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 د؟یریبگ جشن را سمسیکر دیخواه یم چگونهامسال  

 طور به. است دشوار احتمالا  پرسش نیا ،میهست روبرو آن با 91 دیکوو لیدل به که ییها تیمحدود به توجه با 

 یم ما از ،کند یم شروع سمسیکر روز یبرا را خود یآمادگو یزیر برنامهم مادر ،سال از زمان نیا در معمول

 گی آماده ،میبگو صادقانه! آنها را لیست می کند او و میخواه یم هدایایی چه ،میده انجام میخواه یم یکار چه پرسد

 .است سمسیکر روز گذراندن هچگوندر واقع  تمرکز بر  سمسیکر یبرا ام خانواده

 دیبا ما .سمسیکر روز یبرا فقط نه ،حیمس یسیع آمدن یبرا گیآمادیعنی  ظهور ، میدیشن گذشته هفته همانطورکه 

 .میباش استقبال آمادهاو  هنگام ورود و میباش داریب

 در ریشتیب چیزهای و مسیح می شنویم  یسیع درباره در واقع ما. میکن یم دارید دهنده دیتعم ییحی با ما ،امروز 

 ملخ فقط ،می پوشد شتر از پشم لباس و کمربندی ،رسد یم نظر به بیعج اریبس یحیی اینکهیاد می گیریم.  او مورد

 آمدن یبرا ما شدن آماده با یارتباط چه بیعج مرد نیا ،نیبنابرا. کند یم یزندگ ابانیب در و خورد یم عسل و

به  اواز . است شده فرستاده یسیع یبرا راه یساز آماده به کمک یبرا یحیی که شود یم معلوم  دارد؟ مسیح یسیع

 خداوند یبرا را راه تا زند یم ادیفر ابانیب در که است ییصدا او و فرستاد را او خداوند که شده یاد آور امیپ عنوان

 .کند صافبرای او  راریمس و کند آماده

 کارگران. رفتند یم جاده ایوجود هیچ بدون دور  سفرهای به پادشاهان مرسوم بود که  میقد اریبس یها زمان در 

د. برای هموار کردن کردن صاف را رهایمس ،شدندمی  فرستاده جلو به پادشاه ارابه ناهموار راه کردن صاف یبرا

 .شد ییشگویپ ینب یایاشع توسط که این حتی دفرستادن را یحییپادشاه،  راه

 ابانیب در موعظه با را کار نیا یو که شود یم گفته ما به  کند؟ کمک راه یساز آماده به چگونه یحیی بودقرار اما 

 که بود یمکان رایز بود مهم بودند لیاسرائ در که یکسان یبرا ابانیب نیا.  است داده انجام یادیز تیجمع جلب و

 از ریمس نیا ،بود داده نجات را آنها خدا که ییجا ،بودند کرده امیق آنها که ییجا ،بود کرده شیآزما را آنها خداوند

 نیبنابرا. بود خدا با آنها ارتباط برای یکیزیف مکانیک  ابانیب ،اساساا . بود گاهتبعیدو  موعود نیسرزم به مصر

 ناهموار برخی مسیرهای و شوند روبرو خدا با وانندتب كه به جایی کشاند را مردم ، ابانیب در بشارت دادن با ،یحیی

 شود.هموار یسیع آمدن ریمس بگونه ای تا كند صاف را

ما تصور می  به بیابان می آمدند موعظه می کرد. و توبه کردن همچنین یحیی مردمی که برای بخشش گناهانشان 

 توبه ، واقعدر. دهد ینم رییتغ را ما رفتار شهیهم البته این کهمان است اشتباهات به نسبت گناه احساس ،توبه کهکنیم 

 رفتار ،دهند رییتغ را خودذهنی  جهت که خواست یم آنها از یحیی ، نیبنابرا.  است یریگ جهت ای تیذهن رییتغ

و به این ترتیب  اورندیب یرو خدا سمت به خوب کار انجام با و شوند دور نادرست عملاز، دهند رییتغ را خود

 .شودهموار حیمس یسیع آمدن ریمس تا کنند صاف صاف را یشتریب ی هایناهموار

 را آنها یحیی.  دادمی  دیتعم ،می آمدند گناهان آمرزش توبه و یراب پیش او ابانیب در که را یافراد نیهمچن یحیی 

 نندیبب تازه یچشمان با دیبا نیهمچن بلکه دهند رییتغ را خود جهت و ذهن تنها نهکه  کند کمک مردم به تامی داد  دیتعم

 قبلا  که بود یناپاک یکارها از آنها یساز پاک دیتعم غسل رایزراحت نیست، در پیش گیرند  غالبا که یدیجد راه و

 بتواند که دارند اجیاحت خدا بخشش به آنها که گفت یم ، گناهان آمرزش یبرا توبه غسل هنگام یحیی. دان داده انجام

 .آماده شود مسیح یسیع آمدن راه برای تا کند صاف را مسیرهای ناهموار شتریب

 مردم گرداوری در با وجود آنکه. بشارت دهد مردم به دیایب است قرار که را یکساو  تا شد فرستاده یحیی ، نهایتا

 آمدن یرو بر را خود تمرکزمی خواست از آنها اما  ، بود موفق قدرتمند یامبریپاو به عنوان  به دادن گوش یبرا

 دیتعم را آنها  القدس روحاو را ندارد و  باز کردن بند کفش های اقتیلاو  که یکس ،بگذارند او از قدرتمندتر یفرد

 ،دهد یم نشان را به آنها یسیعو دیگو یم سخن آنها با یحیی. کند هموار راریمس کند یم تلش که یکس و  دهد یم

 .شود هموار یسیع آمدن یبرا را ریمس تا کند یم صاف را ناهموار یمکانها آناو 

 دارد؟ سمسیکر یبرا ما شدن آماده با یارتباط چه نهایا همه و میکن یم ملقات یحیی را ما چرا بنابراین 

 را ما تواند یم او که است نیا ،بیعج غذای و خشن لباس با بیغر و بیعج مرد ،یحیی با دارید یبرا ما لیدل 

او به ما کمک ، آماده کند. بوده است میاورشل مردم و انیهودی یبرا همانگونه که ،یزندگی ها چالش باآماده مقابله 

حضور و ملقات  یبرا یمکان تا کند یم روبرو یچالش با را ما یحیی. میشو آماده آمدن عیسی جشن یبرا تا می کند

 .میبگذار وقت او باو در این رابطه  میکن دایپ با خدا

 



به  یحیی. میده رییتغ را نما جهت و تیذهن و ، میکن توبه خود گناهان از که کند یم مواجه کشمکشی با را ما یحیی

 را خداوند آمرزش و میده انجام و مینیبب دیجد یا وهیش به باشند کننده ناراحت اگر یحت را کارها که ما نشان می دهد

 .کند یم روبرو حیمس یسیع آمدن اعلم بر یمبن له ایمسأ با را ما یحیی ، سرانجام و. میکن طلب

 که دانم یم من. باقی می گذارم یسیع آمدن یبرا یآمادگ جهت ها چالش نیا بابرای رویارویی  را شما ،نیبنابرا 

 سمسیکر زماندر مسایل چنین با کهحاضر حالو در امسال خصوص به ،به نظر می رسد یادیزبسیار  این مواجهه

 رید حیمس یسیع آمدن یبرا مناسب یفضا جادیا و یساز آماده یبرا هرگز رایز دینباش نگران اما ، میهست روبرو

 .ستین

 

 آمین


