
 دهد  یکه ما را شفا م ندیکلمات ناخوشا 

 ۲۰ـ۱،  ۳لوقا 
پانزدهمین سال حكومت طیبریوس قیصر،  در

  وقتی پنطیوس پیالطس فرماندار یهودیه و 
یعنی در  2  هیرودیس، حاكم استان جلیل 

که حنا و قیافا كاهنان اعظم بودند، كالم  زمانی
او  3 .خدا در بیابان به یحیی پسر زكریا رسید

رفت و  رود اردن می نواحی اطرافبه تمام 
کرد كه مردم توبه كنند و برای  اعالم می

که  همچنان4 .آمرزش گناهان خود تعمید بگیرند
شخصی در  »  :در كتاب اشعیای نبی آمده است

راهی برای خداوند آماده  :زندن فریاد میبیابا 
ها پر  دّره5 .طریق او را راست نمایید سازید،
ها کجی ا صاف گردند،هکوهها و تپّه   شوند،

راههای ناهموار هموار  راست خواهند شد
و همهٔ آدمیان نجات خدا را 6 خواهند گشت

آمدند تا از دست  مردم می  انبوه7 «.خواهند دید
یحیای تعمید بگیرند. او به ایشان گفت: »ای  

آورید، كه به بار می ا با ثمراتیتوبٔه خود ر پس8 چه كسی شما را آگاه ساخت تا از خشم و غضب آینده بگریزید؟ مارها،
فرزندانی برای  از این سنگها كه ما پدری مانند ابراهیم داریم. بدانید كه خدا قادر است   نشان دهید و پیش خود نگویید

تیشه بر ریشهٔ درختان گذاشته شده و هر درختی كه میوهٔ خوب به بار نیاورد، بریده و در آتش افكنده  9 .ابراهیم بیافریند
که دو پیراهن دارد، باید یكی از  او پاسخ داد: »آن کسی11 «مردم از او پرسیدند: »پس تكلیف ما چیست؟10 «.هد شد خوا

باجگیران هم برای گرفتن تعمید آمدند و از او  12 «.که ندارد بدهد و هرکه خوراک دارد، باید همچنین كندآنها را به کسی
سپاهیان هم  14   .به ایشان گفت: »بیش از آنچه مقّرر شده مطالبه نكنید13 «پرسیدند: »ای استاد، ما چه باید بكنیم؟

 «.كنیم؟« به آنان گفت: »از كسی بزور پول نگیرید و تهمت ناروا نزنید و به حقوق خود قانع باشیدپرسیدند: »ما چه  

او چنین جواب   اّما 16 .نه  پرسیدند كه آیا یحیی مسیح موعود است یا بردند و از یكدیگر میمردم در انتظار به سر می 15
از من تواناتر است و من الیق آن نیستم كه بند كفش او را   دهم اّما كسی خواهد آمد كه می  داد: »من شما را با آب تعمید 

چنگال خود را در دست دارد تا خرمن خود را پاک كند و   او 17 .القدس و آتش تعمید خواهد داد با روح باز كنم. او شما را
یحیی با راههای بسیار و گوناگون  18 «.واهد سوزانیدنماید، اّما كاه را در آتشی خاموش نشدنی، خ  انبار جمع گندم را در

اّما هیرودیس، كه بر سر موضوع زن برادرش هیرودیا و  19 دادکرد و به آنها بشارت می مردم را تشویق می
 .به زندان مرتكب كاری بدتر از همه شدتن یحیی با انداخ 20 خالفکاریهای دیگر خود مورد سرزنش یحیی واقع شده بود، 

 

 
از  ام.   دهیشن یادیز  یمدت خطبه ها نیدر ا نیصرف کرده ام. من همچن  نوشتن موعظه ها به از عمر خود را  سال  ۳۰   با  یتقر 

  گر ید  یها شیکشاز  یار یخوب نبودند. اما من با بس شهیخودم هم یموعظه ها یخوب نبودند ... حتزیادی اده تعدآنها  ی همهبین 

