد اگر ازانه ی اززوما هم ج زده شده است.

. یم افتادهبه نابودی خوا به تدریج در نهایت ماییم ون دهاسوء استف این هدایایی که خدا به ما داده است

را مو به مو زیر ذره بین  اجتماع خدا جمع گشته و همدیگرما به نام  اگر حالتی پیش می ایدچه حاال 

 لمبگیریم و یکدیگر را مارهای افعی خطاب قرار دهیم . بی شک اگر یحیای پیغمبر می بود از این ع



و خطاب به انها نمی  کرد نمی اشاره افراد نهگو نیناخشنود می گشت. همچنین عیسی هم بی دلیل به ا

. دی می بویی دیگرجاازهم بولی قلب انها  دی من برگردیوس به شماتا  وجود دارد که موقعیتی گفت

ه در راه خودشان هستند نمی جنگید تا انها را وگرنه عیسی به مدت طوالنی بخاطر افرادی که همیش

 از مابین علف های هرز برهاند. 

ما به کجا و به چه دسته از بندگان تعلق داریم و اکنون ما با این همه تفاسیر به این پی برده ایم که 

راهی جز توبه بر سر مسیرمان قرار ندارد. حال ما با تمام دارایی هایمان در کجای زندگی افراد 

گشنگی را  عمطمیلیون نفر  508بایستی روزانه  دنیاتاسر سردر . نیازمند کل جهان قرار گرفته ایم

از  تی کاست.بقااز این تفاوت طانها  ما و مابین و اقتصادی ارتباطی می توان با برپایی پلکه  بچشند

هستند. ولی خیلی  گذشته افرادی نیز هستند در اطراف ما که نیازمند کمک مالی و روحی ها همه این

خودمان را داریم و در  می گذرند و با خود می گویند که ما عیسی یراحتبه ها از این موضوع 

و یا چند بار ما به دور از همه چالش های زندگی دیگران زندگی می کنیم.  سر و صدا و بی دودهمح

 نور ان مطلقاز بین بردن  ان و چه بام های لاعما شتبا قرار دادن نور عیسی در پ چه، مسیحیان 

قی ریبه طبه طور معمول ما عادت داریم که خودمان را عیسی را انکار کرده ایم.  در زندگی مان

تبرئه کنیم بنابراین همیشه اعالم می داریم که انسان هایی از ما گناه کارتر هم وجود دارند و یا گناهان 

ولی این هیچ برهان منطقی بر این موضوع نمی تواند باشد. کسی که گناه بیشتری مرتکب می شوند. 

د. چه کسی می تواند از شما بگوید می کند یک گناهکار محسوب می گردد و تا ابد مجازات می گرد

ه من نیازی به توبه کردن ندارم چون من غسل تعمید گرفته ام. این خود بزرگترین اشتباه است. ما ک

یمانی از گناه هان بایستی باید این را بدانیم که غسل تعمید ما را ازاد ساخته است ولی برای ابراز پش

 توبه انجام دهیم. و نه برعکس ان عمل نماییم. 

از طرفی دیگر را از گفته های یحیای پیغمبر پنهان بکنیم.  ودمانر هر حال ما مسیحیان نمی توانیم خد

گردیم و جلوی جی بنابال ان شخص به دن ان زمان همانند ان فریضیان و یا مردمان دیگر توانیم یما م

بهتر بگوییم او همانند  رای اینکهب یا ی کند. وماز کلید زندگی مان را تداعی  هریاو زانو بزنیم که مظ

ار نمی کند. ولی خیلی جالب است که یحیا ان دستگاه دزدگیری است جلوی درب مغازه ها که گاهی ک

منتظر کسی باشید که  یتسدر اینجا می گوید که این راه سعادت شما در من ختم نمی گردد بلکه شما بای

. که کفش هایش را جلوی پایش جفت کنمندارم ان را  تاست و من حتی لیاق تریلی باالخاز من مقام او 

قرار  شداو در باالترین جایگاه معنوی خوبود  همشغول به سخنرانی این موعض اکه یحیدر ان زمانی 

بود که انسان هایی که روبه روی او ایستاده بودند بزودی به گرفته بود. از چهره یحیا به خوبی معلوم 

که چه چیزی برای ما ادم  دیگری می افتند. او بخوبی می دانستپی خواهند برد و در مسیر اندیشه او 

از یک اینده  ها در نظر گرفته شده است. برای همین او به ارزش باالی ان پی برده بود که بیشتر

عیسی چه کارهایی را برای انسان  روشن می ارزید. یحیا به خوبی این را می توانست درک بکند که

 تر خیلی متفاوتنسبت به یحیا ها انجام می دهد. او انسان ها را با روح القدس غسل خواهد داد. او 

ز متوجه نشده بود که عیسی چطور روح القدس را به ما هدیه . ولی به احتمال زیاد یحیا هنوخواهد بود

بود که در ابتدا انسان ها  دم اینگونه مرسومبین مر زمانی که یحیا زندگی می کردان ر دمی دهد. 

بایستی با اعمال خوب و توبه خودشان را نشان می داند تا در مرتبه ای از غسل تعمید قرار می 

 گرفتند. 

ما مطابقت نمی سانی که با فکر انحقیقی باشد. عملی  دیگری میولی در عیسی غسل تعمید به معنی 

این خود ما را به ری از چیزی به ما مرتبط می سازد که روح القدس خودش را بدون تاثیر پذیکند. 



ضد او کارهایی  ا برا خیانت می کنند و یخدبه  د. انسان هایی که در اعمال شانعیسی وصل می نمای

زندگی شان را برروی  ریداده و مس را به خدا نشان دشانوخوجودیت حقیقی را انجام می دهند بزودی 

انهایی که بی امید و غمگین و دردکشیده هستند بزودی طعم نجات و خوشبختی را او تنظیم می نمایند. 

شده اند. انها ضربه ای در زندگی ننوشته انیم که فرمان های خدا بر ضد ما بد می چشند. ما این را باید

انجام می  را با خوشحالی هر چیزی که خدا دستور داده می توانیم مان به ما وارد نمی کنند. و ما

چ چیزی هیود یک چیز وصف ناپذیری است و ان هم این است که شمی مطلبی که اینجا گفته  دهیم.

ر از یحیا و یا حتی خودمان نمی تواند باشد. غسل تعمید ، عیسی ، کالم او و روح بزرگتر و مهم ت

بدون غسل تعمید و روح القدس را عیسی  اگر د ورنالترین مرتبه در زندگی ما را داا باالقدس اینه

و همواره با خدا درحال  دیگر در ما باقی نمی ماند و یک مار افعی چیزی جز پلیدیداشته باشیم 

هیم او زندگی خواپیش می شویم و در  یسی و روح القدس یکی از بندگان خدابا ع . ماجنگ می شویم

پس می قرار گرفته ایم.  در این دو دنیاهمیشه ی که ما بر روی زمین زندگی می کنیم کرد. تا زمان

می توانیم به دنبال ی تعمید دهنده گفت. و ه یحیابینیم که می شود موعظه های زیادی از زندگی نام

 همه بزرگتر است.یحیا و از  که وجود داردکه یک شخصی  انی باشیمبره

 

 

 عیسی ما را نجات دهد.
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