منتقل کند.   و مرد که سخنان خدا را به زن  بود نیا ر دیگ های  شی!  هدف من با کشندوبش تر بخ م تا موعظه هاه ا سخت کوشش کرد

مردم  فرار   تا  دیموعظه کن نگونهیو همچنان ا  دیبه کالم خدا صادق باش دیسخت است. شما با یلیمواقع موعظه کردن ، خ یبعض

ی  از مردم خطبه ها را دوست ندارند. با وجود همه  یار یبس ر ظاهدر  است که   نیکند ا یا در واقعا ناراحت منکنند. آنچه من ر 

جالبتر از   وجود دارند که قطعا   ز ین یگر ی د یصداها رایشوند ز  یدور م  سایوجود دارند که از کل ز ین یار یبس ،شهایکش یتالش ها

 یب مرد هیشب شتر یاو بجذاب نبود.   یواعظ ییحید. بو ییحیواعظ   نیا بود! امتفاوت از م  ار یواعظ بس کی فقط   هستند.  کالم خدا

    نهبود ،  ابانیدر ب  ییکرد. او صدامی خاص توجه ن طیمح ک یبه  ی. او حتبود دهیشلباس بد بو پو ناسازگار و   یبا موها ،خانمان

به  یوقت  ؟چه بود یعظراز شما به عنوان وا . یحییآمدند تا از دست یحیای تعمید بگیرندمردم می  انبوهغم  ی ر عل! یگر ید ز یچ

  ی کند: خطبه یبه احساس شنوندگان خود توجه نم  یامروز  های شیهمانند کش ییحیکه  نمیب ی کنم ، م یاو توجه م  امیپ یمحتوا

مارها و   ی: " »اشود که  وعامیز شر ین توه کلمات  نیشود بلکه با ا ی: ..." شروع نمز یعز  یرهاهواو خ   کلمات "برادر ها او با 

  تیمطمئنا  همه مردم با عصبان ..کنم  شروع  ییحیمثل ه نگونیخطبه ام را امروز ا مناگر ،   د ی... "تصور کن   .. "!تخم آن مارها.

  با آمده اند ...  ییحی نزده  مردم کار  نیاوجود  با   استفادیه کرد امیز را  المات توهینحیی همین کاما ی  اتاق را ترک خواهند کرد!

حیی تشویق کالمت یو آنها از  انسان نفوذ کرد.لب رون قد آن خطبه به  تفاوت از خطبه ماست!م ز ین ییحی!  خطبه یادیتعداد ز 

  ی ندهیآ  یاز داور نبود. او  آسان   کرد یموعظه م ییحیای که خطبه  " آن؟نندبکن دیخواستند بدانند ، "چه با یمردم م رایز  شوند

د و به  شو ی م دهینداشته باشد ، بر  یخوب وهیکه م یدرختان گذاشته شده است. هر درخت شهیر  یرو تیشه" ! می گفتخدا سخن 

هند در  ا خو یاز افراد مدرن نم یار یبس م؟یخدا صحبت کن یداور  ی درباره  هامروز  میتوان یم ا یشود. "آ یدرون آتش پرتاب م

  با بخشد و یباشد ، که گناهان ما را م ز یتنها پدر عز  شهیهم  دیبا خدا آنهای   دهید. خدا طبق عقن نخدا صخبت ک وتاضق د مور 



موعظه کرد   ییحیکه هی حال, من اعتقاد دارم که همان خطبه در مورد دادگا  نیبا ا هد!ائه د به ما ار   سمسیروح کر  کاری نیچن

،   دهیو متعال است و نه تنها من را آفر  یلعا   ، ه خداوند مطلقهمانطور که معتقدم ک رایما مهم است. ز  یامروز به همان اندازه برا

  چ یمن است و ه یاعتراف کنم که تنها خدا داور   مانیدر ا     د یبا نینابرامقدر کرده است ، ب ز یمن را تا به امروز ن یبلکه کل زندگ

دزدند و    یرا از دست خدا م یزمان ما شغل داور  است که مردم نیکنم ا یحال ، آنچه من مشاهده م نی. با استین یگر یکس د

انسان   ییکه کار داور  دیکن اشا!  روز به روز تممیکن یر مکا  یرحمانه ما به عنوان   قاض یدانند! اما چقدر ب  یم یخود را قاض

 نیدر معرض چن ز یرا ن یگر یدهند ، بلکه افراد د یک است. افراد نه تنها خود را تحت قضاوت ظالمانه قرار ماوحشتن یلیخ

: هرگز به تندسینخوب خود  یبرا یمردم هرگز به اندازه کاف :کردتوان در همه جا مشاهده  یرا م جهیدهند. نت یقرار م یداور 

  باهوش  ی، هرگز به اندازه کاف ندیستن یغن ی، هرگز به اندازه کاف ندنیست الغر  ی، هرگز به اندازه کافندنیست بایز  یکاف زهاندا

! و  شکست کامل است شهیآن دادگاه هم انی . پادیفرار کن  یقضاوت  نیاز چن دی توان یو ... و مهمتر از همه ، شما هرگز نمند نیست

او دوست دارد ما را از قضاوت خدا دور نگه دارد   لیدل نیخواهد با ما انجام دهد. به هم یم طان یاست که ش یهمان کار   ا  قیدق نیا

است که ما با همنوعان   یهمان کار  قا  یدق نی. استین یز یگر  چیاز قضاوت خود شما ه رای. ز میرا محکوم کن خودمان مان تا خود

. در  م یکن یم را کار   نیهمنیز بلکه با عمل  میکن ی محکوم م   همسایگان را ه ما نه تنها  ست کا نی. مشکل امی ده  یخود انجام م

فهمم,   یشنوم ، کم کم م یحرف را م نیا  یوقت زده اند.رقم     گرانید  یوجود دارد که مردم  برا یسوزان یها جهنم ا یدن یهمه جا

خدا را با تمام وضوح اعالم کرده بود.   یکرد.  او داور  یه  مرا استفاد حن تندل    ییحیمحبوب شده بود.  یلیخ ییحیچرا موعظه 

    آنها است.    نجات در مورد بلکه   ستیبردن مردم ن نیخدا فقط در مورد از ب یانسان. و داور  یداور   حكم خدا بود ، نه  نیاما ، ا

  از دست قضاوت انسان   فرار   میتوان یا م, که م فتدایها اتفاق ب ما انسان  یتواند برا ینم نیبهتر از ا ز یچ چی، ه  میصادقانه بگو

او    است: ییحی یخطبه  یمحتو قا یدق نیمردم است. و ا افتنیخدا در مورد شفا  یداور  رای. ز میر یخدا قرار بگ یتا در داور  میبکن

  رهو دها  پهت نختاس هموار  در مورد   نیکرد.  و همچن ی شوند صحبت م یم یکه پاکساز  یبزرگ یدر مورد دره ها و تپه ها

نا    ز یمر   یشود و به معنا یاستفاده م یپزشک در کلمه  نیاست. امروزه ا وز یسکولاهموار  یونانی. کلمه   ردحبت می کص

ما   یر زندگکه د ییزهایاست: چ نیا  قا  یکرد. منظور  دق یاز آن استفاده م  ییحیاست که همان کالم  قا  یدق نیاست. ا کمر  همواری

شود   یکند باعث م یم ینیکه بر من سنگ ی و گناهانم ان وجدان گناهعذاب . شود صافدوباره  دی ، باشده اند   ر یپذنکج و انعطاف 

کند.   یوجدان من صحبت م ا خدا ب یر کند! داو یکار م نجایهمدرست خدا   یفرو روم. اما داور  تیو درنها چاندهیکه خودم را پ

و بلند شوم. و نه تنها وجدانم ممکن   م بدگوش شود که من   یمباعث  نی. اما امترس ی،  م نمیب ی خدا م یمن خودم را جلو یوقت

  یرا م  یقیدق یبه شنوندگان خود دستورالعمل ها ییحیکند.  یم دا یپ یدی من جهت جد یتمام زندگکه بل  شود ،  ز یاست دوباره تم

 ستندیمجبور ن ران یان و باجگندارد. سرباز  چیزی چیخود به اشتراک بگذارد ، که ه هیداشت با همسا   راهنی: هر کس که دو پد ده

  نیبه عنوان نشانگر ا ییحی. انجام دهندو با انصاف   نهحرفه خود را به صورت عداال د یحرفه خود را کامال  کنار بگذارند بلکه با

ن شما را  . مدهد ادامه   دیبا ییحی نیسمبل بود. و بنابرا کی   صرفاآورده ،  ییحیکه   یدیتعم .دهد  یم دیتعم,   مردم را د یجد راه 

آنها   رایکند. ز  یمردم کمک نمبه   ییتوبه به تنها...آمد.   دخواهتر است  یاز من قو که    یکس کنم ، اما  یم تعمیدیبا آب غسل 

  راه کی میدار  از یاست. آنچه ما ن گرگونیداز  شتر یب میدار   از یما ن چه. آنسانها هستدات انا ع   نیگردند. ا یبه گناهان گذشته برم

بود.     مرده ن بی صل یهنوز رو یسی، ع ییحی. در زمان میبه نام پدر ، پسر و روح القدس دار  دیبه تعم از یناست. ما   دی کامال  جد

مرحله ،    نیافتد. در ا  یاتفاق م حیمس بیصل یضاوت خدا روفقط به ق د یجد نشیآفر  نی! امیدار  اج یاحت دی جد نشیآفر  کیما به 

فقط بعد از   ز ی. همه چفرستادرا  کرد و روح القدس  اوند دروازه آسمان را باز مرحله خد  نیگناه محکوم و سوزانده شده بود. در ا

کار ممکن است.   نیا یان داد چه جور نش قا  یدقکه  دم یمثل د کی گیپز یدر ال نیتواند تازه شود. در پل برل یم حیمس یسیع بیصل

  که    بود هم خطرناک   بلکهبود!   سختنه تنها فرسوده و ناهموار شده بود. عبور از آن با دوچرخه  نیپل برل یسطح جاده رو

عمیر ت ر  ابانیخی بود که بزرگ نیماش ک یبسته شده بود و  نیپل برل یروز  کی نکهی! تا افتدیب یقیبه شکاف عم کیبا الست یکس

  یمیقدت آسفال   با دی جدکامال  برداشته شد. سپس آسفالت  با دستگاه یمیافتد! ابتدا آسفالت قد یم یچه اتفاق  دم یروز  د هر کرد.  می

لذت   یسوار  دوچرخهاست! چاله بود. امروز جاده صاف و بدون  در آنجا دی سطح کامال  جد ک یچند روز بعد  ه است.شد   مخلوط

  یاوقات ترک ها  ی. گاهشد ابمناسب انسانها برای ما   شهیم می تواند هافتاد ،     اتفاق  نیکه در پل برل نداستا مان! هدارد یبزرگ

ر می دهد  اقر طر خرض مان را در معیزندگ    هستند بلکه آنها   ندینه تنها ناخوشاترک ها  نی. اردیگ ی ما شکل م یدر زندگ یقیعم

آزاد کند! کالم خدا ، که   ییها بیآس نیواند ما را از چنت ی. فقط کالم خدا م یم از خدا دور شو   ام  هک دننک ی م داجیا  ار  یا  هر د و 

پروردگار   یسازد! راه را برا یمرا صاف و هموار  که کج و اشتباه است یا پس از آن هر کار است. ام یگاه مانند آتش سوز 

 . نی! آمدیآماده کن

 

 

  


